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KS § 147  KS/2020:855 - 822 
 
Initiativärende – förvärv och renovering av simhallen i 
Hemavan 
 
Vid sammanträdet aktualiserar Marie Berglund (SD) rubricerat initiativ-
ärende med hänvisning till ledamots rätt att väcka ärende i nämnd (initiativ-
rätt) enligt 4 kap. 2 § Kommunallagen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna initiativärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för be-
redning.  
----- 
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KS § 148  KS/2020:254 - 730 
 
Motion - omsorgen i Tärnaby 
 
Hans-Peter Carlson (L) har 2020-04-03 lämnat in en motion om omsorgen i 
Tärnaby. 
 
Det har under lång tid varit svårt att bemanna hemtjänsten och äldreboendet 
Vikbacka i Tärnaby, vilket bland annat lett till förslag om att flytta de bo-
ende på demensboendet Stefansgården i Tärnaby 13 mil bort till Stensele. 
Förslaget har inte genomförts. Arbetsmiljö och ledarskap är två orsaker till 
bemanningsproblemen.  
 
De två delarna av verksamheterna i Tärnaby – Vikbacka och hemtjänsten i 
den västra delen och Granhöjden och Stefansgården i den östra – är inte sär-
skilt samordnade och därmed utgår möjligheten att utnyttja samordning-
vinster. Att ha verksamheten lokaliserad på två platser är inte optimalt och 
minskar flexibiliteten.  
 
Trots stora utvecklingsresurser har omsorgsförvaltningen inte på lång tid 
kunnat få fram en plan för utveckling av organisationen inklusive beman-
ning som gör att det fungerar tillfredsställande. Det behövs en genomlys-
ning av behov, organisation och inte minst arbetssätt och rutiner snarast för 
att skapa en omsorg som fungerar och är effektiv i den tid när resurserna är 
knappa. Organisationen måste anpassas till hur samhället ser ut idag.  
 
Hans-Peter Carlson (L) föreslår 
 
att omsorgsförvaltningen snarast får i uppdrag att ta fram en tydlig plan för 
utveckling av organisation och bemanning på kort och lång sikt med åter-
rapportering innan halvårsskiftet 2020.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-21 § 51 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitterats till om-
sorgsnämnden för yttrande.  
 
Omsorgsnämndens yttrande 2020-10-19 § 62 
Nämnden har tagit ett inriktningsbeslut gällande förslag på anpassningsåt-
gärder. Ett av dessa förslag är en samlokalisering av alla äldreomsorgens 
verksamheter i Tärnaby. Med hänvisning till detta föreslår omsorgsnämn-
den att motionen anses besvarad.  
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KS § 148 – forts.  
 
Beredande organs förslag 
Omsorgsnämndens protokoll 2020-10-19 § 62.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att motionen anses besvarad med hänvisning till omsorgsnämndens arbete 
med anpassningsåtgärder.  
----- 
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KS § 149  KS/2020:355 - 709 
 
Motion - fadderverksamhet i omsorgsnämnden 
 
Karin Malmfjord (S) har 2020-05-26 lämnat in rubricerad motion där hon 
sammanfattningsvis föreslår  
 
att fadderverksamheten återinförs i omsorgsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 81 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitterats till om-
sorgsnämnden för yttrande.  
 
Omsorgsnämndens yttrande 2020-10-19 § 61 
Återinförande av fadderverksamhet innebär att varje ledamot i omsorgs-
nämnden har ett kontaktansvar mot en verksamhet. Syftet ska vara att ge en 
närmare kontakt och en ökad inblick i verksamheterna.  
 
Det kan finnas värden med förslaget som är den egna nämndens sak att be-
döma i samband med resursfördelningen i detaljbudgetarbetet.  
 
Om omsorgsnämnden prioriterar införande av fadderverksamhet inom till-
delad ram får nämnden ta ställning till detta vid beslut om detaljbudget.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår omsorgsnämnden att motionen anses besva-
rad. 
 
Beredande organs förslag 
Omsorgsnämndens protokoll 2020-10-19 § 71 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att motionen anses besvarad. 
----- 
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KS § 150  KS/2020:593 - 611 
 
Motion - simundervisning vid Skytteanska skolan i Tärnaby 
 
Hans-Peter Carlson (L) har 2020-09-04 lämnat in en motion om tillgång till 
simundervisning för eleverna vid Skytteanska skolan i Tärnaby mot bak-
grund av bland annat stängningen av simhallen i Hemavan tidigare i år.  
 
Hans-Peter Carlson föreslår 
 
att en utredning om köp, renovering och drift av nuvarande simhall i 
Hemavan och den årskostnad det innebär genomförs skyndsamt 
 
att en utredning om nybyggnation av en simhall i anslutning still sporthal-
len i Tärnaby med användning av befintliga omklädningsrum etc. genom-
förs skyndsamt 
 
att resultaten av utredningarna med tillhörande beslutsunderlag för alterna-
tiven underställs kommunfullmäktige för beslut senast 2021-06-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-15 överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till koncern-
chefen för tjänsteutlåtande. 
 
Koncernchefens tjänsteutlåtande 
Storumans kommun har tidigare köpt badhustjänster för skolelever och 
kommunmedborgare av nuvarande ägaren Hemavans Fjällcenter och före 
det köptes badhustjänster av Frivillig Befälsutbildning (FBU) i Hemavan. 
Det var FBU som en gång uppförde simhallen i Hemavan. Storumans 
kommun har ersatt Hemavans Fjällcenter med ca 2 100 000 kronor per år 
för badtjänsterna. Hemavans Fjällcenter stängde simhallen i februari 2020 
och slutade samtidigt att leverera badtjänsterna till Storumans kommun. 
Stängningen av simhallen föranleddes av akuta stora reparationsbehov. 
Hemavans Fjällcenter har därefter aviserat till Storumans kommun att en 
överenskommelse måste ske om prisökning på badtjänsterna med ca 50 
procent om man ska reparera simhallen och åter leverera badhustjänster till 
Storumans kommun.    
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-10-19. 
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KS § 150 – forts.  
  
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att motionen bifalls. 
----- 
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KS § 151  KS/2020:404 - 811 
 
Medborgarförslag - "Rädda simhall till Tärnaby/Hemavan" 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-06-24 där förslagsställaren sam-
manfattningsvis föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att prioritera utredningen Rädda simhallen som ett projekt inom 
Storumans kommun med antingen beslutsunderlag för renovering av befint-
lig simhall i Hemavan (alternativ 1) eller grovt beslutsunderlag för ny enkel 
simhall placerad i Tärnaby (alternativ 2).  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-15 § 107 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överläm-
nats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.  
 
Koncernchefens tjänsteutlåtande 
Storumans kommun har tidigare köpt badhustjänster för skolelever och 
kommunmedborgare av nuvarande ägaren Hemavans Fjällcenter och före 
det köptes badhustjänster av Frivillig Befälsutbildning (FBU) i Hemavan. 
Det var FBU som en gång uppförde simhallen i Hemavan. Storumans 
kommun har ersatt Hemavans Fjällcenter med ca 2 100 000 kronor per år 
för badtjänsterna. Hemavans Fjällcenter stängde simhallen i februari 2020 
och slutade samtidigt att leverera badtjänsterna till Storumans kommun. 
Stängningen av simhallen föranleddes av akuta stora reparationsbehov. 
Hemavans Fjällcenter har därefter aviserat till Storumans kommun att en 
överenskommelse måste ske om prisökning på badtjänsterna med ca 50 
procent om man ska reparera simhallen och åter leverera badhustjänster till 
Storumans kommun.    
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-10-19. 
  
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att medborgarförslaget bifalls. 
----- 
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KS § 152  KS/2020:435 - 339 
 
Medborgarförslag - anläggande av grönområden i Tärnaby 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-08-03 angående grönområden i 
Tärnaby anpassade till människans levnadsvanor samt för en attraktiv plats 
att besöka och bo i.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-15 att överlämna medborgarförsla-
get till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter 
överlämnats till stabschefen för tjänsteutlåtande.  
 
Stabschefens tjänsteutlåtande och bedömning 
Området som idag ramas in av samiska centrat Aejlies, Trolltrummans 
konsthantverkshandel samt Tärnafjällens bageri och konditori utgörs av 
”prickmark”, det vill säga yta som inte får bebyggas enligt detaljplan. Mar-
ken är asfalterad idag och nyttjas som parkering/uppställningsplats för kun-
der till de tre listade inrättningarna. Marken ägs av privata fastighetsägare, 
det kommunala fastighetsbolaget och Trafikverket genom vägytan för riks-
väg 1122 (gatunamn Västra strandvägen). 
 
Handeln förändras helt riktigt. Glesbygdskommuner leder utvecklingen 
med övergången från traditionella butiker till initial postorder och nu inter-
net-handel eftersom incitamenten är stora där det lokala utbudet är begrän-
sat.  
 
Parkeringsbehov kvarstår trots att lunchrestaurang och bank inte finns kvar. 
Ytan är dock större än behovet. Det finns inga planhinder och är således 
möjligt för fastighetsägarna att om de önskar komplettera ytan med plante-
ringar. Storumans kommun har ingen rådighet över marken. Eventuell sam-
verkan kan ske i förslagsvis föreningsform. 
 
Kommunens investeringsutrymme behöver prioriteras för andra insatser. 
 
Beredande organs förslag 
Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2020-09-29.  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 94. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
----- 
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KS § 153  KS/2020:234 - 000 
 
Redovisning av motioner 
 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion om möjligt beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 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 2020. 
Av sammanställningen framgår att det totalt finns nio motioner som inte har 
slutbehandlats av kommunfullmäktige, varav ingen är äldre än ett år. Av de 
pågående motionerna avses fem slutbehandlas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 17 november 2020.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att redovisningen godkänns. 
----- 
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KS § 154  KS/2020:235 - 000 
 
Redovisning av medborgarförslag 
 
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska ett medborgarförslag om möjligt  
beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna 
tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kom-
munfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning eller låta beredningen av 
medborgarförslaget fortsätta.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och övriga 
nämnder två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sam-
manträden i april och november.  
 
En redovisning har tagits fram i form av en sammanställning över de med-
borgarförslag som väckts i kommunfullmäktige men ännu inte har slutbe-
handlats och återrapporterats till kommunfullmäktige per den 31 oktober 
2020. Av redovisningen framgår att det totalt finns 20 pågående medborgar-
förslag. Av dessa avses ett medborgarförslag slutbehandlas av kommun-
fullmäktige den 17 november. Fyra medborgarförslag har redan slutbehand-
lats respektive kommer att slutbehandlas av kommunstyrelsen den 3  
november. Beslut i dessa fyra ärenden biläggs redovisningen och är därmed 
återrapporterade till kommunfullmäktige. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-10-27. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att redovisningen godkänns. 
----- 
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KS § 155  KS/2020:622 - 042 
 
Delårsrapport januari-augusti 2020 för Storumans kommun 
 
Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i  
Storumans kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. De-
lårsrapporten ska innehålla, förutom styrelsen och nämndernas verksam-
hetsberättelse, en förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, 
sjukfrånvaro och måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 
 
Kommunen prognostiserar ett resultat för 2020 på ca 12,6 mnkr vilket är 
bättre än budget för året vilket gör att vi ser ut att nå resultatmålet för god 
ekonomisk hushållning.  
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-10-07. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 95.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att upprättad delårsrapport för Storumans kommun perioden januari–
augusti samt prognos för helåret 2020 godkänns 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppmana nämnderna att se över verksamheterna för att minimera under-
skotten och notera att de i år och kommande år omfattas av den långsiktiga 
målsättningen att hålla tilldelad budgetram 
 
att nämnderna i verksamhetsplan respektive detaljbudget 2021 redovisar 
vidtagna åtgärder samt handlingsplan för att minska underskotten kom-
mande år.  
-----  
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KS § 156  KS/2020:720 - 041 
 
Budget 2021 samt plan 2022, 2023 och 2024 
 
Budgetförslag har upprättats vad avser resultat-, balans- och finansierings-
budget för 2021 samt plan för åren 2022, 2023 och 2024.  
 
Budgetförslaget utgår ifrån de budgetramar som kommunfullmäktige beslu-
tade om 2020-06-09. Mot bakgrund av den osäkerhet som råder beslutade 
kommunfullmäktige att kvarstå vid sitt tidigare beslut 2019-06-11 om bud-
getramar enligt strategisk plan för perioden 2020-2023. Beslutet innebär en 
uppräkning år 2021 för styrelsen och nämnderna med 1 procent.  
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-10-12.  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 96. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2021 
samt plan för 2022-2024 antas 
 
att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 
upp belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 
år 2021. 
----- 
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KS § 157  KS/2020:691 - 012 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 
 
Förslag till verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen har upprättats av 
vilket bland annat följande framgår:   
 
Kommunstyrelsen budgetram uppgår till 98 277 000 kronor 2021 och är 
uppräknad med 1,0 procent jämfört med budget 2020. Kommunstyrelsens 
bedöms med de åtgärder som tidigare beslutats och planerats klara att bed-
riva verksamheten inom tilldelad budgetram i huvudsak med tidigare om-
fattning och målsättning.  
 
Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2021 är nå minst 11 av 17 mål vilket 
motsvarar 65 procent. 
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-10-08. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 97. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
att kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 fastställs och överlämnas 
till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Yrkande 
Hans-Peter Carlson (L) yrkar 
 
att kommunstyrelsens verksamhetsplan kompletteras med mål för tillsyn 
som genomförs av räddningstjänsten, både vad gäller egendomsskydd och 
personskydd 
 
att räddningstjänsten ska ersättas enligt kommunens interndebiteringstaxa 
för de tjänster de utför åt andra kommunala verksamheter eller förvaltningar 
 
Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på Hans-Peter Carlsons yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 

2. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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KS § 157 – forts.  
  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att komplettera kommunstyrelsens verksamhetsplan med mål för tillsyn 
som genomförs av räddningstjänsten, både vad gäller egendomsskydd och 
personskydd 
 
att kommunstyrelsens verksamhetsmål 2021 därmed är att nå minst 11 av 
19 mål vilket motsvarar 58 procent 
 
att räddningstjänsten ska ersättas enligt kommunens interndebiteringstaxa 
för de tjänster de utför åt andra kommunala verksamheter eller förvaltningar 
 
att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 och överlämna 
den till kommunfullmäktige för godkännande. 
----- 
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KS § 158  KS/2020:691 - 012 

KS/2020:741 - 012 
 
Verksamhetsplaner 2021 
 
Respektive styrelse och nämnd ska upprätta verksamhetsplaner för 2021 för 
sina verksamhetsområden. Verksamhetsplanerna innehåller bland annat 
analys av verksamhet och ekonomi, planering för det kommande året samt 
mål för verksamheterna. Nytt för 2021 är att kommunfullmäktige åter ska 
godkänna verksamhetsplanerna. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-03 § 157. 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-10-19 § 73. 
Omsorgsnämndens protokoll 2020-10-19 § 59. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-28 § 140. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att överlämna kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhetsplaner 
för 2021 till kommunfullmäktige för godkännande.  
----- 
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KS § 159  KS/2020:698 - 346 
 
Va-taxa 2021 
 
Förslag till budget för va-verksamheten är utarbetad för 2021. Vid jämfö-
relse mellan budgeterade kostnader för 2021 och intäkter med gällande taxa 
för 2020 behövs en intäktsökning med ca 8 %. 
 
Beräknat underskott beror främst på ökande kostnader för kapitaltjänst. 
 
Tekniska avdelningen har utarbetat ett förslag till va-taxa 2021 för  
Storumans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar har utarbe-
tats.  
 
Förslaget innebär en höjning av brukningsavgifterna med 8 %. Detta beräk-
nas motsvara en kostnadstäckning på 100 %. 
 
Beredande organs förslag 
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-10-09.  
 
Arbetsutskottets förslag 
 
att upprättat förslag till va-taxa för Storumans kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar fastställs att gälla fr.o.m. 2021-01-01. 
 
Yrkanden  
Anders Persson (C) biträdd av Hans-Peter Carlson (L) yrkar 
 
att förslaget till va-taxa justeras innebärande en höjning av brukningsavgif-
terna med 6 %  
 
att full kostnadstäckning ska uppnås genom effektiviseringar. 
 
Karin Malmfjord (S) yrkar 
 
att va-taxan ska redovisas under 2021 i samband med tertialuppföljning och 
delårsrapport. 
 
Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag innebä-
rande en höjning av brukningsavgifterna med 8 % och Anders  
Perssons ändringsyrkande innebärande en justering till 6 % och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Persson ändringsyrkande. 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 18 (45)  
    
Kommunstyrelsen 2020-11-03  
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

 
KS § 159 – forts.  
 

2. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande och fin-
ner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att justera förslaget till va-taxa innebärande en höjning av brukningsavgif-
terna med 6 %. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att upprättat förslag till va-taxa 2021 för Storumans kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar fastställs att gälla från och med  
2021-01-01 
 
att full kostnadstäckning ska uppnås genom effektiviseringar 
 
att va-taxan ska redovisas under 2021 i samband med tertialuppföljning och 
delårsrapport. 
----- 
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KS § 160  KS/2020:589 - 106 
 
Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening - 
återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats 
 
Bakgrund 
Storumans kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”) som är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal 
värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommunin-
vest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen 
från medlemmarna.  

Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfat-
tande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen 
snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet ge-
nom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. 
Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat för-
lagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlem-
mar deltog i förlagslånen.  
 
Storumans kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-08-31 
till 1 300 000 kronor, jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlags-
lånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna 
har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommu-
ninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav har 
även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Före-
ningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. Återbetalning 
till Storumans kommun har skett 2020-09-30. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapi-
talinsats.  
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Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalin-
sats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på 
denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutö-
ver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kom-
mande fyra åren enligt följande: 
 

År Kapitalinsats  
(kr/invånare) 
(kommun) 

Kapitalinsats  
(kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Om Storumans kommun använder förlagslånet om 1 300 000 kronor för att 
öka sin kapitalinsats till Föreningen ska, beräknat med dagens invånarantal, 
preliminärt ytterligare inbetalningar om 486 500 kronor år 2023 och 
1 082 000 kronor år 2024 göras.  
 
Beredande organs förslag 
Redovisningsansvarig Helena Viktorssons tjänsteutlåtande 2020-10-07. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 99. 
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Kommunstyrelsen föreslår 
 
att Storumans kommun till Kommuninvest ekonomisk förening  
(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 1 300 000 kronor samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anled-
ning av inbetalningen  
 
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav 
på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare 
 
att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 
----- 
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KS § 161  KS/2020:60 - 041 
 
Investering - Ackjaspåret i Hemavan 
 
Investeringsmedel för Ackjaspåret i Hemavan har i tidigare beslut beviljats 
med 3 500 000 kronor. Upphandlingen är annonserad och anbuden har ut-
värderats.  
 
I slutet av projekteringsskedet har det visat sig att ytterligare åtgärder blir 
nödvändiga. För att säkerställa rätt vattentryck i hyreshusen inom Ackja-
spåret samt husen inom Kalibervägens område har vattenleveransen varit 
tvungen att ändrats från en reservoar till en annan reservoar. Även åtgärder 
på belysningen är nödvändiga för att uppnå rätt ljusflöde. 
 
Detta medför att Ackjaspåret kommer att bli dyrare än tidigare planerat. 
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-10-08. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 100. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att ytterligare 2 950 000 kronor avsätts till Ackjaspåret i Hemavan 
 
att investeringen finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som 
avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2020 till 2023 
eftersom tomtförsäljning och även vatten och avlopp är en avgiftsfinansi-
erad verksamhet. 
 
Protokollsanteckning 
Hans-Peter Carlson (L), Daniel Johansson (V), Ulf Vidman (M), Peter 
Åberg (S) och Allan Forsberg (KD) vill anteckna följande till protokollet:  
 
Projekteringar, kalkyler och beslutsunderlag måste hålla högre kvalitet 
framgent. Det är alltför lättvindigt att begära tilläggsmedel, vilket sker i en 
stor andel av alla de investeringar vi i kommunen genomför. Ofta sker 
tilläggsäskanden när det inte längre går att backa. Det här urholkar förtro-
endet för såväl kommunen som för politiker och demokrati. Kvaliteten på 
underlagen måste bli bättre. 
----- 
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KS § 162  KS/2020:725 - 041 
 
Investeringsprojekt 2021 inom kommunstyrelsens investe-
ringsram 
 
Kommunledningsgruppen, bestående av förvaltningscheferna, bedömer det 
nödvändigt att det avsätts och lämnas igångsättningstillstånd för ett antal 
projekt, både skattefinansierade och avgiftsfinansierade.   
 
Nedan redovisas det investeringsutrymme som finns 2021 samt delega-
tionsbeslut som kommer att tas för 2021. 
 

Investeringsutrymme 2021 (tkr)  

  

Total 
budget 

 

Avgifts-
finansierad 

budget 

Skatte- 
finansierad 

budget 
Avskrivningar 25 500 6 000 19 500 
Åretsresultat 8 948 2 702 6 246 
Självfinansiering 34 448 8 702 25 746 
        
Kommande beslut skattefinansiering 24 246   24 246 
Kommande beslut taxefinansiering 5 750 5 750   
Enligt rambeslut (FKUN/ON) 1 500   1 500 
Summa 31 496 5 750 25 746 
Kvar av självfinansiering/ 
Upplåningsbehov 2 952 2 952 0 

 
Information om delegationsbeslut 
  
Verksamhet/ 
Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 
kort beskrivning 

Budget 
(kr) 

Belysning Skattefinansierad Umnäs, nya armaturer 
och stolpar 

500 000 

Belysning Skattefinansierad Byte av gatu-
armaturer till LED  

310 000 

Gator och  
Vägar 

Skattefinansierad Byte trumma Bjurs-
vägen, Stensele 

350 000 

Tekniska  
Avdelningen 

Skattefinansierad Ny mätutrustning 250 000 
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Information om delegationsbeslut – forts. 
Verksamhet/ 
Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 
kort beskrivning 

Budget 
(kr) 

Avfall Avgiftsfinansierad Förstudie ny ÅVC 
Storuman (behovsut-
redning, lokalisering 
och utformning) 

300 000 

Bredband Avgiftsfinansierad Nytt nodhus i  
Långsjöby 

250 000 

Tekniska  
avdelningen 

Avgifts-/ 
skattefinansierad 

Bil till tekniska av-
delningen 

200 000 

Vatten och  
Avlopp 

Avgiftsfinansierad Bil till tekniska av-
delningen 

400 000 

Vatten och  
Avlopp 

Avgiftsfinansierad Va-projektering efter 
Modovägen,  
Hemavan 

400 000 

Vatten och  
Avlopp 

Avgiftsfinansierad Spillavloppsledning 
efter Renstigen, 
Hemavan. Projekte-
ring av ny spillvatten-
ledning med större 
dimension alternativt 
undersökning av möj-
lighet att infodra nu-
varande ledning. 

200 000 

Vatten och  
Avlopp 

Avgiftsfinansierad Iordningställande av 
brutet vatten i pump-
stationer och av-
loppsreningsverk, 
flerårsprojekt. 

300 000 

Vatten och  
Avlopp 

Avgiftsfinansierad Projektering av ny 
tryckavloppsledning 
mellan Prästgårdens 
pumpstation och av-
loppsreningsverk 
samt vattenledning till 
Utförsvägen samt 
självfallsledning efter 
Kapellvägen i 
Stensele 

500 000 
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Information om delegationsbeslut – forts. 
Verksamhet/ 
Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 
kort beskrivning 

Budget 
(kr) 

Vatten och  
Avlopp 

Avgiftsfinansierad Projektering va-
ledningar efter Lång-
gatan, delen Odlar-
vägen – Bygdevägen  
i Stensele 

400 000 

Tekniska  
avdelningen,  
Park 

Skattefinansierad Två gräsklippare 180 000 

Orren 23 
Tranan  
Storuman 

Skattefinansierad Renovering takfot hus 
C och D 

250 000 

Laxnäs 1:21  
Folkets Hus  
Tärnaby 

Skattefinansierad Golv i biosalongen 500 000 

Gungan 1  
Förskolan  
Gungan  
Storuman 

Skattefinansierad Ytskikt 150 000 

Laxvik 1:169  
Förskolan  
Granen  
Tärnaby 

Skattefinansierad Byte tak 260 000 

Laxnäs 1:27  
Skytteanska  
skolan  
Tärnaby 

Skattefinansierad Byte låssystem till 
ILOQ 

365 000 

Camping- 
platsen  
Storuman 

Skattefinansierad Ompanelning av  
stugorna 19-24 

400 000 

Ormen 14  
Badhuset  
Storuman 

Skattefinansierad Akustikplattor på 
vägg, omlackning 
panel varmvattenbas-
säng 

150 000 

Luspen 1:140  
Bollhallen  
Storuman 

Skattefinansierad Målning trapphus, 
omklädningsrum 

50 000 
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Information om delegationsbeslut – forts. 
Verksamhet/ 
Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 
kort beskrivning 

Budget 
(kr) 

Fjärdings-
mannen 6 
Stensele 
skola 

Skattefinansierad Byte tak 200 000 

Rådhuset 4  
Sjukstugan  
Storuman 

Skattefinansierad Ommålning träpanel 
mellan fönster gamla 
delen/bleck 

240 000 

Kulturen 1  
Aktiviteten  
Storuman 

Skattefinansierad Golv i lokalen Orion 90 000 

Laxnäs 1:79  
Vikmyra  
skidstadion 
Tärnaby 

Skattefinansierad Byte ventilationsag-
gregat 

200 000 

Generellt  
fastigheter 

Skattefinansierad Byte VVC-pumpar 400 000 

Generellt  
fastigheter 

Skattefinansierad Byte till LED-
belysning 

320 000 

Generellt  
fastigheter 

Skattefinansierad Byte av äldre motor-
värmaruttag vid  
Sibyllagården och 
Stensele skola 

200 000 

 
Beredande organs förslag 
Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2020-10-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 101. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avsätta medel och meddela igångsättningstillstånd för följande projekt år 
2021 inom kommunstyrelsens investeringsram: 
 
Verksamhet/ 
Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 
kort beskrivning 

Budget 
(kr) 

Belysning Skattefinansierad Slussfors, nya armatu-
rer och stolpar 

1 000 000 

Gator och 
vägar 

Skattefinansierad Klimatklivet 1 181 000 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 27 (45)  
    
Kommunstyrelsen 2020-11-03  
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

 
KS § 162 - forts.  
 
Verksamhet/ 
Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 
kort beskrivning 

Budget 
(kr) 

Avfall Avgiftsfinansierad Utbyggnad av kasun 
för restavfall Morkans 
ÅVC 

1 200 000 

Avfall Avgiftsfinansierad Våg till Morkans 
ÅVC 

1 600 000 

Generellt  
fastigheter 

Skattefinansierad Byte av drift- och 
övervakningssystem 

1 600 000 

Orren 23 
Tranan  
Storuman 

Skattefinansierad Byte ventilations hus 
D 

800 000 

Laxnäs 1:21 
Folkets Hus 
Tärnaby 

Skattefinansierad Asfaltering 600 000 

Laxvik 1:55 
Sjukstugan 
Tärnaby 

Skattefinansierad Byte av tak 600 000 

Bastuträsk 
27:1  
Gunnarn 
skola 

Skattefinansierad Byte ventilation för att 
få bort oljeberoendet 

2 500 000 

 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att kommunfullmäktige beslutar avsätta medel och meddela igångsättnings-
tillstånd för följande projekt år 2021 inom kommunstyrelsens investerings-
ram: 
 
Verksamhet/ 
Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 
kort beskrivning 

Budget 
(kr) 

Gator och 
vägar 

Skattefinansierad Vallnäsvägen, asfal-
tering väg etapp 1 

3 600 000 

----- 
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KS § 163  KS/2020:436 - 040 
 
Förnyelseplan för vatten- och avloppsanläggningar, gator och 
vägar samt belysning 2021-2025 
 
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram långsiktig hållbara under-
hållsplaner för gator och vägar, belysning samt vatten och avlopp. 
 
Ett förslag till förnyelseplan för åren 2021-2025 har upprättats. Åtgärder 
finns även för några ytterligare år framåt.  Förnyelseplanen innehåller upp-
skattade kostnader.  
 
Förnyelseplanen ska ses som ett planeringsdokument eftersom det kommer 
kräva ständiga justeringar utifrån andra aktörers verksamhet samt utifrån 
andra oförutsedda händelser.  
 
Va-verksamhet 
I planen finns prioriterade åtgärder för va-verksamheten, både på lednings-
nät och övriga anläggningar.  
 
Prioriteringar för va-anläggningar har gjorts utifrån bland annat: 
 
o miljökrav 
o vattensäkerhet 
o brister i gamla anläggningar och ledningar, läckage in på spillvatten-

nätet samt vattenläckor.  
o arbetsmiljö 
o behov av åtgärder med anledning av exploatering 
o förnyelse som bör prioriteras med anledning av andra aktörers åtgär-

der 
 
Planen innehåller åtgärder som är att betrakta som planerat underhåll, re- 
och nyinvestering.  
 
Gator och vägar 
I planen finns prioriterade åtgärder för gatunätet. 
 
Prioriteringar för gator har gjorts utifrån bland annat: 
 

o behov av återställning efter större åtgärder på va-nätet. I det fallet ut-
förs ett mer omfattande underhåll på vägkroppen. 
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o asfaltering har uppnått sin livslängd och kan återställas i bra skick 
med enklare åtgärder, till exempel genom bortfräsning av slitlager 
och därefter lägga nytt slitlager. 

o byte av överbyggnad och bundet slitlager. Ny ”topp” läggs på. 

o byte av överbyggnad och bundet slitlager p.g.a. skador, uppfrys-
ningar, dåliga markförhållanden m.m. 

 
Belysning 
I planen finns prioriterade åtgärder för belysningsanläggningarna. Priorite-
ringarna har gjorts utifrån bland annat: 
 

o förebyggande underhåll med hjälp av årliga ronderingar och serie-
byten av lampor 

o att i samband med seriebyten i tätorterna byta till LED-armaturer 

o samförlägga ny belysningsanläggning med elnätsbolag och/eller 
bredbandsbolag för att ersätta luftledningsnät och trästolpar 

 
Utmaning 
Att skapa långsiktiga förebyggande och objektiva planer som har statusbe-
dömda och dokumenterade störningar och avvikelser som grund, bygger på 
väl dokumenterade anläggningar och gärna digitalt. Detta kräver verksam-
hetssystem som idag inte finns. 
 

Vidare är verksamhetssystemet en underlättande faktor för att kunna bryta 
ner anläggningarna i komponenter, och därmed underlätta arbetet med 
komponentavskrivning. 
 
Arbetet med att dokumentera anläggningarna samt arbetet med införande av 
verksamhetssystem kräver resurser som idag inte är tillskapat i tillräcklig 
omfattning. 
 
Beredande organs förslag 
Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2020-10-08. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 102. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa upprättat förslag till förnyelseplan för åren 2021-2025. 
----- 
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Uppföljande granskning av investeringsverksamheten 
 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört 
en granskning av kommunens investeringsverksamhet. Granskningen är en 
uppföljning av en revision som genomfördes 2017. Granskningen tar sin ut-
gångspunkt från kommunallagens revisionskapitel. Revisionsobjekt i 
granskningen är kommunstyrelsen. Granskningen har inriktats mot följande 
områden: 
 
o Regler och riktlinjer 
o Organisation och ansvar 
o Rutiner för budgetering och planering 
o Uppföljning och rapportering 
o Ekonomisk måluppfyllelse 

 
För att utveckla investeringsverksamheten bör följande rekommendationer 
prioriteras: 
 
o Att kommunstyrelsen vidareutvecklar sin investeringsredovisning till 

fullmäktige. Den bör bland annat innehålla en redovisning och analys 
av slutförda respektive pågående investeringsprojekt på totalnivå samt 
i enskilda större projekt. 
 

o Att kommunstyrelsen säkerställer att tidigare beslut angående 
investeringsverksamheten (2017-09-08 § 115) verkställs under 2020. 

 
Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen gällande vilka åtgärder som 
ska vidtas utifrån redovisat granskningsresultat.  
 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 
Nödvändiga åtgärder verkställs under hösten 2020, bland annat genom ut-
vecklade riktlinjer för investeringsverksamheten samt förbättrad uppfölj-
ning och återrapportering av pågående investeringsprojekt.  
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-10-09. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 103. 
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Kommunstyrelsen beslutar 
 
att revisorernas rekommendationer anses beaktade utifrån de åtgärder som 
redovisas i administrativ chefs tjänsteutlåtande. 
----- 
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Granskning av underhåll av anläggningstillgångar 

 
Revisorerna har gjort en granskning inom området underhåll av anlägg-
ningstillgångar. 
 
Revisorernas bedömning  
Gransknings-
område 

Revisionell  
bedömning 

Kommentar 

Ändamålsenlighet Röd Granskningsområdet bedöms inte 
hanteras på ett ändamålsenligt sätt. 

Ekonomiskt tillfreds-
ställande 

Gul Granskningsområdet bedöms del-
vis hanteras på ett från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

Intern kontroll Gul Den interna kontrollen inom 
granskningsområdet bedöms del-
vis vara tillräcklig. 

 
För att utveckla verksamheten föreslår revisorerna att följande rekommen-
dationer prioriteras: 
 
o Kommunstyrelsen utvecklar sin styrning genom att formulera mål, 

strategier och heltäckande för underhåll av kommunens anläggnings-
tillgångar. 

o Kommunstyrelsen prövar vilka aktiviteter och resurser som måste till-
föras för att utveckla dokumentation och analys av underhållsbehov. 

o Kommunstyrelsen utvecklar sin kontroll inom granskningsområdet 
genom att begära och få återkommande redovisning av verksamhetens 
följsamhet till mål och planer. 

 
Bedömning 
Med framtagandet av förnyelseplan för åren 2021 till 2025 inom vatten och 
avlopp, gator och vägar samt belysning bedöms revisorernas två första re-
kommendationer bli beaktade. Den tredje rekommendationen bör beaktas 
vid delårsrapport, årsredovisning och särskild verksamhetsuppföljning inom 
området underhåll av anläggningstillgångar.      
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-10-26. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 33 (45)  
    
Kommunstyrelsen 2020-11-03  
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

 
KS § 165 – forts.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inarbeta revisorernas rekommendationer i förnyelseplaner, delårsrappor-
ter och årsredovisningar samt att området underhåll av anläggningstill-
gångar ska ingå i kommunstyrelsens årliga uppföljningsplan. 
----- 
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Regler och anvisningar för sammanträden på distans i kom-
munstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Möjligheten att delta på distans vid sammanträden är ett komplement till det 
fysiska sammanträdet. Sammanträden på distans är endast möjligt när sär-
skilda skäl föreligger. Med nuvarande pandemisituation har det ansetts mo-
tiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge.  
 
Enligt det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i 
Storumans kommun får sammanträden genomföras med ledamöter närva-
rande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bil-
döverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma 
vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.  
 
Mot bakgrund av detta har förslag till regler och anvisningar upprättats som 
avser sammanträden på distans i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Dokumentet reglerar inte kommunfullmäktiges och övriga 
nämnders sammanträden.  
 
Beredande organs förslag 
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-10-08. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-20 § 104. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa upprättat förslag till regler och anvisningar för sammanträden 
på distans i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott att gälla 
från och med 2020-12-01 
 
att rekommendera övriga nämnder att fastställa motsvarande dokument.  
----- 
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Initiativärende - Granskning av försäljningen av del av  
fastigheten Montören 1 inkluderande brandstationen och 
kommunförrådet samt efterföljande rättsliga tvist om ägan-
derätten 
 
Kommunrevisionen har hos kommunfullmäktige begärt kompletterande  
anslag till revisionen budgetår 2020. Revisionen anför att man under en 
längre tid ansett det vara nödvändigt att genomföra en fördjupad granskning 
av försäljning av kommunförråd och brandstation i Storuman. Revisonen 
anför vidare att det även finns ett intresse hos kommunmedborgarna att det 
görs en särskild granskning av detta ärende.  
 
Enligt kommunrevisionen skulle en fördjupad granskning besvara följande 
revisionsfrågor: 
 

o Har beslutet om försäljning och återköp av aktuell fastighet fattats av 
behöriga beslutsorgan? 

o Har organisation och ansvarsfördelning för att hantera pågående tvist 
varit tydlig inom den kommunala organisationen? 

o Har kommunstyrelsen, styrelsen i Storumans kommunföretag AB 
samt styrelsen i Industri- och logistikcentrum i Storuman AB utövat 
rimlig styrning och kontroll i aktuellt ärende? 

o Bedrivs ett systematiskt arbete med intern kontroll inom granskade 
organisationer? 

o Har det i tillräcklig grad genomförts utvärdering av aktuellt ärende 
och dragits lärdomar för framtiden? 

 
Revisionsobjekt i ovan beskriven granskning är kommunstyrelsen, styrelsen 
i Storumans kommunföretag AB samt styrelsen i Industri- och logistik-
centrum i Storuman AB. Granskningsresultatet kommer att användas som 
underlag för revisorernas/lekmannarevisorernas uttalande i revisionsberät-
telse/granskningsrapport för 2020. Granskningen beräknas vara slutförd 
februari 2021. Revisionen har föreslagit kommunfullmäktige att bevilja re-
visionen ett kompletterande anslag på 95 000 kronor för 2020 och att finan-
sieringen sker genom ianspråktagande av avsatta medel för omstrukture-
ring. 
 
Bedömning 
Ärendet kommer att beredas i kommunfullmäktiges presidium och därefter 
gå direkt till kommunfullmäktige för beslut 2020-11-17.  Bedömningen är  
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att förslagen i initiativärendet tillmötesgås vid bifall av kompletterande an-
slag enligt revisionens förslag om fördjupad granskning av samma ärende. 
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-10-22. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avvakta med beslut i ärendet tills revisorernas fördjupade granskning av 
samma ärende har slutförts och redovisats. 
----- 
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KS § 168  KS/2020:805 - 980 
 
Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2021 
 
Kommunen ska senast den 30 november fastställa en handlingsplan för hur 
bygdeavgiftsmedlen ska användas i kommunen nästa år. Handlingsplanen 
ska godkännas av länsstyrelsen.  
 
Handlingsplanen beskriver kommunens målsättningar. De insatser som pri-
oriteras bör vara långsiktiga och bidra till kontinuerlig utveck-ling av byg-
den med fokus på hållbar utveckling.  
 
Länsstyrelsens krav för vad som ska framgå av handlingsplanen är bland 
annat följande:  
 
o Vilka investeringsområden man vill satsa på och en ungefärlig fördel-

ning på de olika områdena. 
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 2021 har upprättats.  
 
Beredande organs förslag 
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-10-27. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa handlingsplanen för bygdeavgiftsmedel 2021 och överlämna 
den länsstyrelsen för godkännande. 
----- 
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KS § 169  KS/2020:697 - 340 
 
Remiss - Revidering av regional vattenförsörjningsplan för 
Västerbottens län 
 
Länsstyrelsen har i remiss daterad 2020-10-02 översänt Regional plan för 
dricksvattenförsörjning i Västerbottens län. Planen är en översikt av de vik-
tigaste dricksvattenresurserna i länet och ett värdefullt underlag för fysisk 
planering på kommunal, regional och nationell nivå. 
 
Ansvarsfull planering och tillståndsprövning bidrar till att de dricksvatten-
resurser som pekats ut som regionalt viktiga bevaras på lång sikt, dvs i ett 
perspektiv på flera generationer. 
 
Den regionala vattenförsörjningsplanen har reviderats under 2019/2020 och 
kommunens lämnas möjlighet att komma med synpunkter på materialet 
senast den 6 november 2020.  
 
Ärendet har internremitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som 
för synpunkter.  
 
Planen består fortsatt av ett huvuddokument och ett antal bilagor. 
 
I arbetet med en detaljplan genomfördes en grundvattenutredning med an-
ledning av att en prioriterad vattenförekomst identifierades ligga under in-
dustriområdet. En skrivelse översändes till länsstyrelsen med ett önskemål 
om att länsstyrelsen skulle återta utpekandet med motivering att kommu-
nens planer med området inte helt ligger i linje med att området fortsätt-
ningsvis ska prioriteras som grundvattenförekomst. Även om den verksam-
het som förekommer ovan jord ska arbeta för ett hållbart vatten, där varken 
utsläpp eller föroreningar ska förekomma, så föreligger det ändå en förhöjd 
risk i förhållande till en grundvattenförekomst av denna typ av verksamhet.  
 
Inför arbetet med revidering av vattenförsörjningsplanen skickade länssty-
relsen ut en enkät till kommunerna under våren 2019. I svar på den framhöll 
kommunen behovet av att grundvattenförekomsten inte längre ska vara pri-
oriterad. 
 
I den remiss som kommunen nu ska besvara bifogar länsstyrelsen fyra frå-
gor att besvara med anledning av önskemålet att vattenförekomsten inte 
längre ska vara prioriterad. Även svar på de frågorna finns i förslag till ytt-
rande. 
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Beredande organs förslag 
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-10-22.  
 
I anslutning till sammanträdet redovisar va-ingenjören ett förslag till ytt-
rande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna yttrande till länsstyrelsen enligt upprättat förslag.  
----- 
 
  
 
. 
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KS § 170  KS/2020:428 - 000 
 
Remiss - betänkandet Kommuners medverkan i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) 
 
Storumans kommun har i remiss daterad 2020-06-29 inbjudits att lämna 
synpunkter på rubricerat betänkande. Remissvaren ska vara inkomna hos 
Arbetsmarknadsdepartementet senast 13 november 2020. 
 
Ärendet har överlämnats till kanslienhetens utredare för tjänsteutlåtande/ 
förslag till yttrande.  
 
Utredningens innehåll och förslag 
Utredningen behandlar frågan om det finns möjlighet för kommuner att le-
verera arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av och med ersättning 
från Arbetsförmedlingen inom nuvarande regelverk. Förutsättningarna för 
och konsekvenserna av att kommunerna levererar arbetsmarknadspolitiska 
insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen redovisas också. 
 
Av utredningens direktiv framgår att Arbetsförmedlingen ska reformeras 
för att förbättra effektiviteten i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
Statens ansvar för arbetsmarknadspolitiken ska behållas men fristående ak-
törer ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben i större ut-
sträckning än idag. Det huvudsakliga regelverket för det reformerade sy-
stemet ska träda i kraft 2022. 
 
Huvudinriktningen är att rustning och matchning av arbetslösa främst ska 
utföras av andra aktörer och att Arbetsförmedlingens arbete ska inriktas mot 
myndighetsansvar. De matchande insatserna är i första hand avsedda för 
personer som står relativt nära ett arbete medan de rustande insatserna är 
avsedda för personer som står längre ifrån arbetsmarknaden. 
 
Det är enligt utredningens bedömning tillåtet för kommunerna att på upp-
drag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen vara leverantörer av 
arbetsmarknadspolitiska tjänster som upphandlats enligt LOU eller i valfri-
hetssystem enligt LOV inom sina egna befogenheter. Utredningen bedömer 
det också som tillåtet för Arbetsförmedlingen att direkttilldela en kommun 
ett kontrakt enligt LOU om tillhandahållandet av insatserna genom anli-
tande av leverantörer i konkurrens är otillräckligt. Arbetsförmedlingen har 
även möjlighet att ingå ett samarbete med en kommun för att uppnå gemen-
samma mål. I det samarbetet kan även ersättning till kommunen ingå. För  
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att förbättra kommunernas möjligheter att medverka i den statliga arbets-
marknadspolitiken behöver vissa författningar ändras framför allt inom 
LOU och LOV, vilket utredningen också föreslår. 
 
Förslag till yttrande 
Ett förslag till yttrande har upprättats. Yttrandet ser positivt på att kommu-
nerna kan få tydligare och starkare möjligheter att påverka den lokala ar-
betsmarknadspolitikens genomförande, men att utredningens förslag inte är 
tillräckliga. Utredningens uppdrag har dock också varit avgränsat till att ut-
reda förutsättningarna inom befintliga system.  
 
Ett bredare kommunalt helhetsansvar borde utredas ytterligare. I den stora 
kommunutredningens slutbetänkande (SOU 2020:8) diskuteras möjlighet-
erna till försöksverksamhet till ”asymmetrisk” samhällsservice och där 
skulle ett utökat kommunalt ansvar för arbetsmarknadsfrågorna kunna vara 
ett prioriterat område att börja med. 
 
Kommunernas incitament att få sin befolkning i egen försörjning är starkare 
än Arbetsförmedlingens och den lokala och individuella nyttan är tydligare. 
Den kommunala ekonomin gynnas genom både minskade kostnader för för-
sörjningsstöd och ökade kommunalskatteintäkter, och allra viktigast är att 
stärka individerna som får en bättre kontroll över sin egen livssituation och 
kan frigöra sina förmågor. Det är också tydligt att det statliga helhetsansva-
ret för arbetsmarknadspolitiken med service till medborgare, arbetsgivare, 
kommuner och andra berörda parter via Arbetsförmedlingen inte fullgörs 
likvärdigt över hela landet. Kommunerna måste naturligtvis kompenseras 
fullt ut för de utökade uppgifter och större ansvar som man i så fall övertar 
från staten. 
 
Beredande organs förslag 
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2020-10-20. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet enligt upprättat för-
slag. 
----- 
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KS § 171  KS/2020:1 - 009 
 
Verksamhetsuppföljning - Sumnet 
 
Kommunstyrelsen har 2020-02-04 fastställt uppföljningsplan för den egna 
verksamheten.  
 
I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om 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 2020 finns två mål för Sumnet: 
 
o Andelen företag och privatpersoner i kommunen som nås av bredband 

ska vara minst 90 procent. Målet bedöms infrias 2020. 
 
o Finansieringsgraden av Sumnets kapacitettjänst ska vara minst 110 

procent. Målet bedöms infrias 2020 när finansieringsgraden progno-
stiseras till 119 procent. 

 
Sumnet har högre intäkter än kostnader och därför en nettobudgetintäkt på 
1 214 000 kronor år 2020. Vid delårsrapporten för perioden januari-augusti 
2020 prognostiseras för Sumnet ingen budgetavvikelse för helåret 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 
tillfredsställande sätt.  
----- 
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KS § 172  KS/2020:1 - 009 
 
Uppföljning - samiskt förvaltningsområde 
 
Kommunstyrelsen har 2020-02-04 fastställt uppföljningsplan för den egna 
verksamheten.  
 
I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om verksam-
heten samiskt förvaltningsområde.  
 
Storumans kommun är förvaltningsområde för samiska sedan 1 januari 
2010. Samisk förvaltning är en del av kanslienheten och har som uppdrag 
att främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin 
kultur i Sverige. Organisationen består av en samisk samordnare och en 
samisk samrådsgrupp med samiska företrädare.     
 
Mål för den samiska förvaltningskommunen, Luspie är enligt handlingsplan 
2019 – 2022: 
 
o Inflytande och delaktighet 
o Rätten att få använda samiska hos myndigheter 
o Gränsöverskridande samverkan 
o Samisk förskoleverksamhet 
o Modersmålsundervisning och integrerad samisk undervisning 
o Samisk äldreomsorg 
o Utbildnings- och informationsinsatser 
o Revitalisering av det samiska språket 
o Aktivt synliggörande av samisk kultur och språk 
 
Verksamheten bedrivs 2020 med ett statsbidrag från Sametinget på  
660 000 kronor. Bedömningen är att hela statsbidraget kommer att förbru-
kas 2020.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 
tillfredsställande sätt. 
----- 
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KS § 173   
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Följande delegationsbeslut redovisas:  
 

Beslut Beslutsdatum 
Beslut att delvis avslå begäran om utlämnande av 
allmänna handlingar (5.1) 

September 2020 
Oktober 2020 

Yttrande över förslag till detaljplan (3.8) Oktober 2020 
Yttrande över ansökningar om förvärvstillstånd 
(5.10) 

Oktober 2020 

Yttrande över undersökningstillstånd enligt min-
erallagen (5.11) 

Oktober 2020 

Beslut om att avstå från att lämna yttrande över 
externa remisser (5.13) 

Augusti 2020 

Kommunstyrelsens ordförandes beslut om för-
längning och medfinansiering av projekt Närings-
livsutveckling i Möjligheternas Region  
Brådskande ärende (5.3)  

2020-09-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 105-107 2020-10-20 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen.  
----- 
 
 
 
 
 
 
______________________  
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Meddelanden 
 
KS/2020:726 
Trafikverkets beslut 2020-10-20 att bevilja Storumans kommun bidrag i 
form av tillfälligt krisstöd med 417 000 kronor avseende driften av  
Hemavan Tärnaby Airport. 
  
KS/2020:723 
Viljeyttring avseende högre utbildning i Storumans kommun – Koordinerad 
kraftsamling – Hållbar kompetensförsörjning i Norrlands inland. 
 
KS/2020:220 
Storumans kommuns yttrande över betänkandet Starkare kommuner – med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8).   
 
Följande protokoll redovisas:  
 
o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen AB 2020-10-15. 
----- 
 
 
 


