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KS § 121  KS/2021:258 - 829 

 

Medborgarförslag - skateboardramp på Vikmyra i Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren sammanfattnings-

vis föreslår att det anordnas en skateboardramp på Vikmyra i Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 § 62 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnas till projektledaren vid tekniska avdelningen för tjänste-

utlåtande.  

 

Projektledarens tjänsteutlåtande och bedömning 

Under åren 2016-2019 drev kommunen ett projekt, finansierat av kommu-

nala medel, som innebar att det skulle rustas upp och byggas lekplatser i 

Storuman, Stensele, Hemavan och Tärnaby. Efter beräkning av antal barn 

och ungdomar på respektive ort, beslutades det att kommunen skulle bygga 

en ny lekplats i Hemavan och en ny i Tärnaby (vid den befintliga lekparken 

i närheten av förskolan). Efter medborgardialog beslutades det att det skulle 

byggas en balansbana för att komplettera den andra utrustningen som fanns 

sedan tidigare på platsen. Det finns även en relativt ny lekplats inne i cen-

trala Tärnaby, som har fokus på lite yngre barn.   

 

Det finns goda möjligheter för föreningar att söka pengar för denna typ av 

byggnationer (exempelvis via Riksidrottsförbundet eller bygdeavgiftsme-

del). Tidigare har exempelvis Tärnaby IK sökt och beviljats pengar till ett 

utomhusgym i området. Om det finns en förening som är villig att söka bi-

drag för att bygga en skateboardramp, är det viktigt att det finns ett avtal 

med markägaren gällande ansvar och underhåll. 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2021-08-24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 68. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget eftersom kommunen satsat pengar på en lek-

park i Tärnaby och att det är möjligt för föreningar att söka medel för denna 

typ av byggnationer. 

 

Protokollsanteckning 

Hans-Peter Carlson (L) vill få följande antecknat till protokollet:  
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KS § 121 – forts.  

 

”Från liberalerna har vi tidigare lämnat in en motion angående förenings-

stöd i kommunen, för att göra det bättre och enklare att vara förening i 

kommunen. De medborgarförslag som kommer in, liksom de ansökningar 

som kommer in om medel till attraktionshöjande åtgärder, visar tydligt att 

detta måste ordnas snarast. Människor i vår kommun som har driv och en-

gagemang behöver få hjälp att ”hitta rätt” med sina idéer och förslag så att 

genomförandet underlättas och att kommunen kan bli ännu mer attraktiv 

med hjälp av ett blomstrande föreningsliv.” 

----- 
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KS § 122  KS/2021:354 - 829 

 

Medborgarförslag - pumptrack vid Vikmyra i Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-06-03 där förslagsställaren före-

slår att det anläggs en pumptrack vid Vikmyra i Tärnaby för att tillskapa ut-

omhusaktiviteter för ungdomarna i området.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 § 68 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till projektledaren vid tekniska avdelningen för tjäns-

teutlåtande.  

 

Projektledarens tjänsteutlåtande och bedömning 

Under åren 2016-2019 drev kommunen ett projekt, finansierat av kommu-

nala medel, som innebar att det skulle rustas upp och byggas lekplatser i 

Storuman, Stensele, Hemavan och Tärnaby. Efter beräkning av antal barn 

och ungdomar på respektive ort, beslutades det att kommunen skulle bygga 

en ny lekplats i Hemavan och en ny i Tärnaby (vid den befintliga lekparken 

i närheten av förskolan). Efter medborgardialog beslutades det att det skulle 

byggas en balansbana för att komplettera den andra utrustningen som fanns 

sedan tidigare på platsen. Det finns även en relativt ny lekplats inne i cen-

trala Tärnaby, som har fokus på lite yngre barn.   

 

Det finns goda möjligheter för föreningar att söka pengar för denna typ av 

byggnationer/anläggningar (exempelvis via Riksidrottsförbundet eller byg-

deavgiftsmedel). Tidigare har exempelvis Tärnaby IK sökt och beviljats 

pengar till ett utomhusgym i området. Om det finns en förening som är vil-

lig att söka bidrag för att bygga en pumptrack eller anlägga en pumptrack-

bana, så är det viktigt att det finns ett avtal med markägaren gällande ansvar 

och underhåll. 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2021-08-24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 69. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget eftersom kommunen satsat pengar på en lek-

park i Tärnaby och att det är möjligt för föreningar att söka medel för denna 

typ av byggnationer/anläggningar. 
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KS § 122 – forts.  

 

Protokollsanteckning 

Hans-Peter Carlson (L) vill få följande antecknat till protokollet:  

 

”Från liberalerna har vi tidigare lämnat in en motion angående förenings-

stöd i kommunen, för att göra det bättre och enklare att vara förening i 

kommunen. De medborgarförslag som kommer in, liksom de ansökningar 

som kommer in om medel till attraktionshöjande åtgärder, visar tydligt att 

detta måste ordnas snarast. Människor i vår kommun som har driv och en-

gagemang behöver få hjälp att ”hitta rätt” med sina idéer och förslag så att 

genomförandet underlättas och att kommunen kan bli ännu mer attraktiv 

med hjälp av ett blomstrande föreningsliv.” 

----- 
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KS § 123  KS/2021:357 - 829 

 

Medborgarförslag - Skateramp och pumptrack i Hemavan 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-06-03 där förslagsställaren före-

slår att det anordnas en plats med skateramp och pumptrack i Hemavan för 

att aktivera äldre barn och ungdomar i området. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 § 69 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till projektledaren vid tekniska avdelningen för tjäns-

teutlåtande.  

 

Projektledarens tjänsteutlåtande och bedömning 

Under åren 2016-2019 drev kommunen ett projekt, finansierat av kommu-

nala medel, som innebar att det skulle rustas upp och byggas lekplatser i 

Storuman, Stensele, Hemavan och Tärnaby. Efter beräkning av antal barn 

och ungdomar på respektive ort, beslutades det att kommunen skulle bygga 

en ny lekplats i Hemavan och en ny i Tärnaby. Efter medborgardialog be-

slutades det att det skulle byggas en ”klassisk” lekpark i Hemavan, med in-

riktning på yngre barn.  

 

Tidigare fanns det en skateramp vid Skytteanska skolan i Tärnaby. För 

några år sedan flyttades skaterampen till Hemavan fjällcenter, men den är 

fortfarande öppen för alla som vill nyttja den.  

 

Det finns goda möjligheter för föreningar att söka pengar för denna typ av 

aktivitetsområden (exempelvis via Riksidrottsförbundet eller bygdeavgifts-

medel). Om det finns en förening som är villig att söka för att bygga en ska-

teramp och/eller en pumptrack så är det viktigt att det finns ett avtal med 

markägaren gällande ansvar och underhåll. 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2021-08-24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 70. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget eftersom kommunen satsat pengar på en lek-

park i Hemavan, det finns en skateramp i Hemavan och att det är möjligt för 

föreningar att söka medel för denna typ av aktivitetsområden. 
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KS § 123 – forts.  

 

Protokollsanteckning 

Hans-Peter Carlson (L) vill få följande antecknat till protokollet:  

 

”Från liberalerna har vi tidigare lämnat in en motion angående förenings-

stöd i kommunen, för att göra det bättre och enklare att vara förening i 

kommunen. De medborgarförslag som kommer in, liksom de ansökningar 

som kommer in om medel till attraktionshöjande åtgärder, visar tydligt att 

detta måste ordnas snarast. Människor i vår kommun som har driv och en-

gagemang behöver få hjälp att ”hitta rätt” med sina idéer och förslag så att 

genomförandet underlättas och att kommunen kan bli ännu mer attraktiv 

med hjälp av ett blomstrande föreningsliv.” 

----- 
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KS § 124  KS/2021:640 - 042 

 

Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2021 
 

Nettokostnaderna i förhållande till budget är under perioden januari t.o.m. 

augusti 56 procent vilket är 11 procentenheter under riktpunkt. Detta mots-

varar ett överskott på ca 11 400 000 kronor med en årsbudget periodiserad 

på åtta månaderna. För helåret prognostiseras ett totalt överskott på 

5 500 000 kronor. Överskottet kommer av att kommunstyrelsens medel för 

omstrukturering beräknas att inte fullt ut användas 2021 samt att ingen er-

sättning utgår för badhustjänsterna i kommunens västra del. Överskottet 

från kommunstyrelsens omstruktureringsmedel uppgår till 3 500 000 kronor 

och överskottet från badtjänsterna uppgår till 2 000 000 kronor.  

 

Kommunfullmäktige beslutade i september 2021 att godkänna detaljplanen 

för Västbyn i Hemavan. I augusti 2021 godkände kommunstyrelsen exploa-

teringsavtalet mellan kommunen och exploatören i samma område Västbyn 

i Hemavan. 

 

Covid-19 pandemin har inneburit att verksamheterna har anpassats utifrån 

folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under vintern och vårvintern 

2021 har framförallt skolverksamheten varit påverkad med tillfälliga stäng-

ningar av hela eller delar av skolenheter när smittspridning i perioder pågått 

bland elever och personal.  

 

Kommunstyrelsen bedöms klara 13 av 19 mål 2021. I procent så innebär det 

att kommunstyrelsen bedöms klara 68 procent av målen 2021 att jämföra 

med 2020 då kommunstyrelsen klarade 63 procent av målen. Kommunsty-

relsens sammantagna målsättning att man ska nå minst 58 procent av målen 

bedöms därmed ska kunna uppfyllas 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-09-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 71. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari-augusti 

2021 

 

att notera att räddningstjänsten inte når beslutade kvalitetsmål avseende an-

del årliga brandtillsyner.  

----- 
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KS § 125  KS/2020:698 - 346 

 

Redovisning av ekonomiskt utfall för va-verksamheten per  

31 augusti 2021 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 att fastställa va-taxan för  

Storumans kommun med en höjning med 6 % inför verksamhetsåret 2021. I 

samband med kommunstyrelsens beredning av ärendet 2020-11-03 besluta-

des även att va-taxan ska redovisas under 2021 i samband med tertialupp-

följning och delårsrapport. 

 

Nedan följer ett sammandrag av utfall per 2021-08-31 samt en prognos till 

årets slut. 

 
Utfall 

202108
Budget Prognos Avvikelse

81, Affärsverksamhet -651 720 -1 197 000 111 000 1 308 000

86511 VA gemensmt 2 652 597 3 979 000 3 979 000 0

86512 VA Storuman 808 153 1 344 000 1 344 000 0

86513 VA Stensele 1 281 598 2 182 000 2 182 000 0

86514 VA Forsvik 31 614 47 000 47 000 0

86515 VA Gunnarn 201 460 368 000 368 000 0

86516 VA Barsele 256 079 289 000 310 000 21 000

86517 VA Åskilje 66 378 127 000 127 000 0

86518 VA Skarvsjö 76 702 183 000 183 000 0

86519 VA Ankarsund 48 914 77 000 77 000 0

86520 VA Strömsund 42 825 100 000 100 000 0

86521 VA Slussfors 105 710 133 000 133 000 0

86522 VA Långsjöby 181 666 307 000 307 000 0

86523 VA Pauträsk 85 181 224 000 224 000 0

86531 VA gemensamt 1 757 463 2 829 000 2 700 000 -129 000

86532 VA Tärnaby 923 737 1 275 000 1 400 000 125 000

86533 VA Hemavan 2 386 746 2 998 000 3 600 000 602 000

86534 VA Klippen 64 403 118 000 118 000 0

86535 VA Forsmark 36 134 129 000 129 000 0

86536 VA Umnäs 29 348 72 000 72 000 0

86537 VA Laisaliden 35 499 81 000 81 000 0

86538 VA Högstaby 5 076 9 000 9 000 0

86541 Vatten- och avloppsv -12 096 752 -18 818 000 -18 129 000 689 000

86542 Underhåll VA 367 750 750 000 750 000 0  
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KS § 125 – forts.  

 

Kommentarer till prognosen är följande: 

 

86516  Extra slamtömning och rengöring av slamavskiljare med anled-

ning av dålig lukt 

86531 Personalkostnader lägre än budgeterat 

86532 Entreprenadtjänster 

86533 Utfallet för kapitaltjänsten beräknas bli 570 tkr högre än budgete-

rat. Budget för el-kostnader alldeles för låg. Blir troligen ett un-

derskott på drygt 230 tkr. 

86541 Minskade konsumtionsavgifter med ca 365 tkr. Befarade kundför-

luster med 424 tkr. Minskade konsultkostnader med ca 100 tkr. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-10-05.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KS § 126  KS/2021:668 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2021 för Storumans kommun 
 

Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i  

Storumans kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. De-

lårsrapporten ska, förutom styrelsen och nämndernas verksamhetsberättelse, 

innehålla en förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, sjuk-

frånvaro och måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2021 på ca 18 mnkr vilket är 

bättre än budget för året vilket gör att de finansiella målen för god ekono-

misk hushållning ser ut att nås.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-09-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 72. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättad delårsrapport för perioden januari–augusti samt prognos för 

helåret 2021 godkänns. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppmana nämnderna att se över verksamheterna för att minimera under-

skotten samt notera att de i år och kommande år omfattas av den långsiktiga 

målsättningen att hålla tilldelad budgetram 

 

att nämnderna i samband antagande av verksamhetsplan och detaljbudget 

för 2022 ska redovisa vidtagna åtgärder samt handlingsplan för att minska 

underskotten kommande år. 

----- 
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KS § 127  KS/2021:772 - 041 

 

Utdebitering 2022 
 

Enligt 11 kap. 8 § Kommunallagen ska förslag till budget upprättas av sty-

relsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budget-

förslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober 

månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-10-04. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att utdebiteringen 2022 fastställs till 23,10 kronor per skattekrona. 

----- 
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KS § 128  KS/2021:662 - 107 

 

Bolagsstyrningsrapport från kommunalt majoritetsägda bo-

lag 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22 § 120 att kommunala majori-

tetsägda bolag ska lämna information om bolagsstyrningen i årsredovis-

ningen. 

 

Kommunrevisorerna har i sin granskning av kommunens hantering av 

kommunförrådet och brandstationen rekommenderat bland annat att kom-

munstyrelsen och moderbolaget säkerställer att organisationens arbete med 

internkontroll bedrivs i enlighet med de instruktioner som utfärdats av full-

mäktige samt att kommunstyrelsen årligen prövar om man ska upprätta en 

uppsiktsplan. 

 

Kommunstyrelsen har 2021-06-01 § 81 hanterat och fattat beslut med an-

ledning av kommunrevisorernas granskning av kommunens hantering av 

kommunförrådet och brandstationen. En bedömning som gjorts är att bo-

lagsstyrningsrapporten skulle bli tydligare och ägnas mer uppmärksamhet 

med en egen årlig särskild rapportering från Storumans kommunföretag AB 

till kommunstyrelsen istället för i årsredovisningen enligt nuvarande beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade att lyfta upphävandet av kommunfullmäktiges 

beslut 2015-09-22 § 120 till kommunfullmäktige om att kommunala majori-

tetsägda bolag ska lämna information om bolagsstyrningen i årsredovis-

ningen. 

 

Följande information ska lämnas i bolagsstyrningsrapporten: 

 

o Om utvärdering av styrelse och verkställande direktören genomförts. 

 

o Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag, 

aktier, andelar eller andra intressen i företag som bolaget har affärs-

förbindelser med eller som är verksamt i samma bransch som bolaget. 

 

o Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, 

antal sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekre-

terare vid styrelsens sammanträden. 

 

o Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets 

syfte, av ägaren beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, 

är organiserad och hur väl den fungerarat under senaste räkenskaps-

året. 
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KS § 128 – forts.  

 

o Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 

 

o Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna. 

 

o Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen för att bereda 

kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-09-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 73. 

     

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktiges beslut 2015-09-22 § 120 om att kommunala majo-

ritetsägda bolag ska lämna information om bolagsstyrningen i årsredovis-

ningen upphävs 

 

att kommunala majoritetsägda bolag ska lämna information om bolagsstyr-

ningen i en särskild bolagsstyrningsrapport. 

----- 
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KS § 129  KS/2020:895 - 356 

 

Revidering av renhållningstaxa 2021 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 om revidering av föreskrifter 

om avfallshantering i Storumans kommun vad gäller ansökningsförfarandet 

vid uppehåll i hämtning. Handläggning av ansökan om uppehåll i hämtning 

för permanentbostad och fritidshus har flyttats från miljö- och samhälls-

byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Ändringarna i avfallsföreskrifter-

na träder i kraft 2021-11-01. 

 

Mot bakgrund av detta har tekniska avdelningen tagit fram ett förslag till 

revidering av nu gällande renhållningstaxa som föreslås börja gälla från och 

med 2021-12-01. Förändringen finner man i taxans del för ansökningsavgif-

ter. Taxan innehåller ett införande av ansökningsavgift för handläggning av 

ansökan om uppehåll i hämtning för permanentbostad och för fritidshus.  

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2021-09-16. 

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2021-09-16. 

 

Vid sammanträdet konstateras bland annat att förslag till ny renhållnings-

taxa för 2022 att gälla från och med 2022-01-01 ska tas fram för antagande 

av kommunfullmäktige 2021-11-23. Detta innebär att den föreslagna revi-

deringen av 2021 års taxa därmed skulle omfatta december månad. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå tekniska avdelningens förslag om revidering av 2021 års renhåll-

ningstaxa att gälla från och med 2021-12-01 med hänvisning till att kom-

munfullmäktige 2021-11-23 ska anta ny renhållningstaxa för 2022 att gälla 

från och med 2022-01-01 

 

att vid beredning och framtagande av förslag till 2022 års renhållningstaxa 

ska avgiften för handläggning av ansökan om uppehåll i hämtning för per-

manentbostad respektive fritidshus vara i samma nivå som avgiften för ge-

mensam behållare.  

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 16 (36)  

   

Kommunstyrelsen 2021-10-12  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 130  KS/2020:347 - 401 

 

Ändring i föreskrifter om avfallshantering i Storumans 

kommun 
 

Tekniska avdelningen har reviderat och upprättat nytt förslag till  

Föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun. 

 

Storumans kommun är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för 

bortforsling av hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses 

enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall som kommer från hushåll samt därmed 

jämförligt avfall från annan verksamhet.  

 

Kommunen får meddela föreskrifter om att den som i en yrkesmässig verk-

samhet ger upphov till avfall ska lämna uppgift till kommunen om avfallet 

och dess hantering. 

 

Föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun är utformade för 

att uppnå en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering. 

 

Följande förändringar är aktuella: 

 

o Returpapper som har ändrats från producentansvar till kommunalt an-

svar. Detta efter att Regeringen har beslutat att förordningen om pro-

ducentansvar för returpapper ska upphävas, samt att ändringar i av-

fallsförordningen bland annat innebär att returpapper även i fortsätt-

ningen ska sorteras ut från annat avfall men att det utsorterade retur-

papperet ska samlas in av kommunerna från och med 2022-01-01. 

 

o Förtydligande av 43 § Eget omhändertagande och befrielse från skyl-

digheten att överlämna avfall till kommunen och upprättande av 43a § 

samt 43b §. 

o Mindre redaktionella revideringar och förtydliganden. 

 

Mindre omfattning 

Inför beslut om föreskrifter åligger det kommunen att på lämpligt sätt sam-

råda med dem som berörs av förslaget.  

 

Detta får anpassas till hur förslaget ser ut med beaktande av de ändringar av 

rådande föreskrifter som föreslås. Det framhålls att kommuninvånarna ska 

ges en verklig möjlighet att sätta sig in i förslaget och få tillräcklig tid för 

att framföra synpunkter. Samtidigt ska inte kommunens skyldigheter upp-

fattas på det sättet att den omfattar varje kommuninvånare utan kommunens  
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KS § 130 - forts.  

 

samrådsskyldighet får anses gälla enbart i förhållande till dem som har ett 

väsentligt intresse i saken. Samrådsförfarandet får därför främst avse sådana 

områden där det kan finnas olika åsikter i fråga om hur renhållningen ska 

anordnas med hänsyn till de olika alternativ till lösning av avfallsfrågorna 

som kan finnas. 

 

15 kap. 42 § miljöbalken 

42 § Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen  

1. på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de  

fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt in-

tresse av renhållningsordningen, och  

2. ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under 

minst fyra veckor. 

44 § 2. St 

En kommun behöver inte ställa ut ett förslag till en ändring i renhållnings-

ordningen som endast  

1. gäller föreskrifter som kommunen får meddela med stöd av detta kapi-

tel, och  

2. berör ett fåtal fastighetsinnehavare eller annars är liten.  

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2021-09-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 75. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering för Sto-

rumans kommun antas  

 

att de reviderade avfallsföreskrifterna börjar gälla 2022-01-01 

 

att formellt samråd inte genomförs då förslaget bedöms som en mindre 

ändring av avfallsföreskrifterna. 

----- 
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KS § 131  KS/2021:177 - 822 

 

Utredning - simhall 
 

Frågan om tillgång till simhall och simundervisning för elever i kommu-

nens västra del har aktualiserats genom olika ärenden mot bakgrund av 

bland annat stängningen av simhallen i Hemavan.  

 

KS/2020:593 Motion – simundervisning för elever vid Skytteanska skolan 

i Tärnaby, inlämnad av Hans-Peter Carlson (L) 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 133 att bifalla motionen inne-

bärande att det ska göras en utredning om kommunen ska förvärva och re-

parera befintlig simhall i Hemavan eller producera en ny simhall i Tärnaby 

samt att utredningen ska vara klar för beslut i kommunfullmäktige i juni 

2021.  

 

KS/2020:404 Medborgarförslag – ”Rädda simhall till Tärnaby/Hemavan” 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 134 att bifalla medborgarför-

slaget att utreda förvärv och upprustning av nuvarande simhall i Hemavan 

samt byggnation av ny simhall i Tärnaby.  

 

KS/2020:855 Initiativärende – "Rädda simhallen"/förvärv och renove-

ring av simhallen i Hemavan, initierat i kommunstyrelsen av Marie 

Berglund (SD) 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15 § 183 att utreda förutsättningarna 

att förvärva och renovera befintlig simhall i Hemavan och att samordna ut-

redningen med övriga utredningar i samma ärende.  

 

KS/2020:853 Medborgarförslag – säkerställande av en långsiktig drift av 

simhall i Hemavan 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 38 att avslå medborgarförsla-

get och i stället beakta det i utredningarna i samma ärende. 

 

KS/2020:930 Motion – nytt badhus i Storuman, inlämnad av Gunilla 

Lundgren (S) 

Motionären föreslår att framtida badhusutredningar även innefattar  

Storumans behov av ett nytt badhus. Kommunfullmäktige beslutade  

2020-12-22 § 138 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för bered-

ning. Motionen är under beredning och avses slutbehandlas av kommun-

fullmäktige 2021-06-15. 
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KS § 131 – forts.  

  

Utredning 

En utredningsgrupp inom tekniska avdelningen har gjort en utredning vad 

gäller nybyggnation av simhall i Tärnaby respektive Storuman samt som  

alternativ tagit fram en kostnadskalkyl gällande badresor för elever.  

 

Simhallen i Hemavan byggs nu om till aktivitetshus, vilket innebär att den 

utgår som alternativ i utredningen.  

 

Storumans kommun har tidigare betalat 2,1 mnkr i driftbidrag till Hema-

vans simhall. Möjligheten till fortsatt tjänsteköp av extern aktör ligger öp-

pen.  

 

NCC Building och We Group har kalkylerat fram lösningar på simhall. 

Byggkostnaden beräknas till cirka 52 mnkr i 2020 års prisläge. Offerterna 

ligger på liknande nivå och bedöms marknadsmässiga. I priserna ingår inte 

alla delar i grund- och markarbeten samt inredning m.m. Osäkerheten be-

döms till cirka 20 %. Detta ger en ny simhall med en driftkostnad från 4,67 

mnkr/år. 

 

En offert gällande badresor har begärts in som komplement, eftersom sim-

undervisningen kräver ett skyndsamt alternativ. Att bygga en ny simhall tar 

upp till fem år. 

 

Storumans kommuns investeringsbudget för den skattefinansierade verk-

samheten uppgår i dag till 30 mnkr/år. Om man ska bygga en ny simhall i 

kommunen kommer man under 2-3 år endast att kunna göra mindre investe-

ringar i den övriga skattefinansierande verksamheten. Den skattefinansie-

rande verksamheten är bland annat investeringar i kommunens vägar, väg-

belysning och fastigheter. 

 

Återremiss KF/2021-06-15 § 76 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 att återremittera ärendet för yt-

terligare utredning vad gäller upprustningen av simhallen i Hemavan då den 

frågan aktualiserats på nytt. 

 

Kompletterad utredning 

Burlin Group har under sommaren visat ett intresse att renovera simhallen i 

Hemavan och sälja badtjänster till Storumans kommun för 2,5-3,0 mnkr/år. 

Utredningen är nu kompletterad med en idéskiss till ett aktivitetshus i 

Hemavan med tillhörande simhall. 
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Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtanden 2021-05-06 och  

2021-09-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 43 och  

2021-09-28 § 76. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-01 § 75. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att utredningen godkänns 

 

att kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med en fördjupad utredning 

om tjänsteköp av badhustjänster i Hemavan.  

 

Yrkande 

Veronika Håkansson (M), biträdd av Hans-Peter Carlson (L) och Anders 

Persson (C) yrkar 

 

att kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med en fördjupad utredning i 

första hand av tjänsteköp av badhustjänster i Hemavan och i andra hand av 

byggnation av ny simhall i Tärnaby. 

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på första att-satsen i arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

2. Ordföranden ställer proposition på andra att-satsen i arbetsutskottets 

förslag och Veronika Håkanssons ändringsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att utredningen godkänns 

 

att kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med en fördjupad utredning i 

första hand av tjänsteköp av badhustjänster i Hemavan och i andra hand av 

byggnation av ny simhall i Tärnaby. 

----- 
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KS § 132  KS/2019:640 - 200 

 

Fastighetsstrategi 
 

Newsec har på kommunens uppdrag upprättat en fastighetsstrategi som 

överlämnades till Storumans kommun 2020-10-13. Strategin har därefter 

hanterats vid ett par tillfällen av budgetberedningen och därefter komplette-

rats med ett dokument 2021-08-05 benämnt komplettering fastighetsstra-

tegi.  

 

Rapportens slutsats är bland annat att tillväxten i kommunen hämmas av att 

det råder brist på attraktiva bostäder, brist på äldreboende och underskott på 

trygghetsboendeplatser. En åtgärd som beskrivs i rapporten är att kommu-

nen investerar i tillväxt. Investeringarna i tillväxt består av byggande av at-

traktiva och moderna bostäder för att locka nya invånare och befintliga att 

stanna kvar i kommunen.  

 

Rapporten bedömer också att Storumans kommun har stora investeringsbe-

hov och brist på kapital. Newsec har i rapporten identifierat attraktiva inve-

steringsportföljer i bostäder och samhällsfastigheter som ägs av Storumans 

kommunkoncernen som skulle locka externa investerare till kommunen. 

 

Bedömning 

Kommunens planerade investeringar bedöms utifrån offensiv investerings- 

och tillväxtstrategi i linje med Newsecs förslag till ca 750 mnkr fram till 

och med 2030. Bedömningen är att även med fortsatt god kommunal eko-

nomi på nuvarande resultatnivå kommer det att finnas ett externt finansie-

ringsbehov på ca 390 mnkr. Detta innebär att om kommunen ska göra alla 

investeringar själv så ökar kommunens långfristiga räntebärande skulder 

med ca 340 mnkr fram till och med 2030. 

 

Politiska ställningstaganden om de faktiska investeringsnivåerna görs i 

kommunens strategiska plan som fastställs att gälla i fyra års perioder. Nu-

varande strategiska plan sträcker sig åren 2020 till 2023.    

 

Ett politiskt ställningstagande bör göras om kommunen ska investera helt 

själv eller investera delvis själv men även tillsammans med privata aktörer 

enligt Newsecs förslag. En förutsättning för Newsecs förslag är delar av 

kommunkoncernens fastighetsbestånd säljs för att kunna attrahera externa 

investerare i bostäder. Ett ställningstagande bör också göras vid en riktad 

försäljning av kommunens fastighetsbestånd om det bara ska omfatta sam-

hällsfastigheter eller bostäder eller kan vara både samhällsfastigheter och 

bostäder.    
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Även om det görs ett politiskt ställningstagande att riktade försäljningar av 

kommunens fastighetsbestånd kan göras enligt Newsecs förslag kommer yt-

terligare politiskt ställningstagande behöva göras om vilka specifika fastig-

heter som ska ingå i investeringsportföljerna.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-06-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 77. 

 

Arbetsutskottets behandling 2021-09-28 

Arbetsutskottet beslutade 2021-08-28 § 77 att överlämna ärendet till bud-

getberedningen och presidierna i nämnder och kommunala bolag för ytterli-

gare beredning inför kommunstyrelsens behandling den 12 oktober.  

 

Överläggning 2021-10-11 

Budgetberedningen och presidierna i nämnderna och kommunens bolag har 

den 11 oktober haft en överläggning om upprättat förslag till fastighetsstra-

tegi för Storumans kommun. Den del som avhandlats i fastighetsstrategin är 

förslaget att göra riktade försäljningar av delar av kommunkoncernens fas-

tighetsbestånd i investeringsportföljer. Budgetberedningen föreslår kom-

munstyrelsen att inte göra riktade försäljningar av delar av kommunkoncer-

nens fastighetsbestånd. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inte göra riktade försäljningar av delar av kommunkoncernens fastig-

hetsbestånd. 

----- 
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KS § 133  KS/2021:291 – 104 

KS/2021:756 - 104 

 

Utbetalning av partistöd 2022 
 

Kommunfullmäktige har fastställt lokala regler för partistöd som komple-

ment till gällande lagstiftning.  

 

Av reglerna framgår bland annat följande: 

 

o Partistödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter be-

slut av kommunfullmäktige.  

o Av totalt budgeterat belopp för partistöd per år utgör 45 % grundstöd 

som fördelas per parti och år samt 55 % mandatstöd som fördelas per 

mandat och år. 

o En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning 

som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 2 kap. 11 

§ andra stycket Kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett 

granskningsintyg. Redovisningen ska ha inkommit senast den 30 juni. 

Har redovisning och granskningsintyg enligt 2 kap. 11 § andra stycket 

kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskri-

ven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.   

 

Kommunfullmäktige har 2018-04-24 beslutat att totalt budgeterat partistöd 

åren 2019-2022 ska uppgå till 300 000 kronor per år. Då Storumans kom-

munfullmäktige har åtta partier representerade och 31 mandat innebär detta 

ett grundstöd på 16 875 kronor och ett mandatstöd på 5 322 kronor enligt 

följande fördelning:  

 

Parti Antal  

mandat 

Grund- 

stöd 

Mandat- 

stöd 

Totalt 

Moderaterna 2 16 875   10 645 27 520 

Centerpartiet 10  16 875   53 226 70 101 

Liberalerna 2  16 875    10 645 27 520 

Kristdemokraterna 2  16 875    10 645 27 520 

Arbetarepartiet-

Socialdemokraterna 

7  16 875    37 258 54 133 

Vänsterpartiet 4  16 875   21 290 38 165 

Sverigedemokraterna 3  16 875     15 968 32 843 

Kommunlistan 1  16 875     5 322 22 197 

 

Redovisningar med granskningsintyg har inkommit från samtliga partier 

inom föreskriven tid (KS/2021:291).  
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Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-10-05. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att partistöd för 2022 betalas ut i förskott under januari 2022 enligt redovi-

sad tabell.  

----- 
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KS § 134  KS/2021:285 - 000 

 

Nyckeltal för måluppfyllelse inom KKiK 2021 
 

I budget för Storumans kommun 2021 anges under God ekonomisk hus-

hållning/Verksamhetsmål att Storumans kommun ska jämföra sitt resultat 

med SKR:s mätning Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Måluppfyllelse 

nås då kommunen är bättre än medelvärdet på hälften av målen i KKiK som 

vi det enskilda året beslutat ska mätas och utvärderas inom god ekonomisk 

hushållning. Kommunstyrelsen ska i maj månad varje år fatta beslut om 

vilka mål i KKiK som ska mätas och utvärderas inom god ekonomisk hus-

hållning. 

 

Återremiss 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 § 84 att återremittera ärendet för 

inhämtande av synpunkter från berörda nämnder som underlag för kom-

munstyrelsens prioritering och fastställande av nyckeltal för år 2021. 

 

Yttranden över lämpliga nyckeltal 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-25 § 115 

Nämnden anser att samtliga nyckeltal inom sitt verksamhetsområde är rele-

vanta utifrån givna alternativ. 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-09-08 § 83 

Nämndens arbetsutskott framhåller att vissa brukarbedömningar inom sitt 

verksamhetsområde kan saknas, och föreslår därför att dessa inte ska ingå i 

urvalet. Resterande åtta nyckeltal föreslås gälla för området stöd och ser-

vice. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-06 § 36 

Nämndens arbetsutskott föreslår att målet ”Gymnasieelever med examen 

inom 4 år” tas bort, samt att målet ”Plats i förskola” ändras till ”Plats i 

barnomsorg (exkl. fritidshem”. 

 

Något nyckeltal för ”plats i barnomsorg exkl. fritidshem” samlas dock inte 

in via KKiK. 

 

En sammanställning av nyckeltalen efter återremissen ger ett urval som 

skulle innebära 14 nyckeltal inom området Barn och unga, 10 nyckeltal 

inom området Stöd och omsorg och 12 nyckeltal inom området Samhälle 

och miljö. 
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Beredande organs förslag  

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2021-05-18 och 2021-09-16. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-08-25 § 115. 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-09-08 § 83 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-09-06 § 36. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 78. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa de nyckeltal inom KKiK som ska mätas och utvärderas inom 

god ekonomisk hushållning för år 2021 enligt följande prioritering. 

 

Barn och unga 

1. Personaltäthet i förskolan, lägeskommun 

2. Kostnad per inskrivet barn i förskola 

3. Klarat ämnesprovet i svenska åk 3, kommunala skolor 

4. Lägst betyg E i matematik i åk 6, kommunala skolor 

5. Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor 

6. Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, hemkommun 

7. Elevenkät, nöjd med skolan i åk 9 

8. Lägst betyg E i idrott och hälsa, kommunala skolor 

9. Kostnad per elev i grundskola F-9, hemkommun 

10. Gymnasieelever med indraget studiestöd p.g.a. ogiltig frånvaro, kom-

munala skolor 

11. Kostnad per elev i gymnasieskola, hemkommun 

12. Aktivitetstillfällen i kommunala bibliotek, ungdomar 0 – 18 år 

13. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, ungdomar 7 – 20 år 

14. Andel elever i musik- eller kulturskola, 6 – 15 år. 

 

Stöd och omsorg 

1. Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd inom ett år efter av-

slut 

2. Väntetid till försörjningsstöd från nybesök 

3. Kostnad per invånare för individ- och familjeomsorg 

4. Väntetid till LSS-boende 

5. Kostnad för funktionsnedsättning totalt 

6. Väntetid till särskilt boende för äldre 

7. Personalkontinuitet i hemtjänsten 

8. Kvalitetsaspekter på särskilt boende för äldre 

9. Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+ år 

10. Sjuksköterskor per plats i särskilt boende för äldre 
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KS § 134 – forts.  

 

Samhälle och miljö 

1. Gott bemötande vid kontakt med kommunen 

2. Svar på frågor vid kontakt med kommunen 

3. Delaktighetsindex – möjliggör för medborgarna att delta 

4. Resultat vid avslut inom arbetsmarknadsenhet 

5. Elever på SFI som klarat minst två kurser inom två år 

6. Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser – Insikt 

7. Handläggningstid för bygglov 

8. Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

9. Fossiloberoende fordon i kommunens verksamheter 

10. Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola 

11. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter 

12. Nöjdhet med skötsel av kommunens utomhusmiljöer 

----- 
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KS § 135  KS/2021:5 - 009 

 

Komplettering av kommunstyrelsens uppföljningsplan 2021 
 

Kommunstyrelsen fattade 2021-02-02 beslut om fastställande av sin egen 

uppföljningsplan 2021. Kommunstyrelsen beslutade sedan 2021-06-01 som 

en åtgärd med anledning kommunrevisionens granskning av hanteringen av 

kommunförråd och brandstation att lägga in plan och uppföljning av intern-

kontroll i den egna årliga uppföljningsplanen. 

 

Med anledning av kommunstyrelsens tidigare beslut bedöms det lämpligt 

att komplettera uppföljningsplanen 2021 med att plan för internkontroll 

2022 ska hanteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde  

2021-12-07 och kommunstyrelsen sammanträde 2021-12-21. 

 

Beredande organs förslag  

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-09-16.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-28 § 80. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att komplettera uppföljningsplanen för 2021 med att plan för internkontroll 

2022 ska hanteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-

12-07 och kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-21. 

----- 
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Exploateringsavtal - Joesjö 1:143 
 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och Knut Jakobsson, Rolf Jakobsson och Kristian Jacobsson. 

 

Exploateringen avser del av Joesjö 1:143. 

 

I avtalet sägs bland annat: 

 

• Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt 

genomförande av detaljplanen för del av fastigheten Joesjö 1:143. 

Exploatören är ägare till fastigheten.  

 

• Servitut bör bildas för de nya fastigheterna för att få rättighet till an-

slutning till enskild väg AC11121 (Gröndals vägsamfällighet). Ex-

ploatören medger att ledningsrätt upplåts utan ersättning för vatten-

anläggningar (vattentäkt och ledningsnät) till förmån för kommande 

samfällighetsförening innebärande rätt att vidmakthålla och under-

hålla anläggningarna. Exploatören ansöker om servitut och lednings-

rätt för gata och vattenanläggningar. Exploatören svarar för förrätt-

ningskostnaderna. 

 

Exploatören ska ansöka om och bekosta inrättande av gemensam-

hetsanläggning alternativt ombildande av gemensamhetsanläggning 

enligt anläggningslagen (AL) för drift och underhåll av  

- lokalgata, inklusive diken 

- vattentäkt i form av djupborrad brunn samt överbyggnad och 

pump/-ar 

- vattenledningar, huvudledningar 

- avledande dike/ledningssystem 

 

• Exploatören medger att ledningsrätt upplåts utan ersättning för 

kommunalt bredbandsnät till förmån för kommunen innebärande rätt 

att vidmakthålla och underhålla anläggningarna. Kommunen ansöker 

och bekostar ledningsrätt för kommunalt bredbandsnät. 

 

• Exploatören utför och bekostar lokalgata med diken och trummor 

inom planområdet och i enlighet med gällande detaljplan. Gatorna 

skall anpassas till kraven för brandfordon och tillåts inte luta mer än 

1/10 för att i första hand möjliggöra åtkomst för räddningstjänstens 

fordon. Lokalgatorna byggs smala, men ska dock vara minst fyra (4)  
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KS § 136 – forts.  

 

meter bred. Vändplaner med radie 9 meter som medger vändning av 

lastbil och räddningstjänstens fordon utförs i vägs ände. 

 

• Exploatören ska utföra förberedelse för bredband genom att förlägga 

kanalisation (skyddsrör, kabelbrunnar) allt enligt projekterat un-

derlag och anvisningar från kommunens stadsnät. Kanalisationen till 

anvisad anslutningspunkt utförs även av exploatören. 

 

• Exploatören förbinder sig att utföra, iordningsställa och bekosta: 

- djupborrad vattentäkt placerad söder om planområdet 

- pumpar, överbyggnad med el- och automatskåp över brunnar 

samt eventuell vattenreningsinstallation 

- alla stam- och huvudledningar för vatten från vattentäkt till fas-

tigheterna 

- avledande dike/ledningssystem, dimensionerat för att omhän-

derta avloppsvatten från samtliga fastigheter 

 

För att skydda brunnsvattnet från yttre påverkan, ska brunnsrören 

vara uppdragna ovan mark med väl skydd för intrång av ytvatten. 

Vattenledningar ska anläggas på frostfritt djup, alternativt kan lägg-

ningsdjupet minskas med markisolering och/eller värmekabel. 

 

• För fullgörande av exploatörens skyldigheter enligt avtalet lämnar 

exploatören en säkerhet till ett värde av 300 000 kr i form av garanti 

som kommunen kan godkänna. 

 

• Startbesked får enligt gällande detaljplan inte medges för ny bebyg-

gelse förrän lokalgata och vattenanläggning har kommit tillstånd. 

Om exploatören inte fullgjort sina åtaganden innan kommande tom-

tägare ska beviljas startbesked, ska exploatören betala ett vite om 

50 000 kr för varje påbörjad månad varmed färdigställandet i dess 

helhet blivit fördröjt. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-09-28. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal. 

----- 
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KS § 137  KS/2021:757 - 000 

 

Bidrag ur medel för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser 

2021 
 

Kommunfullmäktige har under ca 10 års tid anslagit 500 000 kronor per år 

för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser. Medlen har tidigare tillförts 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden men i och med införandet av 

prislappsmodellen 2021 tillförs medlen kommunstyrelsens budgetram, 

verksamhet 10211 Kommunstyrelsens förfogande.   

 

Kommunstyrelsen har 2021-06-01 § 80 godkänt framtagna riktlinjer för an-

sökningar och fördelning av medlen. Av dessa framgår bland annat föl-

jande: 

 

o Insatserna ska kunna komma alla kommuninvånare till del och även i 

möjligaste mån höja attraktiviteten för besökare till kommunen.  

 

o Föreningar och kommunala verksamheter kan söka bidrag för insat-

serna men även andra parter som t.ex. ekonomiska föreningar, om det 

inte innebär gynnande av enskild och att alla andra kriterier.   

 

o Utlysning av medlen sker normalt två gånger per år, primärt en gång 

på våren och en kompletterande på hösten om det finns kvarstående 

medel att fördela.  

 

Med anledning av att kommunstyrelsen beslutade om riktlinjerna först i juni 

2021 har endast en utlysning gjorts under hösten.  

 

Inkomna ansökningar har med riktlinjerna som grund beretts av de hand-

läggare inom kommunstyrelseförvaltning som bereder ansökningar om för-

eningsbidrag ur bygdeavgiftsmedel.  

 

Tillgängliga medel som finns att fördela uppgår till 300 000 kronor.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-10-01. 

 

Yrkande 

Daniel Johansson yrkar bifall till handläggarnas förslag.  
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja bidrag ur 2021 års medel för attraktivitetshöjande utvecklings-

insatser enligt följande:  

 

Sökande 

Ärendebeteckning 

Projekt/ändamål Belopp 

Kulturföreningen  
Inlandskult 

KS/2021:588 

Inlandsbanefestivalen 2021 6 000 

Storumans kommun 

Folkhälsorådet 

KS/2021:589 

Genomförande av YAM  

(Youth aware of mental  

health) – utbildning  

för årskurs 8  

62 000 

Storumans kommun 

Folkhälsorådet 

KS/2021:669 

MHFA (Första hjälpen för  

psykisk hälsa)  – utbildning  
för personal i kommunala  

verksamheter m.fl. 

36 000 

Grundfors  
byaförening 

KS/2021:672 

Grundforsboken - tryckning 30 000 

Friluftsfrämjandet 

KS/2021:752 

Slalombacken i Storuman –  

uppstart och genomförande  

av besiktning av  

anläggningen  

75 000 

Summa   209 000 

 

att avslå följande ansökan: 

 

Sökande 

Ärendebeteckning 

Projekt/ändamål Sökt  

belopp 

Föräldrar i Tärnaby  

(privatpersoner) 

KS/2021:315 

Skateboardramp vid Folkets Hus i 

Tärnaby – material 

25 000 

 

att genomföra en ytterligare en utlysning av årets kvarvarande medel 

(91 000 kronor) med sista ansökningsdag 2021-11-15 och besluta om för-

delning av bidrag vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-21.  

----- 
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KS § 138  KS/2020:544 - 250 

 

Initiativärende - Granskning av försäljningen av del av  

fastigheten Montören 1 inkluderande brandstationen och 

kommunförrådet samt efterföljande rättsliga tvist om ägan-

derätten 
 

Daniel Johansson (V) väckte ett initiativärende hösten 2020 som behandla-

des i kommunstyrelsen 2020-11-03 § 167. Initiativärendet berör den rätts-

liga tvisten till ägandet av brandstationen och kommunförrådet i Storuman. 

Daniel Johansson yrkade i initiativärendet att en extern resurs skyndsamt 

utför en granskning kring ärendet samt att granskningen redovisas för 

kommunfullmäktige samt Storumans medborgare 2021. 

 

Vid kommunstyrelsens behandling av initiativärendet 2020-11-03 besluta-

des att avvakta med beslut i ärendet tills revisorernas fördjupade granskning 

av samma ärende har slutförts och redovisats. Bedömningen som gjordes i 

kommunstyrelsen var att förslagen i initiativärendet skulle tillmötesgås med 

revisorernas fördjupade granskning i samma ärende. 

 

Revisorerna inlämnade en granskningsrapport upprättad 2021-02-24 som 

redovisades av revisorerna till kommunfullmäktige 2021-04-20. Rapporten 

offentliggjordes också för allmänheten på kommunens hemsida och sociala 

medier. 

 

Kommunstyrelsen har 2021-06-01 § 81 tagit beslut om åtgärder med anled-

ning av revisorernas rapport och därefter meddelat revisorerna vilka åtgär-

der som vidtagits. 

  

Beredande organs förslag  

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-05. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att förslagen i initiativärendet har tillmötesgåtts. 

-----  
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Verksamhetsuppföljning - teknisk verksamhet 
 

Kommunstyrelsen har 2021-02-02 fastställt uppföljningsplan för den egna 

verksamheten.  

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnar tekniske chefen nedanstående 

redovisning. 

 

Tekniska avdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen och leds 

av teknisk chef. Avdelningens verksamhet och uppdrag är bland annat drift 

och underhåll av gator, vägar, vatten, avlopp, avfall, belysning, fritidsan-

läggningar, bredband samt parker. Avdelningen ansvarar också för bland 

annat mark- och exploateringsfrågor, mätning och upphandlingar.  

 

Det nya bostadsområdet Ackjaspåret i Hemavan är färdigt och försäljning 

av tomter för uppförande av egna hem startar i oktober 2021. I avloppsre-

ningsverket i Stensele har det satts in teknik för läkemedelsrening. Natur-

vårdsverket har lämnat ett bidrag på 7 783 200 kronor för åtgärden. En av-

fallsplan med föreskrifter har tagits fram under året och är antagen i kom-

munfullmäktige.  

 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan 2021 antagit fem produktivi-

tetsmål och tre personalmål som direkt kan kopplas till tekniska avdelning-

en. Bedömningen är att avdelningen klarar fem av fem produktivitetsmål 

och ett av tre personalmål 2021. Man klarar målet med att minska sjuk-

skrivningar men inte de två uppsatta målen i medarbetarenkäten. 

 

Tekniska avdelningen har en nettobudget på 18 551 000 kronor år 2021. 

Bedömningen är att avdelningen kommer att hålla budgetramen 2021. Un-

derskott finns med ca 1 000 000 kronor inom vatten- och avlopp. Ett mot-

svarande överskott finns inom kommunens fastigheter och kommunens av-

fallshantering. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt.  

----- 
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KS § 140   

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut Beslutsdatum 

Färdtjänst (9.1) Augusti 2021 

September 2021 

Riksfärdtjänst (9.3) Augusti 2021 

September 2021 

Skolskjuts (10.3) Augusti 2021 

September 2021 

Yttrande över detaljplaner (3.8) September 2021 

Beslut om att avstå från att lämna yttrande 

över externa remisser (5.13) 

September 2021 

Bidrag inom ramen för tillgängliga anslag 

där det inte finns fastställda bidragsbestäm-

melser (4.1.1) 

Juni 2021 

Medfinansiering av projekt upp till 50 000 

kronor (4.3.2) 

September 2021 

Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens 

investeringsram upp till 500 000 kronor 

Juni 2021 

September 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 80-83 2021-09-28 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KS § 141   

 

Meddelanden 
 

KS/2020:699  

Kommunstyrelsens ordförandens beslut om ändrat datum för kommun-

styrelsens sammanträde i november. Sammanträdet flyttas från tisdag den  

9 november till måndag den 8 november.  

 

KS/2020:556  

Sveriges geologiska undersöknings (SGU) beslut 2021-09-30 om utpekande 

och detaljavgränsning av guldfyndigheten Barsele som riksintresse enligt 3 

kap. 7 § miljöbalken.  

 

KS/2021:176  

Bergsstatens beslut 2021-09-07 om medgivande till överlåtelse av under-

sökningstillståndet Blåbärliden nr 102 i Sorsele och Storumans kommuner. 

Undersökningstillståndet överförs från Eurasian Minerals Sweden AB till 

Gold Line Resources Sweden AB. 

----- 

 

 

 

 


