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KS § 142  KS/2021:206 - 022 

 

Motion - frivilliga delade turer 
 

Daniel Johansson (V) har lämnat in följande motion om att införa frivilliga 

delade turer.  

 

Daniel Johansson skriver i motionen att Vänsterpartiet varit pådrivande för 

ett avskaffande av de delade turerna när den anställde arbetar ett förmid-

dagspass för att sedan gå på en flera timmar lång obetald och ofrivillig le-

dighet och därefter behöva arbeta igen till kvällen. Delade turer påverkar 

arbetssituationen negativt och möjligheten att attrahera ny personal till 

verksamheterna försämras rejält. Samtidigt är det ett svårlöst ekonomiskt 

problem. För att täcka det ökade personalbehovet för ett helt avskaffande av 

delade turer krävs nyanställd personal. I Söderhamns kommun har man in-

fört ”frivilliga delade turer” som innebär att man kompenserar medarbetare 

ekonomiskt antingen 70 procent av timlönen eller ledig tid. Frivilligheten 

innebär valfrihet – att kunna välja om man vill arbeta en delad tur eller inte.  

Vänsterpartiet anser att delade turer långsiktigt måste avskaffas helt, men en 

kompensatorisk åtgärd är att frivillig delad tur införs för att behålla och re-

krytera livsviktig personal i äldreomsorgen. I Storumans kommun finns se-

dan ett antal år tillbaka ett beslut om att delade turer ska avskaffas ”på sikt” 

som ännu inte verkställts. Motionen är ett förslag hur det kan genomföras.  

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att Storumans kommunfullmäktige utreder möjligheten till ett införande av 

system med frivilliga delade turer och kompensation för timmarna mellan 

arbetspassen 

 

att de ökade statliga medlen för bemanning av äldreomsorgen nyttjas för 

detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för handläggning. Motionen har därefter översänts till 

omsorgsnämnden för yttrande.  

 

Omsorgsnämndens yttrande 2021-09-22 § 44  

Mot bakgrund att omsorgsnämnden redan i utgångsläget inte har en budget i 

balans saknas finansiering av förslaget. 

 

Vidare saknas idag system för att hantera den här typen av frågor. Ska det 

hanteras i schema så kommer det att påverka sysselsättningsgraden för  
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KS § 142 – forts.  

 

samtliga berörda vilket kan vara möjligt så länge det gäller deltidsanställda. 

För heltidsanställda blir i sådant fall konsekvensen övertid som i sådant fall 

genererar ytterligare kostnader.  

 

Ska det hanteras på annat sätt så måste det ligga vid sidan av nuvarande di-

gitala hantering vilket leder till en väsentligt ökad administration. Avslut-

ningsvis är det ett principiellt avsteg från principen om att det är arbetstiden 

som avlönas. I det här fallet föreslås ledig tid vara grund för lön. 

 

Omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2021-09-22 § 44.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 84. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen avslås.  

 

Yrkande 

Daniel Johansson (V) yrkar 

 

att ärendet återremitteras för ytterligare beredning genom framtagande av 

ett beslutsunderlag innehållande kostnader och plan enligt motionens för-

slag.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition om ärendet ska avgöras i dag eller vid 

senare tillfälle. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.  

 

Omröstning 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

 

o Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.  

o Nej-röst för att ärendet ska avgöras vid senare tillfälle innebärande  

bifall till återremissyrkandet. 
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KS § 142 – forts.  

 

Omröstningsresultat 

 

Ledamöter/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

C Tomas Mörtsell  1    

S Nils-Erik Dahlberg   1  

C Anders Persson 1   

C Malin Svensson 1    

M Ulf Vidman 1    

M Veronika Håkansson 1    

L Hans-Peter Carlson 1    

KD Roland Gustafsson 1    

S Karin Malmfjord  1  

S Bo-Anders Johansson    1  

S Peter Åberg   1  

V Daniel Johansson  1  

SD Marie Berglund   1  

  7 6  

 

Med sju ja-röster och sex nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet 

ska avgöras i dag och avslår därmed återremissyrkandet.  

 

Propositionsordning  

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och fin-

ner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås  

 

Reservation 

Daniel Johansson (V) reserverar sig skriftligt över beslutet till förmån för 

eget återremissyrkande enligt följande: 

 

”På sikt”. Så lyder beslutet om delade turer som fattades för nu flera år se-

dan. Vad vi kan se har inget hänt trots att det bevisligen genom tidigare 

förslag från personalen finns en stark vilja att dessa avskaffas. Ohälsa och 

svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. Detta var skälen till att vi 

lämnade in motionen om att införa frivillighet till delade turer. Ett gott ex-

empel på hur det fungerar finns från Söderhamn. Nu kan vi se att inget ut-

retts i denna fråga när vi tar del av underlag för beslut. Underlaget är  
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under all kritik att fatta beslut på anser vi. Finns inget i underlaget som ty-

der på att frågan är utredd, inga siffror att ta ställning till ingen kontakt 

med den fackliga organisationen. Dessa är orsaken till vår reservation mot 

majoritetens beslut att avslå motionen. Förmodligen får vi invänta makt-

skifte i kommunen innan ”på sikt” infinner sig.   

----- 
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KS § 143  KS/2021:616 - 047 

 

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

pandemin 
 

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

 

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

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

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

ning av covid-19. 

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

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

och omsorgspersonal till del. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till ad-

ministrativ chef tillika t.f. socialchef för tjänsteutlåtande.  

 

Administrativ chef tillika t.f. socialchefs tjänsteutlåtande och bedöm-

ning 

Kommunen har en ekonomisk styrmodell som bygger på att kommunfull-

mäktige i rambeslut fördelar medel till kommunens nämnder och styrelser. 

Det görs i samband med antagandet av strategisk plan och avser i normal-

fallet den kommande mandatperioden.  

 

Denna princip möjliggör en långsiktig planering som varit framgångsrik 

samt att kommunfullmäktige kan göra de prioriteringar som önskas lokalt 

utan att låta sig styras av olika statsbidrags eventuella avsedda ändamål.  

 

För övrigt finns flera utmaningar med att kompensera vissa grupper till 

förmån för andra vid sidan av befintliga kollektivavtal i olika typer av sär-

lösningar.  

 

Ingen lär glömma hur covid-19 utbrottet som drabbade vårt största boende – 

Tranan – påverkade omsorgsverksamheten, de boende, anhöriga och med-

arbetarna.  

 

De som arbetade på Tranan och de som kom att tillfälligt placeras dit gjorde 

utan tvekan ett gott arbete som krävde mer av var och en än vad som hör 

vardagen till.    
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Under utbrottet tillämpades kollektivavtalets regler för arbetstid, övertid, 

förflyttning och så vidare. Skälet var att det bedömdes vara det enda rättvisa 

sättet att hantera var och en. Skulle de som förflyttades till Tranan ha något 

extra medan ordinarie personal som fick lära de tillkommande inte skulle 

kompenseras? Bedömningen blev att det inte var någon bra princip.   

 

Det saknades inte starka signaler från de fackliga organisationerna om att 

kommunen som arbetsgivare borde göra särlösningar i denna situation. Vi 

valde emellertid att stå fast vid att utgå från tecknade kollektivavtal.  

 

Att vid behov förflyttas, arbeta övertid, förändra arbetsmetoder och att un-

der perioder arbeta under en högre belastning ligger inom ramen för den en-

skildes arbetsskyldighet och regleras i samtliga fall av gällande kollektivav-

tal.  

 

Att vårda äldre, ofta multisjuka, är dessutom huvuduppgiften som utförs 

varje dag inom äldreomsorgen.  

 

Det bör också beaktas att covid-19 påverkade skolans verksamheter påtag-

ligt. Skolstängningar, hemundervisning, annan arbetssituation och hög sjuk-

frånvaro tillhörde under en period vardagen även inom fritids-, kultur- och 

utbildningsnämndens område. Detta pekar på en annan problematik med 

förslaget. Kompensation vid sida av kollektivavtalen, hur ska den hanteras 

rättvist? Är det personalen på Tranan och de som flyttats dit som ska komp-

enseras? Eller är det all personal inom omsorgen som kanske inte hanterad 

brukare med covid-19 men som behövt arbeta lite hårdare ändå på grund av 

att en kollega tillfälligtvis tjänstgör på Tranan? Skolorna som fick stänga, 

hur ska vi se på dem, ska de också kompenseras och i så fall hur för att det 

ska vara rättvist?  

 

Region Västerbotten gjorde en del punktinsatser avseende kompensation till 

vissa grupper som ansågs förtjäna det särskilt med anledning av covid-19. 

Av den mediala rapporteringen att döma blev det inte särskilt lyckosamt, 

särskilt ur rättvisesynpunkt.  

 

Omsorgsnämnden gör vid delårsbokslutet en prognos om en negativ bud-

getavvikelse uppgående till ca -7 mnkr. Fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens prognos pekar mot ca –2 mnkr. Även om Storumans kommun 

som helhet ser ut att göra ett starkt resultat så saknas förutsättningarna inom 

nämnderna att finansiera någon ytterligare kompensation. Ramarna för  
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styrelse och nämnder är beslutad av kommunfullmäktige och kan således 

endast ändras där.  

 

Mot bakgrund av ovanstående är motionen svår att genomföra ur rättvise-

perspektiv och dessutom saknas finansiering i ram gällande kommunens två 

största nämnder.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef tillika t.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 

2021-09-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 85.  

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen avslås. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att motionen bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Karin  

Malmfjords ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås.  

 

Reservation  

Karin Malmfjord (S), Bo-Anders Johansson (S), Peter Åberg (S), Nils-Erik 

Dahlberg (S) och Daniel Johansson (V) reserverar sig över beslutet till för-

mån för yrkandet om att motionen ska bifalls.  

----- 
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KS § 144  KS/2021:160 - 610 

 

Medborgarförslag - lokalt producerad mat till skolor och 

äldreomsorg 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att  

Storumans kommun följer Härjedalens kommuns exempel och upphandlar 

mat till skolor, äldreomsorg m.m. lokalt.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 36 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till administrativ chef för tjänsteutlåtande.  

 

Administrativ chefs bedömning 

Ett liknande medborgarförslag om närproducerat nötkött till skolbarnen 

(KS/2019:1014) har tidigare lämnats in och slutbehandlats av kommunsty-

relsen 2020-12-15 § 175. De sammanfattande slutsatserna som gjordes vid 

beredningen av det ärendet var att nuvarande avtal ger vissa möjligheter att 

direktupphandla lokala livsmedel men att så inte skett i någon större ut-

sträckning, delvis beroende på utmaningar kopplat till logistik, förvaring 

och regler kring livsmedelshantering men även på grund av kostnadsskill-

nader. Den bedömningen kvarstår vid beredningen av det här medborgar-

förslaget.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-09-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 86. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att medborgarförslaget anses besvarat.  

 

Protokollsanteckning 

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

 

”Medborgarförslaget riktar fokus på en viktig fråga: livsmedelskvaliteten 

och livsmedelssäkerheten för våra barn, ungdomar och äldre. Precis som 

förvaltningen framhåller finns det förutsättningar på plats, det handlar om 

prioriteringar och hantering i förvaltningen. Vi kan från vår sida konsta-

tera att det trots att förutsättningarna finns inte prioriteras att handla lo-

kalt. Det är vår uppfattning att livsmedelssäkerhet och -kvalitet bör priori-

teras.”  

----- 
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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 redovisning i form av en sammanställning över de motioner som väckts 

i kommunfullmäktige men ännu inte är slutbehandlade per den 31 oktober 

2021 har tagits fram. 

 

Av redovisningen framgår att det totalt finns 13 motioner som inte har slut-

behandlats av kommunfullmäktige, varav två är äldre än ett år.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-11-01. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att redovisningen godkänns. 

----- 
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Redovisning av medborgarförslag 
 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska ett medborgarförslag om möjligt be-

redas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna 

tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kom-

munfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva 

medborgarförslaget från vidare handläggning eller låta beredningen av 

medborgarförslaget fortsätta.  

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och övriga 

nämnder två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts 

färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sam-

manträden i april och november.  

 

En redovisning i form av en sammanställning över de medborgarförslag 

som väckts i kommunfullmäktige men ännu inte slutbehandlats och återrap-

porterats till kommunfullmäktige per den 31 oktober 2021 har tagits fram. 

Av redovisningen framgår att det totalt finns 30 pågående medborgarför-

slag. Av dessa är sex (6) medborgarförslag äldre än ett år och elva medbor-

garförslag har redan slutbehandlats i styrelse/nämnd. Beslut i respektive 

ärende återrapporteras i bilaga till redovisningen.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-11-01.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att redovisningen godkänns. 

----- 
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Budget 2022 samt plan 2023, 2024 och 2025 
 

Budgetförslag har upprättats vad avser resultat-, balans- och finansierings-

budget för 2022 samt plan för åren 2023, 2024 och 2025.  

 

Budgetförslaget bygger på de budgetramar som kommunfullmäktige beslu-

tade om 2020-06-09. Beslutet innebär en uppräkning år 2022 för styrelsen 

och nämnderna med 1,0 %.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-10-08.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 87. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2022 

samt plan för 2023-2025 antas 

 

att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

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

2022. 

 

Yrkanden  

Tomas Mörtsell (C) yrkar 

 

att 17 000 000 kronor omfördelas från kommunstyrelsens budgetram ur 

posten kommungemensamma omstruktureringsmedel till  

 

o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram med  

2 000 000 kronor 

o Omsorgsnämndens budgetram med 15 000 000 kronor 

 

att 2 000 000 kronor i kommunstyrelsens budgetram ur posten kommun-

gemensamma omstruktureringsmedel tillskjuts extra till näringsfrämjande 

insatser årligen. 

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

2. Ordföranden ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2022 

samt plan för 2023-2025 antas 

 

att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

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

2022. 

 

att 17 000 000 kronor omfördelas från kommunstyrelsens budgetram ur 

posten kommungemensamma omstruktureringsmedel till  

 

o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram med  

2 000 000 kronor 

o Omsorgsnämndens budgetram med 15 000 000 kronor 

 

att 2 000 000 kronor i kommunstyrelsens budgetram ur posten kommun-

gemensamma omstruktureringskostnader tillskjuts extra till näringsfräm-

jande insatser årligen. 

----- 
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 
 

Förslag till verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen har upprättats av 

vilket bland annat följande framgår:   

 

Kommunstyrelsens budgetram uppgår preliminärt till 115 874 000 kronor 

för år 2022 och är uppräknad med 1,0 procent jämfört med budget 2021. I 

kommunstyrelsens preliminära budgetram 2022 ingår 22 697 000 kronor 

som avser kommungemensamma omstruktureringskostnader. I budgetra-

men ingår också 27 088 000 kronor som avser kapitaltjänstkostnader.  

 

Kommunstyrelsen bedöms med de åtgärder som tidigare beslutats och pla-

nerats klara att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram i huvudsak 

med tidigare omfattning och målsättning.  

 

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2022 är att nå minst 11 av 18 mål vil-

ket motsvarar 61 procent. 

 

Beredande organs förslag  

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 88. 

 

Vid sammanträdet görs redaktionell ändring i planen genom komplette-

rande skrivning om folkhälsofrågor i avsnittet Kommunstyrelsens uppdrag.   

  

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att efter gjord komplettering fastställa verksamhetsplanen för 2022 och 

överlämna den till kommunfullmäktige för godkännande.  

----- 
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KS § 149  KS/2021:711 – 012 

KS/2021:805 - 012 

 

Verksamhetsplaner 2022 
 

Respektive styrelse och nämnd ska upprätta verksamhetsplaner för 2022 för 

sina verksamhetsområden. Verksamhetsplanerna innehåller bland annat 

analys av verksamhet och ekonomi, planering för det kommande året samt 

mål för verksamheterna. Kommunfullmäktige ska godkänna verksamhets-

planerna. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-09-20 § 46. 

Omsorgsnämndens protokoll 2021-10-20 § 58. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-20 § 135. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att överlämna kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhetsplaner 

för 2022 till kommunfullmäktige för godkännande.  

----- 
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KS § 150  KS/2021:796 - 340 

 

Va-taxa 2022 
 

Förslag till budget för va-verksamheten är utarbetad för året 2022. Vid jäm-

förelse mellan budgeterade kostnader för 2022 och intäkter med gällande 

taxa för 2021 konstateras att intäkter motsvarande va-taxa för 2021 bör ge 

en total kostnadstäckning även för 2022. 

 

Ett förslag till va-taxa för 2022 för Storumans kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggningar har upprättats med oförändrade avgiftsnivåer jäm-

fört med år 2021. 

 

Detta beräknas motsvara en kostnadstäckning på 100 %. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-10-26.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 89. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

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

och avloppsanläggningar fastställs att gälla fr.o.m. 2022-01-01. 

----- 
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KS § 151  KS/2021:558 - 356 

 

Renhållningstaxa 2022 
 

Kommunfullmäktige ska den 23 november 2021 anta en renhållningstaxa 

som ska börja gälla från och med 2022-01-01.  

 

Arbetsutskottets behandling 2021-10-26 

Vid arbetsutskottets sammanträde redovisade avfallsingenjören en samman-

fattning av det förslag till taxa som då var under upprättande. Arbetsutskot-

tet beslutade överlämna ärendet till kommunstyrelsen samt uppdra till av-

fallsingenjören att inför kommunstyrelsens behandling göra följande änd-

ringar i förslaget till taxa:  

 

Ansökningsavgifter 

Gemensam behållare: 100 kr/ansökningstillfälle 

Uppehåll i hämtning för permanentbostad: 100 kr/ansökningstillfälle 

Uppehåll i hämtning för fritidshus: 100 kronor/ansökningstillfälle  

 

Tilläggsavgifter 

Överfullt kärl: 50 kr/gång  

Felsorteringsavgift: 500 kr/kärl 

 

Tekniska avdelningen har härefter färdigställt ett förslag till renhållnings-

taxa 2022 för Storumans kommun. 

 

Under våren 2021 har Storumans kommun fastställt nya föreskrifter för av-

fallshantering i Storumans kommun. I och med detta beslutades om ett nytt 

renhållningsområde inom kommunen. 

 

Genom utökning med nytt renhållningsområde, många byggnationer av hus 

samt den pågående genomgången av fastigheter inom kommunen och dess 

abonnemang så har det tillförts många nya abonnenter för renhållning. 

 

Tekniska avdelningen har därför valt att inte reglera taxan utöver de änd-

ringar som arbetsutskottet beslutat 2021-10-26.  

 

Efter tidigare beslut i kommunfullmäktige 

En mera miljöstyrande taxa än den som finns idag skulle innebära en högre 

viktavgift för kunden. Detta skulle medföra att den kunden som inte kan 

sortera mera, utan som står med exempelvis tunga blöjor på grund av små-

barn eller sjukdom drabbas. I likhet till den kunden som redan idag är duk-

tig på att sortera inte har någon mer förpackning eller tidning att sortera ut.  
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KS § 151 – forts.  

 

Tekniska avdelningen kommer därför att se över taxan för avfallets vikt i 

samband med kommande revidering av föreskrifterna för avfallshantering i 

Storumans kommun. 

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2021-11-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 90. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun att gälla 

från och med 2022-01-01 antas. 

----- 
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KS § 152  KS/2020:347 - 401 

 

Ändring av föreskrifter för avfallshantering i Storumans 

kommun - formellt samråd 
 

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 26 § Hämtningsintervall, ändring av hämtningsintervallen. 

Hämtning föreslås ske var 4:e vecka under perioden 1 oktober till 30 

april samt att under sommarmånaderna 1 maj till 30 september erbjuda 

var 14:e dag för hämtning av rest- och matavfall. 

o Mindre redaktionella revideringar och förtydliganden. 

 

Utställning 

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 uppfattas på det sättet att den omfattar 

varje kommuninvånare utan kommunens samrådsskyldighet får anses gälla 

enbart i förhållande till dem som har ett väsentligt intresse i saken. Sam-

rådsförfarandet 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. 
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KS § 152 – forts.  

 

      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 

intresse 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 ändring i renhål-

lingsordningen som endast  

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

kapitel, och 

2. berör ett fåtal fastighetsinnehavare eller annars är liten.  

3.  
Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2021-11-01. 

 

Avfallsingenjörens förslag  

 

att kommunfullmäktige beslutar att inleda formellt samråd och ställa ut 

upprättat förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Storumans kom-

mun, gällande från och med 1 maj 2022, under perioden 29 november 2021 

till och med 2 januari 2022. 

 

Yrkande 

Roland Gustafsson (KD), biträdd av Karin Malmfjord (S), Daniel Johans-

son (V), Hans-Peter Carlson (L) och Anders Persson (C), yrkar  

 

att ärendet återremitteras till förvaltningen tillsammans med en parlamenta-

risk arbetsgrupp, bestående av en representant per parti, för ytterligare be-

redning med målsättning att beslut fattas vid kommunfullmäktiges februari-

sammanträde 2022.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller vid se-

nare tillfälle innebärande bifall till återremissyrkandet. Ordföranden finner 

att ärendet ska avgöras vid senare tillfälle och kommunstyrelsen bifaller 

därmed återremissyrkandet.  
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KS § 153 – forts.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet till förvaltningen tillsammans med en parlamenta-

risk arbetsgrupp, bestående av en representant per parti, för ytterligare be-

redning med målsättning att beslut fattas vid kommunfullmäktiges februari-

sammanträde 2022.  

----- 
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KS § 153  KS/2021:687 - 107 

 

Bolagsordning för Storumans kommunföretag AB 
 

Vid granskning av hanteringen av kommunförrådet och brandstationen i 

Storuman uppmärksammade kommunrevisorerna att skrivningen i Industri- 

och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning om kommunfullmäkti-

ges rätt att ta ställning inte fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § 

kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 att eftersom fler 

bolag hade liknande skrivning uppmana styrelserna i Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB, Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning 

AB och Fastighets AB Umluspen att ta initiativ till ett förslag på ny bolags-

ordning som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen. 

 

Efter ytterligare en genomgång av bolagsordningarna har det uppmärk-

sammats att även Storumans kommunföretag AB också har en liknande 

skrivning som övriga kommunala bolag. Med anledning av det för att 

snabba på processen och skapa likartade skrivningar förs samtliga kommu-

nala bolagsordningar upp till beslut för ändring i kommunfullmäktige vid 

samma tillfälle. 

 

I nuvarande bolagsordning för Storumans kommunföretag AB anges under 

§ 5 att Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning – Bolaget ska bereda kom-

munfullmäktige i Storumans kommun möjlighet att ta ställning innan beslut 

i verksamheten som är av principiell eller av annan större vikt fattas. 

 

För att fullt ut motsvara vad som anges i 10 kap.3 § kommunallagen be-

döms det att skrivningen ska vara Bolaget ska se till att kommunfullmäktige 

får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell be-

skaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 91. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till bolagsordning för Storumans kommunföretag AB 

godkänns. 

----- 
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KS § 154  KS/2021:688 - 107 

 

Bolagsordning för Fastighets AB Umluspen 
 

Vid granskning av hanteringen av kommunförrådet och brandstationen i 

Storuman uppmärksammade kommunrevisorerna att skrivningen i Industri- 

och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning om kommunfullmäkti-

ges rätt att ta ställning inte fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § 

kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 att eftersom fler 

bolag hade liknande skrivning uppmana styrelserna i Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB, Storumans Kommunföretags Ekonomiska Förvalt-

ning AB och Fastighets AB Umluspen att ta initiativ till ett förslag på ny 

bolagsordning som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § kommu-

nallagen. 

 

Efter ytterligare en genomgång av bolagsordningarna har det uppmärk-

sammats att även Storumans kommunföretag AB också har en liknande 

skrivning som övriga kommunala bolag. Med anledning av det för att 

snabba på processen och skapa likartade skrivningar förs samtliga kommu-

nala bolagsordningar upp till beslut för ändring i kommunfullmäktige vid 

samma tillfälle. 

 

I nuvarande bolagsordning för Fastighets AB Umluspen anges under § 5 

Fullmäktiges yttranderätt – Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i  

Storumans kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som 

är av principiell eller av annan större vikt fattas. 

 

För att fullt ut motsvara vad som anges i 10 kapitlet 3 § kommunallagen 

bedöms att rubriceringen ska vara § 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställ-

ning samt bedöms det att skrivningen ska vara Bolaget ska se till att kom-

munfullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 

 

Beredande organs förslag  

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 92. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till bolagsordning för Fastighets AB Umluspen god-

känns. 

----- 
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KS § 155  KS/2021:689 - 000 

 

Bolagsordning för Industri- och logistikcentrum i Storuman 

AB 
 

Vid granskning av hanteringen av kommunförrådet och brandstationen i 

Storuman uppmärksammade kommunrevisorerna att skrivningen i Industri- 

och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning om kommunfullmäkti-

ges rätt att ta ställning inte fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § 

kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 att eftersom fler 

bolag hade liknande skrivning uppmana styrelserna i Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB, Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning 

AB och Fastighets AB Umluspen att ta initiativ till ett förslag på ny bolags-

ordning som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen. 

 

Efter ytterligare en genomgång av bolagsordningarna har det uppmärk-

sammats att även Storumans Kommunföretag AB också har en liknande 

skrivning som övriga kommunala bolag. Med anledning av det för att 

snabba på processen och skapa likartade skrivningar förs samtliga kommu-

nala bolagsordningar upp till beslut för ändring i kommunfullmäktige vid 

samma tillfälle. 

 

I nuvarande bolagsordning för Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 

anges under § 5 Fullmäktiges yttranderätt – Bolaget ska bereda kommun-

fullmäktige i Storumans kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verk-

samheten som är av principiell eller av annan större vikt fattas. 

 

För att fullt ut motsvara vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen be-

döms att rubriceringen ska vara § 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställ-

ning samt att skrivningen ska vara Bolaget ska se till att kommunfullmäktige 

får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell be-

skaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 93.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till bolagsordning för Industri- och logistikcentrum i 

Storuman AB godkänns. 

----- 
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KS § 156  KS/2021:704 - 107 

 

Bolagsordning för Storuman Kommunföretags Ekonomi-

förvaltning AB 
 

Vid granskning av hanteringen av kommunförrådet och brandstationen i 

Storuman uppmärksammade kommunrevisorerna att skrivningen i Industri- 

och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning om kommunfullmäkti-

ges rätt att ta ställning inte fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § 

kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 att eftersom fler 

bolag hade liknande skrivning uppmana styrelserna i Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB, Storuman Kommunföretags Ekonomförvaltning 

AB och Fastighets AB Umluspen att ta initiativ till ett förslag på ny bolags-

ordning som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen. 

 

Efter ytterligare en genomgång av bolagsordningarna har det uppmärk-

sammats att även Storumans kommunföretag AB också har en liknande 

skrivning som övriga kommunala bolag. Med anledning av det för att 

snabba på processen och skapa likartade skrivningar förs samtliga kommu-

nala bolagsordningar upp till beslut för ändring i kommunfullmäktige vid 

samma tillfälle. 

 

I nuvarande bolagsordning för Storuman Kommunföretags Ekonomi-

förvaltning AB anges under § 5 Fullmäktiges yttranderätt – Bolaget ska be-

reda kommunfullmäktige i Storumans kommun möjlighet att yttra sig innan 

beslut i verksamheten som är av principiell eller av annan större vikt fattas. 

 

För att fullt ut motsvara vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen be-

döms att rubriceringen ska vara § 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställ-

ning samt att skrivningen ska vara Bolaget ska se till att kommunfullmäktige 

får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell be-

skaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 94. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till bolagsordning för Storuman Kommunföretags  

Ekonomiförvaltning AB godkänns. 

----- 
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KS § 157  KS/2021:809 - 107 

 

Bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport AB 
 

Vid granskning av hanteringen av kommunförrådet och brandstationen i 

Storuman uppmärksammade kommunrevisorerna att skrivningen i Industri- 

och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning om kommunfullmäkti-

ges rätt att ta ställning inte fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § 

kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 eftersom fler bo-

lag hade liknande skrivning att uppmana styrelserna i Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB, Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning 

AB och Fastighets AB Umluspen att ta initiativ till ett förslag på ny bolags-

ordning som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen. 

 

Efter ytterligare en genomgång av bolagsordningarna har det uppmärk-

sammats att även Storumans kommunföretag AB också har en liknande 

skrivning som övriga kommunala bolag. Med anledning av det för att 

snabba på processen och skapa likartade skrivningar förs samtliga kommu-

nala bolagsordningar upp till beslut för ändring i kommunfullmäktige vid 

samma tillfälle. 

 

I nuvarande bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport AB anges under § 

4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning – Bolaget skall bereda kommun-

fullmäktige i Storumans kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

 

För att fullt ut motsvara vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen be-

döms det att skrivningen ska vara Bolaget ska se till att kommunfullmäktige 

får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell be-

skaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 95.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport AB 

godkänns. 

----- 
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KS § 158  KS/2021:710 - 700 

 

Jämlik, långsiktig och hållbar finansiering av vård- och om-

sorgscollege och praktikplatsen.se 
 

Region Västerbottens samarbetsorgan Primärkommunala beredningen re-

kommenderar kommunerna i Västerbottens län att fatta beslut om finansie-

ring av Vård- och omsorgscollege och pratkikplatsen.se.  

Västerbottens demografi består av en växande och åldrande befolkning.  

Under de närmaste 3-5 åren kommer kompetensbehovet inom stöd, vård 

och omsorg att öka både till följd av pensionsavgångar i branschen och ett 

ökat behov av vård och omsorg. 

Vård- och omsorgscollege är en viktig funktion för att möta kompetensut-

maningen inom vård och omsorg i Västerbotten. Inom vård- och omsorgs-

college samverkar bransch och utbildning för kvalitetssäkrad utbildning, at-

traktivitet/status i yrke och utbildning samt kompetensförsörjningen inom 

vård och omsorg. Detta ställer krav på en långsiktig och hållbar verksamhet 

och budget. 

Budgetförslaget syftar till att spegla ett befintligt och kommande upplägg 

av kombination av regional samordning av vård- och omsorgscollege samt 

digital praktiksamordning med regional administratör och tillhörande 

systemkostnader. Tabellen nedan speglar nuvarande budget och ett förslag 

på en integrerad budget från och med halvårsskiftet 2022 bestående av 

tjänsteutrymme på 1, 0 % för regional samordning av vård och omsorgscol-

lege och regional administration av digital praktiksamordning inklusive till-

hörande systemkostnader för praktikplatsen.se.   

 

Kostnadstyp  Omfattning  Summa  

Regional samordnare VOC  50%  351 648  

Egen personal  5%       2 736  

Lokalkostnader         9 984  

Övriga kostnader    151 898  

Kostnad/ år    516 266kr  
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KS § 158 – forts.  

 

Finansiering Digital praktiksamordning Västerbotten från 2022-07-01 

Regional administratör   50%  351 648  

Support mm    68 062, 50  

Årsavgift    50 000  

Kostnad kr/år    469 711  

Total kostnad kr/år    985 977  

 

I beslutsunderlaget anges att kostnaderna föreslås delas jämlikt (1/3 var-

dera) mellan Region Västerbotten, länets 15 kommuner och utbildningsan-

ordnare.  

I samband med översynen av överenskommelse om samverkan för regional 

utveckling 2019-2022 som ska inledas under hösten 2021 bör samtliga till-

äggsfinansieringar som exempelvis Vård- och omsorgscollege och praktik-

platsen.se inkluderas i den nya reviderade versionen av överenskommelse 

om regional samverkan mellan Region Västerbotten och kommunerna i 

Västerbottens län.  

Primärkommunala beredningens rekommendation  

Primärkommunala beredningen rekommenderar att kommunfullmäktige be-

slutar att finansiering av vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se in-

kluderas i ny reviderad överenskommelse om samverkan för regional ut-

veckling 2022-2026 mellan Region Västerbotten och kommunerna i Väs-

terbottens län.    

 

Arbetsutskottets behandling 2021-10-26  

Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och 

inför kommunstyrelsens behandling komplettera beslutsunderlaget med 

uppgift om kommunens egen andel av finansieringen. 

 

Finansieringskonsekvenser för Storumans kommun 

Region Västerbotten lämnar besked att varje deltagande kommun delar på 

det kommunala åtagandet (fördelas utifrån antalet innevånare i respektive 

kommun) som redovisas i tjänsteutlåtandet.  

 

För Storumans kommuns del beräknas medfinansieringen uppgå till ca 

12 000 kr/år att jämföra med nuvarande på ca 6 500 kr/år. Denna kostnad 

fördelas i dagsläget mellan fritids-, kultur- och utbildningsnämnden samt 

omsorgsnämnden och bedöms göras så även framgent.  
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KS § 158 - forts.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-09-28 samt kom-

plettering 2021-10-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 96. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktige beslutar att finansiering av vård- och omsorgscol-

lege och praktikplatsen.se inkluderas i ny reviderad överenskommelse om 

samverkan för regional utveckling 2022-2026 mellan Region Västerbotten 

och kommunerna i Västerbottens län.    

----- 
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KS § 159  KS/2021:800 - 000 

 

"Tillsammans för en hållbar besöksnäring i Västerbotten - 

regional strategi 2021-2026" 
 

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 29 september 2021 § 163 att 

skicka ut dokumentet Tillsammans för en hållbar besöksnäring i Västerbot-

ten – regional strategi 2021-2026” som remiss där man föreslår att kom-

munfullmäktige antar strategin samt även ges möjlighet att lämna eventuellt 

yttrande över innehållet.  

 

Strategin för besöksnäringen i Västerbotten skapar en bas för de aktörer 

som verkar här. En regional strategi bygger på många aktörers inspel och 

strategin har tagits fram i bred samverkan med inspel från destinationsbo-

lag, turismföretag och kommunrepresentanter.  

 

Under förarbetet har material samlats in som rör regionens möjligheter, be-

hov och utmaningar. Dialogen har tydligt visat vägen till tre teman som 

fångar Västerbottens attraktionskraft och som blir våra ledstjärnor under 

den tid som strategin gäller.  

 

Målet för det strategiska arbetet i Västerbotten är att aktörer i den offentliga 

sektorn ska bygga långsiktigt hållbara strukturer där verksamheter får stöd 

att utvecklas på ett livskraftigt och långsiktigt hållbart sätt.  

 

Fyra principer skapar tillsammans en tydlig riktning för arbetet framåt. Där-

igenom stärks allas insatser. Detta samlas under begreppet Västerbotten 

Experience. Principerna verkar styrande för de vägval vi gör när vi tillsam-

mans utvecklar besöksnäringen i Västerbotten. De är också avgörande för 

hur vi prioriterar och för hur våra resurser används. Principerna bygger på 

GSTCs kriterier för hållbar besöksnäring. Västerbotten Experience bygger 

en besöksnäring som:  

 

1. Är bra för boende  

2. Är bra för besökare  

3. Skapar arbeten och livskraftiga verksamheter  

4. Sker på naturens och kulturens villkor  

 

Bedömning 

Näringslivssekreteraren tillika turismansvarig tillstyrker att kommunfull-

mäktige antar strategin och har inga övriga synpunkter att lämna på doku-

mentet.  
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KS § 159 – forts.  

 

Beredande organs förslag  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 97. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktige antar den regionala strategin 2021-2026 för en 

hållbar besöksnäring i Västerbotten. 

----- 
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KS § 160  KS/2021:812 - 840 

 

Strategisk plan för utveckling av turismen 2021-2030 
 

Förslag till en strategisk plan för utveckling av turismen 2021–2030 har ta-

gits fram. En avsatt resurs har jobbat med att ta fram strategin i dialog med 

företag, destinationsföreträdare och kommunala tjänstepersoner. Strategin 

beskriver hur kommunen övergripande ska stödja en hållbar utveckling av 

besöksnäringen.  

 

Strategin ska åtföljas av en handlingsplan som årligen avstäms och revide-

ras på verksamhetsnivå. Storumans Kommunföretag AB ansvarar för att 

samla en grupp som tar fram handlingsplanen och för årlig uppföljning av 

densamma. Revidering av strategin blir endast aktuell om den årliga av-

stämningen visar att så är nödvändigt.  

 

Storumans Kommunföretag AB beslutade 2021-10-11 att föreslå kommun-

fullmäktige att godkänna strategisk plan för utveckling av turismen 2021 – 

2030. Styrelsen beslutade också att föreslå kommunfullmäktige att upphäva 

besluten i kommunfullmäktige 2010-06-22 § 63 i ärendet turiststrategi för 

Storumans kommun. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-19. 

 

Koncernchefens förslag 

 

att upprättat förslag till strategisk plan för utveckling av turismen 2021 – 

2030 fastställs 

 

att kommunfullmäktiges tidigare beslut om turiststrategi för Storuman 

kommun 2010-06-22 § 63 upphävs. 

 

Yrkande 

Hans-Peter Carlson (L) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare be-

redning genom uppdrag till förvaltningen att ta fram en handlingsplan 

kopplad till strategin. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller vid se-

nare tillfälle innebärande bifall till återremissyrkandet. Ordföranden finner  
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att ärendet ska återremitteras och kommunstyrelsen bifaller därmed återre-

missyrkandet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet för ytterligare beredning genom uppdrag till för-

valtningen att ta fram en handlingsplan kopplad till strategin.  

----- 
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KS § 161  KS/2021:808 - 041 

 

Investeringsprojekt 2022 inom kommunstyrelsens investe-

ringsram 
 

Behov finns att avsätta medel och lämna igångsättningstillstånd till nedan-

stående investeringsprojekt, både skattefinansierade och avgiftsfinansi-

erade. Kommunledningsgruppen kommer att bereda ärendet 2021-10-22.  

 

Föreslagna investeringar ryms inom det beslutade investeringsutrymme som 

finns för 2022. Nedan redovisas även delegationsbeslut som kommer att tas 

för 2022. 

 

Information om delegationsbeslut 
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KS § 161 – forts.  

 

Information om delegationsbeslut – forts.  

 
  

Beredande organs förslag 

Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2021-10-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 98. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avsätta medel och meddela igångsättningstillstånd för följande investe-

ringsprojekt för 2022 inom kommunstyrelsens investeringsram: 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 36 (70)  

   

Kommunstyrelsen 2021-11-08  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 161 – forts. 

 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktige beslutar avsätta medel och meddela igångsättnings-

tillstånd för följande investeringsprojekt för 2022 inom kommunstyrelsens 

investeringsram: 

 
Verksamhet/ 

Fastighet 

 

Finansiering Projektnamn/kort beskrivning Budget 

Gator och vägar Skattefinansierad Asfaltering topp – Vallnäs-

vägen, sträckan Vallnäs pump-

hus till korsningen Bondevägen 

inkl. Trädgårdsvägen  

3 000 000 
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Verksamhet/ 

Fastighet 

 

Finansiering Projektnamn/kort beskrivning Budget 

Rådhuset 1 

Kommunkontor 

Skattefinansierd Byte ventilationsaggregat - 

miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen och Lystkom 

4 000 000 

Vatten och avlopp Taxefinansierad Vallnäsvägen, sträckan Vallnäs 

pumphus till korsningen Bonde-

vägen inkl. Trädgårdsvägen  

12 500 000 

----- 
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KS § 162  KS/2021:142 - 000 

 

Avgiftsbefrielse med anledning av Coronapandemin 
 

Näringslivskontoret har i skrivelse till miljö- och samhällsbyggnadsnämn-

den föreslagit att avgiftsbefrielse lämnas för företag som drabbats ekono-

miskt negativt på grund av covid-19 lämnas med anledning av Coro-

napandemin.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-12 att överlämna 

näringslivskontorets hemställan till kommunstyrelsen för fortsatt hantering. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens anger som skäl för beslutet att man 

inte har delegationsrätt att besluta om förändringar i taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut finns 

en bedömning att det är alkohollagen och plan- och bygglagen som är mest 

öppen för skattefinansiering. Intäkter i form av tillsynsavgifter har utfallit 

och budgeterats enligt nedan för åren 2020 och 2021. 

 

Tillsynsavgifter kronor Utfall 2020 Budget 2021 

Hälsoskydd 117 512 145 000 

Miljöskydd 648 895 650 000 

Livsmedel 357 967 430 000 

Tobak/receptfria läkemedel 56 715 70 000 

Serveringstillstånd 227 427 160 000 

Totalt 1 407 976 1 455 000 

 

Koncernchefens bedömning 

I de flesta fall andra kommuner som beslutat om avgiftsbefrielse med an-

ledning av covid-19-pandemin har det berört tillsynsavgiften för serverings-

tillstånd. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) får den situation vi 

befinner oss i betraktas som extraordinär vilket också aktualiserar möjlig-

heten att synnerliga skäl kan vara uppfyllt när det gäller vissa typer av stöd, 

i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt av pandemin.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 99. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att efter ansökan återbetalas tillsynsavgifterna för serveringstillstånd åren 

2020 och 2021  
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att finansieringen bedömd till högst 387 000 kronor sker från kommunsty-

relsens medel avsatta för kommungemensamma omstruktureringsåtgärder 

2021. 

----- 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 40 (70)  

   

Kommunstyrelsen 2021-11-08  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 163  KS/2021:690 - 009 

 

Reglemente för internkontroll 
 

Kommunfullmäktige fastställde nuvarande reglemente för internkontroll 

2007-02-27 § 32. När reglementet fastställdes hade kommunfullmäktige ett 

sammanträde i mars månad där kommunens årsredovisning normalt hante-

rades. Med tiden har kommunfullmäktiges sammanträdesdatum ändrats från 

mars till april.  

 

I nuvarande reglemente finns angivet att i 11 § rubricerat Kommunstyrel-

sens skyldigheter att en sammanställning av rapporterna från föregående år 

ska redovisas till kommunfullmäktige senast i mars månad. Med anledning 

av ändrad tidpunkt för kommunfullmäktiges vårsammanträde från mars 

månad till april månad föreslås en ändring av reglementet för internkontroll 

så att det överensstämmer med hur kommunfullmäktige numera samman-

träder. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 100.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till reglemente för internkontroll fastställs att gälla från 

och med 2021-12-01 

 

att nuvarande reglemente för internkontroll, fastställt av kommunfullmäk-

tige 2007-02-27 § 32, därmed upphör att gälla.  

----- 
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KS § 164  KS/2021:832 - 106 

 

Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet 

Lystkom 
 

Direktionen för kommunalförbundet Lystkom har fastställt förslag till revi-

dering av §§ 2, 10 och 12 i förbundsordningen för kommunalförbundet 

Lystkom och överlämnar ärendet för beslut i respektive medlemskommuns 

kommunfullmäktige. 

 

Storumans kommun och Vilhelmina kommun har beslutat att bilda ett ge-

mensamt gymnasieförbund, Gymnasieförbundet Södra Lappland. Förbundet 

ska ansvara för gymnasieutbildningarna vid Malgomajskolan, Luspen-

gymnasiet och Tärnaby Alpina Gymnasium. Eftersom Lystkom idag levere-

rar IT-tjänster till elever och personal vid Luspengymnasiet och Tärnaby 

Alpina Gymnasium pågår det en utredning av vem som ska leverera IT-

utrustning, accesspunkter, trådlösa nätverk m m till det nya gymnasieför-

bundet. Nuvarande förbundsordning för Lystkom medger inte att Lystkom 

levererar tjänster till andra än medlemskommunerna. 

Mot bakgrund av det bör förbundsordningens §§ 2, 10 och 12 revideras, 

vilket närmare framgår av direktionens beslut 2021-10-27.  

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktige godkänner föreslagen revidering av förbundsord-

ningen för kommunalförbundet Lystkom. 

----- 
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KS § 165  KS/2021:290 - 612 

 

Konsortialavtal - utbildningssamverkan i Södra Lapplands 

Gymnasieförbund 
 

Ett förslag till konsortialavtal har tagits fram mellan parterna Vilhelmina 

kommun och Storumans kommun rörande utbildningssamverkan i kom-

munalförbundet Södra Lapplands Gymnasieförbund. Beslut om antagande 

av avtalet ska göras i respektive kommuns fullmäktige. 

 

Avtalet reglerar vad medlemskommunerna är överens om vad gäller de in-

tentioner man har med förbundet och hur man tillsammans avser att styra 

förbundet och vilka direktiv man därmed ska ge till de ledamöter man väljer 

i förbundsdirektionen. 

 

Det övergripande syftet med samverkan är att skapa en gemensam organise-

rad och fritt sökbar gymnasieutbildning i Västerbottens läns inland, med 

goda möjligheter till studier oberoende av tid och rum. 

 

En förbundsordning ska senare tas fram och beslutas om i respektive kom-

muns kommunfullmäktige. 

 

Den interimistiska styrelsen för Södra Lapplands Gymnasieförbund beslu-

tade 2021-10-27 att föreslå Storumans kommun och Vilhelmina kommun 

att anta upprättat konsortialavtal. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-11-01.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat konsortialavtal rörande utbildningssamverkan i kommunalför-

bundet Södra Lapplands Gymnasieförbund antas. 

----- 
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KS § 166  KS/2021:274 - 623 

 

Skolskjutsreglemente för Storumans kommun 
 

Kommunstyrelsen har 2019-04-09 § 44 antagit nuvarande skolskjutsregle-

mente. Förslag till nytt skolskjutsreglemente har upprättats som föreslås 

börja gälla 2023-01-01.  

 

Stabschefens tjänsteutlåtande 2021-10-15 

Det finns behov att förtydliga skolskjutshandläggningen i flera frågor. Detta 

regleras i kommunens skolskjutsreglemente som följer gällande lagar men 

som ger visst utrymme för lokal variation som reglementet måste beskriva 

lite mer noggrant.  

 

Kommunerna kan välja att ha en mer generös service än vad lagen föreskri-

ver. Det kan exempelvis handla om att tillåta vissa grupper såsom fritids-

/gymnasieelever, som inte omfattas av lagen, att ändå få åka med i skol-

skjutsen. Elever som har fritidshem på heltid får idag avslag på skolskjuts-

ansökan. De som endast har fritidshem vissa dagar kan tilldelas ett så kallat 

”halvt skolkort” och därmed åka till/från skolan de dagar som de inte har 

fritids. Detta har försvårat handläggningen då några föräldrar har valt att 

avstå fritids vissa dagar för att kunna ha tillgång till skolkort som sedan 

brukas varje dag. Det har också medfört något som skolan kallar för ”vän-

tis” där elever som inte betalar för fritids tillåts uppehålla sig där men utan 

rätt till mellanmål, frukt etc. som övriga betalar för. Det är denna bakgrund 

som gör att likabehandling blir svår. 

 

I trafikplanerarens utredning har det gjorts en jämförelse mot andra kom-

muner i Västerbotten hur de har löst fritidsfrågan i relation till skolskjutsar. 

Utredningen föreslog ett antal alternativ bland annat att tillåta elever från 

fritidshemsverksamheten att åka med skolskjutsen, ett enkelt sätt att hantera 

frågan både för vårdnadshavare, elever och trafikplanerare. Däremot anpas-

sas inte bussens avgångstider efter fritids utan efter ordinarie skolverksam-

het. 

 

Storuman är en glesbefolkad kommun vilket medför höga kostnader per ca-

pita för skolskjutsverksamhet och kollektivtrafik i allmänhet. Elever inom 

tätort har inte rätt till skolskjuts och elever utanför förväntas gå till buss-

hållplatser, ibland ganska långt. Här förtydligar reglementet villkoren som 

gäller för att hantera ansökningarna avseende avstånd, trafiksäkerhet och 

vilka premisser som gäller skolvägen. 
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Det är ett delat ansvar för att få elever till och från skolan och det uppstår 

varje år många frågor om vem som egentligen är ansvarig för elevernas väg 

till busshållplatsen som exempel. Nya reglementet spaltar tydligt upp varje 

parts ansvar med tydliga hänvisningar till lag och föreskrift. Reglementet är 

även ett stöd för förvaltningarna genom att beskriva rollerna internt inom 

kommunen, exempelvis vad som ska framgå i beslut till vårdnadshavare 

och entreprenörer. Det ska borga för mindre tolkningsutrymme avseende 

skolväg, uppsamlingsplats och så vidare så man styr mot säkraste vägar och 

platser. 

 

Det nya reglementet innehåller en krisplan för att rusta samt ge klarhet i vad 

som gäller om en olycka skulle inträffa samt hur det ska hanteras löpande 

under trafikåret, vart det ska anslås och så vidare. 

 

Beredande organs förslag 

Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2021-10-15.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 101. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att upprättat förslag till skolskjutsreglemente antas och gäller från och med 

2023-01-01 

 

att nuvarande skolskjutsreglemente, antaget av kommunstyrelsen  

2019-04-09 § 44, gäller till och med 2022-12-31 och därefter upphör att 

gälla. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att följande ändring i reglementet under punk-

terna 4.2 Minimiavstånd för rätt till skolskjuts samt 4.3 Minimiavstånd till 

på- och avstigningsplats:  

 

Årskurs Avstånd 

Åk -3 2 km 

Åk 4-6 3 km 

Åk 7-9       4 km 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Karin  

Malmfjords ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till skolskjutsreglemente att gälla från och med 

2023-01-01 

 

att nuvarande skolskjutsreglemente, antaget av kommunstyrelsen  

2019-04-09 § 44, gäller till och med 2022-12-31 och därefter upphör att 

gälla. 

 

Reservation  

Karin Malmfjord (S), Bo-Anders Johansson (S), Peter Åberg (S) och  

Nils-Erik Dahlberg (S) reserverar sig över beslutet till förmån för Karin 

Malmfjords ändringsyrkande.  

----- 
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Initiativärende - kompensation till anställda för insatser  

under pandemin 
 

Enligt 4 kap. 20 § Kommunallagen har ledamot rätt att väcka ärende i 

nämnd (initiativrätt). Med hänvisning till detta har Daniel Johansson (V) i 

skrivelse 2021-06-17 aktualiserat rubricerat ärende där han skriver följande:  

 

Storumans kommun och dess innevånare drabbades med full kraft under 

hösten 2020 av den pandemi som fortfarande härjar i världen. Vi såg hur 

vårt största boende blev utslaget med stor smittspridning och många döds-

fall som följd. Som en följd av detta hade vi under en längre tid en mycket 

påverkad och ansträngd situation inom vår omsorgsverksamhet. Många av 

våra anställda blev sjuk och vikarier fick hoppa in i verksamheter där de 

inte jobbar i vanliga fall samt att viss omflyttning av personal gjordes. Vi 

vet nu att i efterhand att vi kompenserats väl av staten med statsbidrag för 

att hantera pandemins effekter. En kompensering som bör komma vår per-

sonal till del, den personal som faktiskt räddade liv och vårdade svårt 

sjuka.  

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att Storumans kommun omgående inleder samtal och förhandling med de 

fackliga organisationerna om kompensation till de anställda.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 § 114 att överlämna initiativären-

det till arbetsutskottet för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrativ chef tillika t.f. socialchef för tjänsteutlåtande.  

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

Daniel Johansson (V) har i initiativärende pekat på en ansträngd situation 

inom kommunens omsorgsverksamhet under den pandemi som fortfarande 

pågår. En ansträngd arbetssituation och omflyttning av personal anförs som 

exempel på argument till varför en extra kompensation bör utgå. Vidare pe-

kar Johansson på att finansiering finns eftersom kommunerna blivit kom-

penserade i form av tillkommande statsbidrag.  

 

Ingen lär glömma hur covid-19 utbrottet som drabbade kommunens största 

boende Tranan påverkade omsorgsverksamheten, de boende, anhöriga och 

medarbetarna.  
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De som arbetade på Tranan och de som kom att tillfälligt placeras dit gjorde 

utan tvekan ett gott arbete som krävde mer av var och en än vad som hör 

vardagen till.    

 

Under utbrottet tillämpades kollektivavtalets regler för arbetstid, övertid, 

förflyttning och så vidare. Skälet var att det bedömdes vara det enda rättvisa 

sättet att hantera var och en. Skulle de som förflyttades till Tranan ha något 

extra medan ordinarie personal som fick lära de tillkommande inte skulle 

kompenseras? Bedömningen blev att det inte var någon bra princip.   

 

Det saknades inte starka signaler från de fackliga organisationerna om att 

kommunen som arbetsgivare borde göra särlösningar i denna situation. Ar-

betsgivaren valde emellertid att stå fast vid att utgå från tecknade kollektiv-

avtal.  

 

Att vid behov förflyttas, arbeta övertid, förändra arbetsmetoder och att un-

der perioder arbeta under en högre belastning ligget inom ramen för den en-

skildes arbetsskyldighet och regleras i samtliga fall av gällande kollektivav-

tal.  

 

Att vårda äldre, ofta multisjuka, är dessutom huvuduppgiften som utförs 

varje dag inom äldreomsorgen.  

 

Det bör också beaktas att covid-19 påverkade skolans verksamheter påtag-

ligt. Skolstängningar, hemundervisning, annan arbetssituation och hög sjuk-

frånvaro tillhörde under en period vardagen även inom fritids-, kultur- och 

utbildningsnämndens område, vilket pekar på en annan problematik med 

förslaget. Kompensation vid sida av kollektivavtalen, hur ska den hanteras 

rättvist? Är det personalen på Tranan och de som flyttats dit som ska komp-

enseras? Eller är det all personal inom omsorgen som kanske inte hanterade 

brukare med covid-19 men som behövt arbeta lite hårdare ändå på grund av 

att en kollega tillfälligtvis tjänstgör på Tranan? Skolorna som fick stänga, 

hur ska man se på dem, ska de också kompenseras och i så fall hur för att 

det ska vara rättvist?  

 

Region Västerbotten gjorde en del punktinsatser avseende kompensation till 

vissa grupper som ansågs förtjäna det särskilt med anledning av covid-19. 

Av den mediala rapporteringen att döma blev det inte särskilt lyckosamt, 

särskilt ur rättvisesynpunkt.  
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Omsorgsnämnden gör vid delårsbokslutet en prognos om en negativ bud-

getavvikelse uppgående till ca - 7 mnkr. Fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens prognos pekar mot ca – 2mnkr. Även om Storumans kommun 

som helhet ser ut att göra ett starkt resultat så saknas förutsättningarna inom 

nämnderna att finansiera någon ytterligare kompensation. Ramarna för sty-

relse och nämnder är beslutad av kommunfullmäktige och kan således end-

ast ändras där.  

 

Mot bakgrund av ovanstående är förslaget i initiativärendet svårt att genom-

föra ur rättviseperspektiv och dessutom saknas finansiering i ram gällande 

kommunens två största nämnder.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef/t.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande  

2021-09-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 102. 

 

Administrativ chefs förslag 

 

att förslaget i initiativärendet avslås. 

 

Yrkande  

Daniel Johansson (V) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare bered-

ning genom att 

 

o fackliga organisationerna kallas till samråd och förhandling 

 

o det utreds hur många anställda som kan vara berörda av kompensation 

och att det i samråd med fackförbunden sätts en nivå på kompensa-

tionen i pengar eller ledighet.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller vid se-

nare tillfälle, vilket innebär bifall till återremissyrkandet. Ordföranden fin-

ner att ärendet ska avgöras vid senare tillfälle och kommunstyrelsen bifaller 

därmed återremissyrkandet.  
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet för ytterligare beredning genom att 

 

o fackliga organisationerna kallas till samråd och förhandling 

 

o det utreds hur många anställda som kan vara berörda av kompensation 

och att det i samråd med fackförbunden sätts en nivå på kompensa-

tionen i pengar eller ledighet.  

----- 
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Granskning av beredskap inför och hantering av covid-19 

pandemin 
 

Kommunens revisorer har granskat kommunens beredskap inför och hante-

ring av Covid 19 pandemin. Utifrån genomförd granskning görs följande 

sammantagna revisionella bedömning.   

 

Kontrollområde Revisionell  

bedömning 

Bedömning 

Beredskap för  

pandemin 

Delvis Kommunstyrelsens beredskap inför 

Covid-19 pandemin har delvis skötts 

på ett ändamålsenligt sätt. 

Hantering av  

pandemin 

Delvis Omsorgsnämnden och kommunstyrel-

sens hantering av pågående Covid-19 

pandemi har delvis bedrivits på ett 

ändamålsenligt sätt. Den interna kon-

trollen inom granskade områden har 

delvis varit tillräcklig. 

 

För att utveckla granskningsområdet bör enligt revisorerna följande priori-

teras: 

 

o Kommunstyrelsen tydliggör hur ansvaret fördelas inom organisationen 

avseende krisberedskap. Ansvaret bör dokumenteras i reglemente re-

spektive styrdokument för krisberedskap. 

o Kommunstyrelsen prövar om kommunens hantering av pandemin ska 

utvärderas, till exempel i fråga om beslut, vidtagna åtgärder samt åter-

sökning av statliga ersättningar. En utvärdering kan ge viktiga lärdo-

mar för framtiden. 

o Kommunstyrelsen ser till att planer för krisberedskap och kris-

hantering upprättas för mandatperioden 2019–2022. Dessutom bör 

styrelsen i styrdokument klargöra vilka styrdokument som ska upprät-

tas samt ansvariga beslutsorgan. 

o Kommunstyrelsen vidareutvecklar styrdokumentet Risk- och sårbar-

hetsanalys genom att - för respektive riskområde – göra en bedömning 

av kommunens förmåga att hantera en krissituation. 

 

Kommunens beredskapssamordnare har upprättat ett förslag till svar till  

revisorerna gällande vilka åtgärder som ska vidtas utifrån redovisat gransk-

ningsresultat. 
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Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-21.  

 

Koncernchefens förslag 

 

att upprättat förslag till svar till revisorerna gällande vilka åtgärder som ska 

vidtas utifrån redovisat granskningsresultat godkänns. 

 

Yrkande 

Daniel Johansson (V) yrkar bifall till koncernchefens förslag.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till svar till revisorerna gällande vilka åtgär-

der som ska vidta utifrån redovisat granskningsresultat.  

----- 
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Exploateringsavtal för detaljplan för Björkfors 1:448, 1:5 i 

Hemavan, Kungsplatån och Forsfallet 
 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och Hemavan Fjällkedjan AB. 

 

Exploateringsavtalet avser fastigheterna Björkfors 1:448, 1:5 m.fl. 

 

Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt genom-

förande av detaljplanen för fastigheterna Björkfors 1:448, 1:5 m.fl. 

”Kungsplatån och Forsfallet”. Exploatören är ägare till fastigheten Björk-

fors 1:448 samt avstyckade fastigheterna Björkfors 1:1195 – Björkfors 

1:1207. Björkfors 1:5 ägs av Storumans kommun. 

 

Avtalets innehåll finns närmare beskrivet i va-ingenjörens tjänsteutlåtande.  

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-10-27. 

 

Va-ingenjörens förslag 

 

att upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns. 

 

Yrkande 

Hans-Peter Carlson (L) yrkar att va-ingenjörens förslag avslås.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på va-ingenjörens förslag och Hans-Peter 

Carlsons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt va-

ingenjörens förslag.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal. 

 

Reservation  

Hans-Peter Carlson (L) reserverar sig skriftligt över beslutet till förmån för 

eget avslagsyrkande enligt följande:  

 

Från Liberalerna har vi tidigare motsatt oss både förändringen av detalj-

planen och den markförsäljning som nyligen beslutats. Det är en stor  
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attraktion som nu försvinner från publik tillgänglighet. I den ursprungliga 

detaljplanen fanns i det aktuella området ett hotell som skulle ge både till-

gänglighet och arbetstillfällen. Den nya föreslagna planen, markförsälj-

ningen och exploateringsavtalet är steg i fel riktning. En av de stora kon-

kurrensfördelarna för Hemavan som turistort är enkel och lätt tillgång till 

fjällnaturen. Med andra ord sågar man av grenen man sitter på när man 

bygger privata fritidshus i den natur det gäller. Från de som är positiva till 

den aktuella exploateringen hör vi argument om att den nya planen har 

lägre exploateringsgrad, att Kungsleden redan är flyttad etc. Det är ganska 

märkliga argument. En stor mängd synpunkter har kommit in på den nya 

planen efter samrådet. Majoriteten av dessa är starkt negativa. Kungsle-

dens flytt gör ju inte att det blir bättre med mer exploatering, snarare tvär-

tom. Den övre delen av exploateringsområdet behöver heller inte exploate-

ras alls – givet att kommunen inte säljer marken, vilket vi tycker man skall 

avstå från. 

 

Vi vill inte ha en fjällnära exploatering på det här sättet, den pågående ut-

vecklingen av Hemavan har tillräckligt högt tempo även utan det här ex-

ploateringsavtalet. Faktum är att den har ett kanske väl tilltaget tempo. Vi 

vet att räddningstjänsten redan idag har problem att ta sig fram. Vi vet att 

det är problem där tidigare exploateringar inte alltid följt avtal och detalj-

planer. Samhällsplanering och destinationsutveckling måste synkroniseras 

på ett bättre sätt. Vi måste från kommunens sida tydligt visa vilken vision vi 

har för den västra kommundelen som turistdestination i framtiden, där 

samhällsplaneringen tar täten tillsammans med lokalsamhället i form av 

näringsliv, föreningar etc i utvecklingsarbetet. Tyvärr är det mer ad hoc 

idag och exploateringarna liknar mer Klondyke än en genomtänkt utveckl-

ing av en attraktiv destination. 

 

Vi reserverar oss därför mot beslutet att teckna det föreslagna exploate-

ringsavtalet till förmån för eget yrkande om avslag. 

----- 
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Handlingsplan för bygdemedel 2022 
 

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 utveckling 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 Vilka som har möjlighet att söka medel. 

o Att riktlinjerna i länsstyrelsens handbok 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 2022 har upprättats.  

 

En förändring i förslaget jämfört med tidigare år är att det tidigare priorite-

rade området/potten Bredband med 18 % av totalt disponibelt belopp tagits 

bort. Medfinansiering till bredbandsprojekt kan istället sökas ur potten  

Näringslivsfrämjande åtgärder och medfinansiering av projekt och som 

därför utökats med motsvarande procentuella andel till 71 %. Anledningen 

till förändringen är främst att få en likartad hantering och beslutsprocess 

som för övriga projekt men även mot bakgrund av att kommunen idag har 

en hög täckningsgrad för bredband.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-11-01. 
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till handlingsplan för bygdemedel 2022 och 

överlämna planen till länsstyrelsen för godkännande. 

----- 
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Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen och kommun-

styrelsens arbetsutskott 
 

Enligt gällande reglemente ska kommunstyrelsen bestämma datum för sina 

sammanträden. Kommunsekreteraren har efter samråd med kommunstyrel-

sens presidium och koncernchefen tagit fram ett förslag till sammanträdes-

plan år 2022 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-11-01. 

 

Förslag till beslut 

 

att fastställa följande sammanträdesplan för 2022: 

 

Kommunstyrelsen 

Tisdag 1 februari 

Tisdag 12 april  

Tisdag 31 maj 

Tisdag 13 september 

Tisdag 18 oktober 

Tisdag 8 november 

Tisdag 20 december 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tisdag 18 januari 

Tisdag 15 mars 

Måndag 16 maj 

Tisdag 23 augusti 

Tisdag 4 oktober 

Tisdag 25 oktober 

Tisdag 6 december 

----- 
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Ansökan om projektfinansiering - Slalombacken i Storuman 

(Friluftsfrämjandet) 
 

Friluftsfrämjandet i Storuman har 2021-10-07 inkommit med ansökan om 

rubricerat projekt. Ansökan gäller medfinansiering med 300 000 kronor. 

 

Bakgrund och syfte 

Den lokala slalombacken i Storuman drivs sedan många år tillbaka av Fri-

luftsfrämjandet. Aktiviteterna i backen är uppskattade bidrag till utbudet av 

göromål i Storumanområdet under vinterperioden. Anläggningen har för-

bättrats över tid genom bygdemedelsfinansiering, bland annat i form av en 

ny skid- och caféstuga samt ny belysning för delar av anläggningen. 

 

Friluftsfrämjandet har utöver denna aktuella ansökan nyligen beviljats an-

sökan inom medel avsatta för attraktiva Storuman. Ansökan om attraktivi-

tetsmedel ska medfinansiera denna nu aktuella bygdemedelsansökan samt 

att klara inledande driftskostnader kommande säsong utifrån ett nytt läge då 

viss samverkansmöjlighet med Storumans kommun förändrats. Utöver vad 

attraktivitetsmedelsansökan möjliggör finns ytterligare angelägna behov av 

reinvesteringar i befintlig anläggning om den ska kunna hållas i gång kom-

mande säsong. Detta projekt består därför främst av investeringar för att 

återställa och säkra funktionaliteten på anläggningen i Storumans slalom-

backe. 

 

Projektplan 

Liftsystemet har behov av ny wire då den nuvarande inte längre bedöms 

uppfylla gällande krav. Byte av wire kan genomföras i november 2021 och 

kostnad för material och arbete bedöms uppgå till ca 150 000 kronor. 

 

Skidstugan värms idag av en bergvärmepump, som dock har funktionsbris-

ter vilket gör att den i huvudsak går på inbyggd elpatron. Åtgärdas pumpen 

sänks driftkostnaden väsentligt. Åtgärd för att återfå normal funktionalitet 

på värmepumpen bedöms uppgå till ca 80 000 kronor. 

 

För övrigt kräver fastigheten, liftbyglar, belysning, snöskoter och rastplatser 

i backen olika former av underhåll/reinvesteringar som sammantaget be-

döms uppgå till 70 000 kronor. 

 

Projektperiod 

November 2021 – våren 2022 
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Kostnadsbudget 

Wirebyte liftsystem 150 000 kr 

Reinvestering värmepump 80 000 kr 

Investeringar fastighet övrigt 70 000 kr 

 300 000 kr 

 

Bedömning 

Projektet har behandlats av kommunens beredningsgrupp för projekt. Grup-

pen ser positivt på projektidén. Kommunstyrelsen har beviljat nyligen Fri-

luftsfrämjandets attraktivitetsmedelsansökan vilket torde innebära att frågan 

bedöms som angelägen. 

 

Projektet har beretts av koncernledningsgruppen 2021-10-29. Koncernled-

ningsgruppen tillstyrker ansökan. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2021-10-26.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja ansökan med 300 000 kronor ur bygdeavgiftsmedel avsatta för 

medfinansiering av projekt och näringslivsfrämjande åtgärder för år 2021. 

----- 
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Ansökan om medfinansiering av projekt - resurs för släkt-

forskning på biblioteket i Storuman 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har inkommit med ansökan 

om rubricerat projekt 2021-10-20 via enhetschefen för fritid och kultur. An-

sökan gäller medfinansiering med 310 000 kronor för år 2022 och 313 000 

kronor för år 2023. 

 

Bakgrund och syfte 

Strategisk plan 2020 - 2023 för Storumans kommun anger som ett av de 

prioriterade målen ”ett aktivt arbete med kultur och värderingar i kommu-

nen gentemot medborgarna”. I kulturplan 2020 - 2023 för Storumans kom-

mun framkommer också betydelsen av att värna vårt gemensamma kultur-

arv som speglar vår gemensamma historia samt våra gemensamma värde-

ringar över tid och rum. Kulturen ses som en positiv kraft i att stärka män-

niskors identitet, hemhörighet och sociala gemenskap. Dessutom har kom-

munens kulturarbete rönt positivt intresse hos de regionala instanserna och 

Storumans kommun är nu Årets berättarkommun under 2021 - 2022. 

 

Genom tidigare projekt har kommunen har också etablerat Storumans 

kommuns fotoarkiv som nu rymmer ca 8 000 bilder samt annat material 

som finns arkiverat men ännu ej publicerat. Här finns en skatt med bilder 

som är lättåtkomliga för alla. Fotoarkivet har bjudit in till träffar där all-

mänheten får information och kan ta del av Fotoarkivet och också har möj-

lighet att lämna egna bidrag. Där har ett stort intresse för den egna hembyg-

den och släkten visats. Det har uppstått samtal har där man börjat prata 

kring släkt, grannar och de man känt i andra sammanhang och det har 

ibland varit svårt att avsluta träffarna när man väl kommit i gång. 

 

Projektet ska därför tillvara det stora intresset som hittills erfarits tillsam-

mans med allt material som finns i Fotoarkivet, dels som ett bidrag för en 

fortsättning av Storumans kommun som en berättande kommun, och dels 

som ett underlag för att känna sina rötter och sin släkts historia i syfte att 

stärka sin identitet och förhoppningsvis den sociala gemenskapen. 

 

Projektplan 

För att samordna, informera och starta upp arbete för enskilda och i grupp 

ska projektet anställa en samlande resurs under två år för att få möjlighet att 

erbjuda aktiviteter ute i de flesta byarna och utveckla samarbetet med sko-

lan och studieförbunden både i Storuman och Tärnaby. 
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I samarbete med Fritidsgården i Storuman och Tärnaby ska projektet bjuda 

in ungdomar till träffar. Det kan förhoppningsvis väckas ett intresse för den 

lokala historien med start i en äldre släkting och därifrån leta sig bakåt. I 

och med att Tärnaby och fjällområdet är så uttalat både samiskt område och 

nybyggarland kan det vara ett led i att öka gemenskapen genom att dela sina 

historier. 

 

Diskussioner har påbörjats med skolan och det finns tankar på ett samarbete 

när det gäller högstadiet och ämnet historia och kursplanens punkt ”Hur hi-

storiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar 

övergripande förändringar i människors levnadsvillkor”. 

 

Vuxna intresserade som idag inte har någon naturlig samlingsplats och som 

också behöver stöd och information, speciellt från början. Här kan aktivite-

terna delas mellan biblioteket och studieförbunden, med biblioteket som 

initial samordnare. 

 

Nyinflyttade kommunbor ska bjudas in någon till träffarna som är intresse-

rad och vill känna sig mer ”hemmastadd” i den nya hemkommunen genom 

att få vara med och lyssna till berättelser och kanske också börja fundera 

över sin egen släkt och kunna få stöd att komma i gång. 

 

Projektperiod 

2022-01-01 – 2023-12 31 

 

Aktivitetsplan 

År 1 

Öppet 1 dag i veckan för besök i Storuman (Biblioteket). 

Öppet 1 dag i månaden för besök i Tärnaby (Biblioteket). 

Telefontider. 

Släktforskning/berättarträff 1 dag varannan månad i Storuman. 

Släktforskning/berättarträff 1 dag varannan månad i Tärnaby. 

Ungdomsaktivitet i samarbete med Fritidsgården, Storuman och 

Tärnaby/Hemavan, antal gånger beroende på intresset i Hemavan 

Släktforskning/berättarträffar, 5 byar två besök vardera under år 2022. 

Under hösten 2022, prova samarbete med skolans högstadium.  

Förberedelse-och planeringstid, kontakter och information inför träffar och 

dokumentation mm. 
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År 2 

Öppet 1 dag i veckan för besök i Storuman (Biblioteket). 

Öppet 1 dag i månaden för besök i Tärnaby (Biblioteket). 

Telefontider. 

Släktforskning/berättarträff 1 dag i månaden i Storuman. 

Släktforskning/berättarträff 1 dag i månaden i Tärnaby 

Ungdomsaktivitet i samarbete med Fritidsgården, Storuman och 

Tärnaby/Hemavan, antal gånger beroende på intresset i Hemavan. 

Släktforskning/berättarträffar, 8 byar två besök vardera under år 2023. 

Samarbete med studieförbunden. 

Samarbete med skolans högstadium.  

Förberedelse- och planeringstid, kontakter och information inför träffar och 

dokumentation mm. 

 

Kostnadsbudget 

År 1 Kostnad 

60 procent tjänst 12 månader (3 dagar/vecka) 250 000 kr 

Hyra LYSTKOM dator, skrivare, Ipad med abonnemang 25 000 kr 

Resor och traktamente, hyrbilskostnad 15 000 kr 

Annonser, affischering övrig information 15 000 kr 

Hyra, förtäring mm i samband med träffar 5 000 kr 

 310 000 kr 

År 2  

60 procent tjänst 12 månader (3 dagar/vecka) 250 000 kr 

Hyra LYSTKOM dator, skrivare, Ipad med abonnemang 25 000 kr 

Resor och traktamente, hyrbilskostnad 18 000 kr 

Annonser, affischering övrig information 15 000 kr 

Hyra, förtäring mm i samband med träffar 5 000 kr 

 313 000 kr 

 

Bedömning 

Projektet har behandlats av kommunens beredningsgrupp för projekt. Grup-

pen ser generellt positivt på projektidén. En styrgrupp behöver fastställas 

innan projektet kan påbörjas. 
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Projektet har beretts av koncernledningsgruppen 2021-10-29. Koncernled-

ningsgruppen tillstyrker ansökan. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2021-10-26.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja ansökan med 310 000 kronor för år 2022 och 313 000 kronor för 

år 2023 ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt 

 

att projektets styrgrupp ska fastställas av fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden innan projektet påbörjas. 

----- 
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Ansökan om medfinansiering - projekt Storumans julmark-

nad 
 

Storumans IK har 2021-10-18 inkommit med ansökan om rubricerat pro-

jekt. Ansökan gäller medfinansiering med 20 870 kr. 

 

Bakgrund och syfte 

Storumans idrottsklubb och Storumans turistinformation – Storuman Lap-

land planerar att genomföra en julmarknad med aktiviteter i Storumans 

samhälle lördag den 11 december 2021. 

 

Marknaden kommer att placeras på upp till fyra olika ställen i samhället där 

det bereds plats för handel. Arrangören kommer att uppmana befintliga 

handlare/butiker att hålla öppet längre i sina befintliga butiker med erbju-

danden till kunderna samt bjuda in marknadsknallar och organisationer för 

försäljningsaktiviteter. Arrangören kommer även att uppmuntra föreningar 

och organisationer att delta med marknadsföring av sin egen verksamhet 

och egna aktiviteter.  

 

Projektplan och aktiviteter 

Inbjudan kommer att ske till särskilt utvalda hantverkare och aktörer med 

sortiment som passar in på en mindre julmarknad. Maximalt antal mark-

nadshandlare som kommer att tas emot på platser som arrangören tillhanda-

håller är 50 stycken. 

 

Varje ställe där knallar erbjuds plats, kommer att ha en ansvarig person på 

plats under tiden som aktiviteten sker, som ser till att det inte uppstår träng-

sel eller max antal personer som vistas i lokalen vid samma tillfälle över-

skrids, samt att restriktioner som eventuellt finns vid genomförandet följs. 

Det kommer att erbjudas marknadsplats på följande platser: Hotell Toppen 

inomhus, Aktiviteten Café Akkan inomhus, Folkets hus inomhus, Bollhal-

len inomhus, Utanför Aktiviteten Café Akkans parkering utomhus. 

 

Planerade aktiviteter och program för dagen (kommer att kompletteras med 

ytterligare aktiviteter) är: långlördag i butikerna, marknad på Hotell Top-

pen, Café Akkan, Bollhallen, Storumans Folkets Hus, öppet på Café Utsik-

ten öppet, öppet på Aktiviteten, öppet på Kommunbiblioteket, julmatiné på 

Folkets Hus, julgröt på Hotell Toppen, Tomten tar emot önskelistor i 

Luspenkåtan vid campingen, luciatåg från Luspens ryttarförening, hund-

spann vid badsjön/campingen, pepparkakshustävling, med mera. 
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Projektperiod 

2021-12-01 – 2021-12 31 med marknaden 2021-12-11. 

 

Kostnadsbudget 

Ansökan om offentligt tillstånd 870 kr 

Riktade aktiviteter för barn (julmatiné, överraskning från 

tomten) 

10 000 kr 

 

Kostnader för marknaden, bl.a. ström och skyltar 10 000 kr 

 20 870 kr 

 

Bedömning 

Projektet har behandlats av kommunens beredningsgrupp för projekt. Grup-

pen ser positivt på projektidén.  

 

Projektet har beretts av koncernledningsgruppen 2021-10-29. Koncernled-

ningsgruppen tillstyrker ansökan. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2021-10-26. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja ansökan med 20 870 kronor ur bygdeavgiftsmedel avsatta för 

medfinansiering av projekt och näringslivsfrämjande åtgärder för år 2021. 

----- 
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Fyllnadsval - kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Kommunstyrelsen har 2019-01-15 § utsett Therese Granström (C) till ersät-

tare i kommunstyrelsens arbetsutskott innevarande mandatperiod. 

 

Enligt gällande reglemente ska arbetsutskottets ledamöter och ersättare ut-

ses bland kommunstyrelsens ledamöter.  

 

Therese Granström har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrel-

sen och kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 § 80 att godkänna avsä-

gelsen. Som en följd av detta är Therese Granström inte längre valbar i ar-

betsutskottet. Kommunstyrelsen måste därför genomföra fyllnadsval och 

utse en ny ersättare.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Malin Svensson (C) till ny ersättare efter Therese Granström (C) i 

kommunstyrelsens arbetsutskott resterande del av innevarande mandatpe-

riod.  

----- 
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Verksamhetsuppföljning - Sumnet 
 

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

verksamheter.  

 

I anslutning till sammanträdet lämnas en redovisning om Sumnets verk-

samhet.  

 

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 2021 finns två mål för Sumnet: 

 

o Andelen företag och privatpersoner i kommunen som nås av bredband 

ska vara minst 92 procent. Målet bedöms infrias 2021. 

 

o Finansieringsgraden av Sumnets kapacitettjänst ska vara minst 110 pro-

cent. Målet bedöms infrias 2021 när finansieringsgraden prognostise-

ras till 119 procent. 

 

Sumnet har högre intäkter än kostnader och därför en nettobudgetintäkt på 

1 284 000 kronor år 2021. Vid delårsrapporten för perioden januari-augusti 

2021 prognostiseras för Sumnet ingen budgetavvikelse för helåret 2021. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt.  

----- 
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Uppföljning - samiskt förvaltningsområde 
 

Kommunstyrelsen ska fastställa uppföljningsplan för sina egna verksam-

hetsområden 2021. 

 

Enligt planen ska samiskt förvaltningsområde följas upp vid dagens sam-

manträde.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppföljning av samiskt förvaltningsområde görs vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 21 december. 

----- 
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Redovisning av delegationsbeslut 

 
Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut Beslutsdatum 

Färdtjänst (9.1) Oktober 2021 

Riksfärdtjänst (9.3) Oktober 2021 

Skolskjuts (10.3) Oktober 2021 

Beslut om att avstå från att lämna ytt-

rande över externa remisser (5.13) 

Oktober 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 90 

och 96 

2021-10-26 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 
 

KS/2020:331 

Omsorgsnämndens inriktningsbeslut 2021-10-20 § 60 om samordning av all 

kommunal vård och omsorg i Tärnaby till Granhöjden /Stefansgården efter 

lokalanpassningar. Omsorgsnämnden överlämnar inriktningsbeslutet till 

kommunstyrelsen för att utreda och fatta nödvändiga investeringsbeslut för 

omställning av aktuella lokaler, dels iordningställande av Granhöj-

den/Stefansgården men även för alternativanvändning av Vikbacka.  

 

KS/2021:720 

Verkställighetsbeslut 2021-09-21 fattat av VD för Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB gällande verksamhet vid Storumans flygplats. Be-

slutet avser åtgärder kopplat till reningsfunktion med anledning av förore-

ningar av mark och grundvatten (PFAS) i anslutning till de verksamhets-

platser som Försvarsmakten tidigare nyttjat.  

 

KS/2021:822 

Postnords information om postnummerändring från och med 7 mars 2022 

för postorterna Gunnarn, Tärnaby och Hemavan.  

 

KS/2021:295 

Direktionens i kommunalförbundet Lystkom beslut 2021-10-27:  

 

Dnr §-nr Ärende 

KS/2021:295 § 32 Budget och investeringsbudget för 2022 med plan 

för 2023-2025, målvärden för 2022 och verksam-

hetsplan för 2022 

KS/2021:838 § 34 Strategisk utvecklingsplan för Lystkom 2022-

2024. 

 

 

KS/2021:836 § 35 Informationssäkerhetspolicy för Lystkom 

KS/2021:835 § 38 Sammanträdesplan för direktionen 2022 med tid-

plan för direktionens ärenden 
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Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Samordningsförbundet i södra Lappland 2021-09-30. 

----- 

 


