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KS § 1  KS/2019:1343 - 455 

 

Motion - införande av avfallsinsamling på omlastningstermi-

nalen i Storuman 
 

Maria Gardfall (S) har 2019-11-12 lämnat in en motion om införande av av-

fallshantering på omlastningsterminalen i Storuman.  

 

I motionen skriver Maria Gardfall bland annat följande:  

 

Avfall är en av vår tids stora frågor, både vad gäller för klimatet men det 

finns även en stor ekonomisk aspekt. Den återvinningscentral som finns i 

Storuman idag varken ägs eller sköts av kommunen. Att kommunen inte 

äger marken är ett problem vid upphandling av tjänsten då det försvårar för 

andra aktörer att konkurrera. Detta leder i längden till en dyrare lösning för 

kommunen.  

 

Därför är det viktigt att utreda möjligheten till att ha mottagning och mel-

lanlagring av avfall på omlastningsterminalen (NLC Storumanterminalen). 

Läget gör det till en optimal plats, både genom dess tillgänglighet men även 

genom att vidare transport kan ske på järnväg. Idag skickas allt avfall från 

kommunen med lastbil vilket begränsar volymen samt ger stora kostnader i 

tid och körda kilometrar. Det finns stora fördelar att kommunen äger åter-

vinningscentralen för att sköta den i egen regi alternativt köper in tjänsten 

för drift av anläggningen.  

 

Att kunna nyttja platsen för att underlätta för andra kommuner genom att 

kunna ta emot deras avfall känns som en nödvändighet. Det allt hårdare 

ekonomiska läget och långa avstånd som råder i inlandet gör det nödvändigt 

för små kommuner att samverka. För att kunna få till ett samarbete över 

kommungränser krävs det en dialog i tid eftersom kontrakt på transporter 

kan sträcka sig över flera år.  

 

Maria Gardfall föreslår 

 

att en utredning görs om möjlighet att anlägga en avfallsmottagning alter-

nativt återvinningscentral på omlastningsterminalen (NLC Storumantermi-

nalen) i Storuman 

 

att kommunen inleder diskussioner med närliggande kommuner att kunna 

erbjuda mellanlagring av deras avfall samt att kunna samköra detta på järn-

väg via omlastningsterminalen (NLC Storumanterminalen).  
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KS § 1 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 § 107 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunen och Miljö- och 

avfallsbyrån i Mälardalen har tillsatts som börjat utreda och projektera en 

återvinningscentral (ÅVC) på området vid Storuman NLC-terminalen.  

 

En kontinuerlig diskussion om avfall förs mellan kommunerna i regionen 

där bland annat lagring av avfall tas upp.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2022-01-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 1. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen anses besvarad. 

----- 
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KS § 2  KS/2020:683 - 001 

 

Motion - samlokalisering av kommunala verksamheter i  

Aktiviteten 
 

Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V) har 2020-09-29 lämnat in en 

motion om samlokalisering av kommunala verksamheter i Aktiviteten.  

 

Motionärerna föreslår  

 

att en utredning görs om att samlokalisera verksamheter i Aktiviteten 

 

att lämpliga verksamheter inom individ- och familjeomsorgen (IFO) place-

ras i Aktiviteten 

 

att integrationsenheten placeras i Aktiviteten 

 

att arbetsmarknadsenheten utvecklar en social verksamhet för att nå en bre-

dare målgrupp och placeras i Aktiviteten 

 

att projekt Sikt 2.0 placeras och utvecklar verksamhet i Aktiviteten 

 

att möjligheten till öppenförskoleverksamhet i Aktiviteten utreds 

 

att pensionärsföreningarnas behov och möjligheter av Aktiviteten, exem-

pelvis volontärverksamhet, utreds 

 

att samverkan sker med Region Västerbotten med syfte att etablera både 

familjecentral och ungdomsmottagning i Aktiviteten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 136 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

stabschef för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Eftersom det är en central angelägenhet att aktivitetshuset fylls med verk-

samhet har kanslienheten genom projektet Sikt 2.0 samt Koordinatorpro-

jektet under 2021 påbörjat arbetet med några olika spår för att få verksam-

het i huset. 

 

Initialt har koordinatorn för extratjänster bistått med utredning, bland annat 

avseende kartläggningen av såväl innehåll som samverkan med de verk-

samheter som finns i aktivitetshuset och de som vill flytta in där efter  
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KS § 2 – forts.  

 

Lärcentrum flyttat ut. Det ligger som underlag till de åtgärder som arbetats 

med. En del av åtgärderna har kanslienheten själv rådighet över varför be-

fintliga lokaler för integrationsverksamheten sagts upp och avtal skrivits i 

aktivitetshuset. Det har arbetats för att få caféverksamheten uthyrd, vilket 

inte varit enkelt under pandemin. Lokaler har tillgängliggjorts för uthyrning 

till föreningslivet och interna verksamheter. En dialog har förts med indi-

vid- och familjeomsorgen om att flytta över delar av deras verksamhet till 

aktivitetshuset, ett arbete som resulterat i att de numera hyr tre kontor där. 

 

Det finns inga arbetsmarknadsmedel i 2022 års budget som möjliggör en 

utökning av arbetsmarknadsenheten men om budgetutrymme finns för 

kanslienheten 2023 bör det prioriteras att få till en halvtid alternativt ett ut-

vecklingsprojekt. Om så inte medges kommer ytterligare tillskott att krävas. 

 

Beredande organs förslag 

Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2022-01-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 2. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att de delar av motionen som avser flytt av integrationsverksamheten och 

individ- och familjeomsorgen samt att verka för att utveckla arbetsmark-

nadsenheten och tillgängliggöra Aktiviteten för externa bokningar, anses 

besvarad då detta redan pågår och till viss del är på plats  

 

att den del av motionen som avser samverkan med Region Västerbotten om 

gemensam familjecentral och ungdomsmottagning överlämnas till om-

sorgsnämnden för handläggning och beslut och därmed anses besvarad 

 

att den del av motionen som avser öppen förskoleverksamhet överlämnas 

till av fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut 

och därmed anses besvarad 

 

att den del av motionen som avser projekt SIKT 2.0 avslås.  

----- 
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KS § 3  KS/2020:807 - 291 

 

Motion - "Bra luft i klassrummet" 
 

Marie Berglund (SD) har 2020-10-21 lämnat in rubr. motion.  

 

Höstens flytt av Stensele skolas elever i årskurs 4-6 till Centralskolan i  

Storuman har inneburit fler elever i klassrummet med följd av oren luft och 

mera buller. Många elever känner att koncentrationen inte är på topp under 

lektionerna på eftermiddagen.  

 

Marie Berglund föreslår 

 

att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda om venti-

lationen fungerar fullgott i samtliga klass- och lärarrum och att genomföra 

en utvecklingsplan för bättre ventilation på Centralskolan  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 137 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fastighetsansvarig för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) utfördes senast 2019-03-14 och är 

godkänd. En godkänd OVK innebär att luften i lokalerna är tillräcklig för 

att bedriva verksamheten.  

 

Fastighetsbolaget Umluspen utför kontinuerliga justeringar på ventilationen 

för att optimera denna. Det kan bland annat innebära att sänka inblåsnings-

temperaturen, vilket kan vara en positiv upplevelse av inomhusklimatet.  

 

Beredande organs förslag 

Fastighetsansvarig Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2022-01-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 3. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen anses besvarad. 

----- 
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KS § 4  KS/2020:931 - 332 

 

Motion - tillgängliga lekplatser för alla 
 

Emilia Ronnhed (V) och Daniel Johansson (V) har 2020-12-02 lämnat in en 

motion om att lekplatserna i kommunen ska vara tillgängliga för alla.  

 

Storumans kommun har tidigare beslutat att anordna nya lekplatser i både 

västra och östra delen av kommunen. De flesta lekplatser är nu klara vilket 

Vänsterpartiet anser är fantastiskt roligt och ett klokt beslut. Däremot anser 

man att målgruppen barn och vuxna med funktionsvariationer har missats 

vad gäller underlaget där lekplatserna är placerade samt att man inte tagit 

hänsyn till Barnkonventionen.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att i planeringen för kommande lekplatser möjliggöra för att människor 

med funktionsvariationer även ska kunna nyttja lekplatsen 

 

att se över hur redan färdigställda lekplatser kan bli mer anpassade för 

människor med funktionsvariationer. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 139 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

tekniska avdelningens projektledare för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

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

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

Storuman, Stensele, Hemavan och Tärnaby. De lekplatser som byggdes nya 

under projektet tillgänglighetsanpassades delvis i den mån det var möjligt 

och utifrån gällande regler. Reglerna upplevs till viss del otydliga och dis-

kussion har förts med både tillverkare av lekplatsutrustning och en kom-

munbo som är engagerad och har erfarenhet av frågorna.  

 

I de fall då tillgänglighetsanpassningen inte blev gjord i samband med 

byggnationerna har kommunen fortsatt med att tillgänglighetsanpassa lek-

platserna (senast Hemavan sommaren 2021).  

 

Målet är att samtliga av kommunens lekplatser ska vara tillgänglighetsan-

passade så att de minst klarar gällande lagstiftning. 
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KS § 4 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2021-12-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 4. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunen fortsätter med arbetet att tillgänglighetsanpassa samtliga av 

kommunens lekparker 

 

att kommunen vid planering och nybyggnation av lekparker gör lekparker 

tillgängslighetsanpassade    

 

att motionen därmed bifalls.  

----- 
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KS § 5  KS/2021:282 - 750 

 

Motion - kvinnojour 
 

Daniel Johansson (V) har 2021-05-05 lämnat in en motion om kvinnojour. 

 

Mäns våld mot kvinnor har återigen tagit stor plats i samhällsdebatten efter 

att flera kvinnor mördats av män. Storumans kommun är på intet sätt fri 

från detta samhällsproblem och det finns tyvärr mycket svagt skydd och 

stöd för de kvinnor och de barn som utsätts för våld och hot om våld.  

 

Socialtjänsten har en viktig roll i detta men behöver kompletteras med 

andra funktioner och insatser. En ideell verksamhet är nu under uppbygg-

nad, vilket är bra, men det behövs en stadig grund att stå på i detta där 

kommunens roll enligt Vänsterpartiets mening är given. Detta samhällspro-

blem är något som behöver motverkas och förebyggas i tidigt stadium, vi 

behöver helt enkel fostra bättre framtida män och det gör vi tillsammans 

som samhälle.  

 

Det finns flera organisationer att här ta hjälp av i arbete för att förebygga 

våld, ohälsosamma mansnormer och machokulturer (exempelvis SKR,  

Jämställdhetsbyrån, MÄN och många fler).  

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att Storumans kommun tar initiativ till ett samarbete i Region 10 med syfte 

om en aktiv och stabil kvinnojour med goda resurser och tillgång till skydd-

dat boende i hela Region 10 

 

att Storumans kommun omedelbart kontaktar den ideella organisation som 

är under uppstart och att en dialog påbörjas om en fast finansiering från 

kommunen och att lokalbehov diskuteras 

 

att en arbetsgrupp tillsätts där relevanta aktörer inbjuds från socialtjänsten, 

skolan, Fastighets AB Umluspen, Region Västerbotten, polisen m.fl.  

 

att Storumans kommun inför en preventiv insats för att i tidigt stadium 

skapa en bra mansnorm i vårt samhälle och förebygger våld, machokultur.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitterats till om-

sorgsnämnden för yttrande.  
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KS § 5 – forts. 

  

Omsorgsnämndens behandling 2021-10-20 § 57 

Chefen för individ- och familjeomsorgs yttrande 2021-10-06 

Under hösten 2021 pågår en chefssatsning, anordnad av Länsstyrelsen 

Västerbotten och Region Västerbotten, rörande området våld i nära relat-

ioner inom R10 kommunerna, Att förebygga våld i glesbygd-utbildning och 

stöd för förebyggande insatser rörande våld i nära relation. Chefssatsning-

en riktas till chefer inom Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt 

funktionshinderomsorgen. 

 

Chefer och verksamhetsutvecklare eller motsvarande inom R10-

kommunerna inom socialtjänsten deltar i denna satsning i syfte att få ökad 

kunskap och kompetens inom området. Syftet med satsningen är förutom 

ökad kunskap att utveckla arbetet i den egna kommunen och även att till-

sammans med kollegor inom R10 utveckla det lokala och gemensamma ar-

betet inom våld i nära relation.   

 

Det pågår ett aktivt arbete inom IFO-chefsgruppen R10 gällande inom 

vilka områden som kommunerna kan samverka och utbyta tjänster och 

kompetenser mellan varandra. Det skrivs avtal om interkommunal avtals-

samverkan där exempelvis Sorsele kommun kan köpa tjänster av Storuman 

kommun. Det kan handla om insatser till våldsutövare där den kompetensen 

saknas inom individ- och familjeomsorgen i Sorsele men den finns i Storu-

man.  

 

Inom samverkansgruppen B4, där bland annat individ- och familjeomsor-

gen, primärvården och närpolisen ingår återfinns beslutade aktiviteter rö-

rande våld i nära relationer. Dessa aktiviteter handlar exempelvis om att 

säkerställa att det inom Individ- och familjeomsorgen, primärvården och 

polisen finns rutiner och riktlinjer för att hantera ärenden rörande våld i 

nära relation och hur vi kan samverka i dessa ärenden.  Det finns, som un-

dertecknad ser det, ett behov av ytterligare åtgärder och aktiviteter inom 

B4-samverkan där också skolan kan ingå sett ur ett förebyggande perspek-

tiv.  

 

Individ- och familjeomsorgen har under hösten tagit kontakt med den kvin-

nojour som återupptagit sin verksamhet i kommunen med målsättningen att 

få till stånd en nära samverkan och även erbjuda den kompetens som finns 

inom individ- och familjeomsorgen.  

 

Vad gäller finansiering av lokal för kvinnojouren och andra investerings-

behov som verksamheten kan ha så saknas det ekonomiska förutsättningar  
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KS § 5 – forts.  

 

för omsorgsnämnden att bidra utifrån den tilldelade ramen. Detta är en 

fråga som behöver hanteras i kommunstyrelsen.  

 

Ett skyddat boende i kommunen skulle framförallt erbjuda skydd till vålds-

utsatta från andra kommuner. De våldsutsatta som är bosatta i vår kommun 

och som är i behov av skydd placeras i skyddat boende i andra kommuner 

då vi inte kan erbjuda ett fullgott skydd i en sådan liten kommun som vår.  

 

Våld i nära relationer är en fråga som behöver engagera samtliga förvalt-

ningar inom kommunen och samtliga politiker oavsett politisk tillhörighet. 

Undertecknad står bakom motionärens bedömning att förebyggande insat-

ser behöver genomföras i ett tidigt stadium. Här har skolan en viktig roll, 

när det kommer till att vägleda barn och unga gällande könsroller, normer 

och värderingar.  

 

Individ- och familjeomsorgen tog under hösten 2021 initiativet till att bidra 

ekonomiskt för att möjliggöra en föreläsningssatsning riktad till årskurs 6-

9, vårdnadshavare samt pedagoger/lärare inom ämnet pornografi. Forsk-

ning visar på de skadliga konsekvenser som konsumtion av pornografi i 

unga år kan ge. Det finns ett samband mellan konsumtion av pornografi 

och sexuellt våld samt en ökad psykisk ohälsa bland unga.  

 

Denna föreläsningssatsning skulle förutom pornografins konsekvenser in-

rymma kunskap om relationer, normer/värderingar och machokultur. Indi-

vid- och familjeomsorgen såg detta som en viktig förebyggande insats. Ty-

värr tackade skolledningen nej till erbjudandet, med motiveringen att man 

inom skolan redan arbetar med frågan.  

 

Individ- och familjeomsorgen arbetar nu tillsammans med kommunens 

folkhälsosamordnare vidare med frågan, för att titta på hur vi gemensamt 

kan bidra med ökad kunskap hos såväl barn som vuxna, vårdnadshavare 

och personal inom skolan.  

 

Omsorgsnämnden har begränsade resurser, och våld i nära relationer är 

en fråga som behöver prioriteras inom fler av kommunens förvaltningar. 

Det finns även ett behov av ökad kunskap och kompetens rörande området 

inom samtliga nivåer i kommunen.   

 

Omsorgsnämnden föreslår att motionen anses besvarad. 
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KS § 5 – forts. 

 

Beredande organs förslag  

Omsorgsnämndens protokoll 2021-10-27 § 57. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 5. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen anses besvarad.   

----- 
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KS § 6  KS/2020:932 - 620 

 

Motion - kostnadsfri utdelning av mensskydd till elever upp 

till 22 år 
 

Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V) har 2020-12-02 lämnat in 

rubr. motion där de sammanfattningsvis skriver följande. 

 

Menstruation har länge varit ett närmast tabubelagt ämne trots att det berör 

alla kvinnor varje månad under en stor del av deras liv. Mens och mens-

skydd är inte heller något givet tema på den politiska arenan och en biolo-

giskt orättvis könsfråga. Problemen kan vara extra laddade för de unga och 

borde dessutom inte vara en klassfråga. Ofta har den unga kvinnan det svårt 

ekonomiskt och kanske inte kan byta skydd tillräckligt ofta så att det kan 

innebära en hälsorisk. Vänsterpartiet föreslår därför att en verksamhet star-

tas för att erbjuda unga kvinnliga elever att via besök hos skolsköterska el-

ler kurator får kostnadsfri utdelning av mensskydd. Åldersgränsen föreslås 

då sträcka sig till och med 22 års ålder. Detta kan ses som en satsning på 

ungas psykiska och fysiska hälsa. De unga kvinnornas kontinuerliga kon-

takt med sin skolsjuksköterska eller kurator kan förväntas skapa förtroende-

fulla relationer som underlättar för de unga att söka stöd och råd också om 

andra frågor.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att kommunen startar en verksamhet som erbjuder elever upp till 22 år att 

via besök hos skolsköterska eller kurator få kostnadsfri utdelning av mens-

skydd. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 140 att överlämna motionen 

till Kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter internremitteras 

till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 2021-05-10 

Motionen belyser en relevant jämställdhetsfråga som återkommande aktua-

liserats i många kommuner och andra politiska instanser via till exempel 

motioner och medborgarförslag.  Försvarsmakten har infört kostnadsfria 

mensskydd för alla värnpliktiga. Flera länder, till exempel Skottland och 

Nya Zeeland, har genomfört detta på nationell nivå.  

 

Kostnaden för mensskydd beräknas per person variera mellan ca 500-1 500 

kronor per år så det råder en betydande ekonomisk ojämställdhet i denna 

fråga. 
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KS § 6 – forts.  

 

Storumans kommun tillhandahåller idag mensskydd tillgängliga på samtliga 

skolor och utdelas gratis av skolsköterska eller annan skolpersonal vid be-

hov som uppstår under skoltid. I den aktuella motionen yrkas att elever upp 

till 22 års ålder via besök hos skolsjuksköterska eller kurator få kostnadsfri 

utdelning av mensskydd. 

 

Den föreslagna lösningen i den aktuella motionen är problematisk av flera 

skäl. Tillgången på skolsköterskor och kuratorer är för begränsad på kom-

munens skolenheter för att kunna leverera den förslagna funktionen på ett 

tillräckligt bra och jämlikt sätt och det kan också vara problematiskt med 

hänsyn till den enskildes behov av integritet.  

 

Det finns olika sätt att organisera ett genomförande av kostnadsfria mens-

skydd i praktiken.  

 

I Österåkers kommun, som har haft kostnadsfria mensskydd sedan år 2018, 

har kommunen löst den kostnadsfria utdelningen av mensskydd i samarbete 

med Regionens Ungdomsmottagning som hanterar utdelningen. 

 

I Smedjebackens kommun har man nyligen fattat beslut att erbjuda kost-

nadsfria mensskydd. För att kunna erbjuda mensskydd kommer varje kom-

munal toalett (450 toaletter) i Smedjebackens kommun att utrustas med 

automatisk anordning där tre olika typer av mensskydd kommer finnas till 

förfogande. Personalen som ansvarar för lokalvården kommer att hantera 

dessa automater/hygienartiklar. 

 

Då frågan om kostnadsfria mensskydd inte kan anses ligga inom sko-

lans/elevhälsans ansvarsområde är det inte rimligt att fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden tar kostnaden för material och hantering av utdelning. 

Detta kan inte genomföras med befintliga resurser och i motionen beskrivs 

ingen plan för hur förslaget ska finansieras. 

 

Återremiss vid kommunstyrelsens behandling 2021-08-31 §  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 att återremittera ärendet för ytter-

ligare utredning i följande delar:  

 

o Kostnaden för fria mensskydd avseende grundskola i Storumans 

kommun 

 

o Finansiering via kommunstyrelsens budget som en satsning på folk-

hälsa och jämställdhet 
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o Hanteringen i förvaltningen och vid skolenheterna för att säkerställa 

tillgången till mensskydd för flickor 

 

Ärendet har remitterats till fritids- kultur- och utbildningsnämnden på nytt 

samt till Folkhälsorådet.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 2021-11-15 § 69 

Utredningen har kompletterats i samarbete med folkhälsosamordnaren som 

har kontaktat tre kommuner där kostnadsfria mensskydd har införts. Utifrån 

dessa kommuners erfarenheter föreslås en lösning där automater sätts upp i 

ett antal toaletter och att dessa automater fylls på/sköts om av lokalvårds-

personal som har daglig tillsyn på toaletterna. Denna lösning bedöms vara 

bäst utifrån integritetssynpunkt. Kostnadsberäkningen för hantering (tidsåt-

gång ca 3h/vecka) är uppskattad till ca 43 000 kr/år och materialåtgång ca 

50 000 kr/år. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens förslag 

 

att motionen bifalls med avgränsningen att kostnadsfria mensskydd erbjuds 

eleverna i grundskolan 

 

att beställning samt tillsyn/påfyllning av automater hanteras av kommun-

styrelseförvaltningen där hela eller delar av hanteringen köps via Fastighets 

AB Umluspen. 

 

att automater väljs utifrån att kunna erbjuda både tamponger och  

bindor. 

 

Folkhälsorådets yttrande 2021-11-24 

Folkhälsorådet ställer sig positiv till motionen eftersom det ligger i linje 

med folkhälsa och jämlikhet ur ett folkhälso- och Agenda 30-perspektiv. 

Folkhälsorådet föreslår vidare att satsningen följs upp efter ett år samt att 

kommunstyrelsen tar beslut om hur finansiering kan ske.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-10 § 37 och 

2021-11-15 § 69. 

Folkhälsorådets mötesanteckningar 2021-11-24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 52 och  

2021-01-18 § 6. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-31 § 96. 
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KS § 6 – forts.  

 

Kommunstyrelen föreslår 

 

att motionen bifalls med avgränsningen att kostnadsfria mensskydd erbjuds 

eleverna i grundskolan 

----- 
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KS § 7  KS/2020:332 - 512 

 

Medborgarförslag - sänkt hastighet och farthinder på  

Furuvägen i Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-05-16 där förslagsställaren före-

slår att hastigheten sänks och att ett farthinder monteras efter Furuvägen i 

Storuman. Detta är på grund av att fordon kör för fort efter vägen och att 

många barn bor där och vistas utmed vägen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 84 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till tekniska avdelningen för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

En hastighetsplan över kommunens vägar med hastighetssänkning håller på 

tas fram för färdigställande under 2022. 

 

Om Furuvägen uppfyller gällande kriterier för farthinder kommer ett sådant 

att kunna monteras under 2022.  

 

Beredande organs förslag 

Vägingenjör Karolina Ivebo Lantz tjänsteutlåtande 2021-12-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 7. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att hastigheten längs Furuvägen inte sänks i nuläget med hänvisning till på-

gående arbete med att ta fram en hastighetsplan för kommunens vägar 

                   

att tekniska avdelningen får i uppdrag att under 2022 montera ett farthinder 

vid Furuvägen under förutsättning att gällande kriterier för farthinder be-

döms uppfyllda 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

 

Kompletterande information inför kommunstyrelsens behandling  

Vid ärendeföredragningen i anslutning till dagens sammanträde lämnar 

vägingenjören följande förtydligande och kompletterande information. 

 

Furuvägen omfattas av en hastighetssänkning i det förslag till hastighets-

plan som är under framtagande. 
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KS § 7 – forts.  

 

Tekniska avdelningen har vid sin bedömning av Furuvägen konstaterat att 

vägen inte uppfyller kriterierna för att få ett farthinder monterat där.  

 

Yrkande 

Tomas Mörtsell (C) yrkar  

 

att den del av medborgarförslaget som avser hastighetssänkning anses be-

svarat utifrån att Furuvägen omfattas av en hastighetssänkning i det förslag 

till hastighetsplan som är under framtagande 

 

att den del av medborgarförslaget som avser farthinder avslås mot bak-

grund av tekniska avdelningens bedömning att Furuvägen inte uppfyller kri-

terierna för att få ett farthinder monterat där.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och eget änd-

ringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att den del av medborgarförslaget som avser hastighetssänkning anses be-

svarat utifrån att Furuvägen omfattas av en hastighetssänkning i det förslag 

till hastighetsplan som är under framtagande 

 

att avslå den del av medborgarförslaget som avser farthinder mot bakgrund 

av tekniska avdelningens bedömning att Furuvägen inte uppfyller kriterier-

na för att få ett farthinder monterat där.  

----- 
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KS § 8  KS/2020:873 - 317 

 

Medborgarförslag - belysning i lekparken vid Granvägen i 

Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-11-09 där förslagsställaren före-

slår att det sätts upp belysning vid lekparken på Granvägen i Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 142 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till tekniska avdelningens projektledare för tjänsteutlå-

tande. 

 

Bedömning  

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

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

Storuman, Stensele, Hemavan och Tärnaby. I projektet ingick inte belys-

ningen av lekparkerna. Det innebär att samtliga av kommunens lekparker i 

dagsläget saknar eller har bristfällig belysning.  

 

Precis som förslagsställaren skriver så är belysningen viktig ur ett trygg-

hetsperspektiv och en förutsättning för att lekparkerna ska kunna nyttjas 

även då det är mörkare utomhus. 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2021-12-10. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 8. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till tekniska avdelningen att innan sommaren 2022 undersöka 

möjligheterna att uppföra belysning på kommunens samtliga lekparker  

genom att nyttja befintliga abonnemang/anläggningar 

 

att i de fall då det inte är möjligt att nyttja befintliga anläggningar ska för-

utsättningarna utredas för att skapa ett nytt abonnemang/anläggning 

 

att därmed bifalla medborgarförslaget.  

----- 
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KS § 9  KS/2021:300 - 509 

 

Medborgarförslag - upprustning av vägar och broar i  

Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-05-25 där förslagsställaren före-

slår att gator och vägar samt hängbron i Storuman fixas till för ett mer tra-

fiksäkert samhälle.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 § 66 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnas till vägingenjören för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Kommunstyrelsen har fastställt förnyelseplan för gator och vägar för peri-

oden 2021-2025 som tekniska avdelningen arbetar efter. I förnyelseplanen 

är de vägar som uppges i medborgarförslaget planerade in.  

 

Trafikverket har målat dit mittlinjen på E12 genom Storuman, som är en av 

de åtgärder som förslagsställaren tagit upp. 

 

Hängbron i Storuman ägs av Umeälvens vattenregleringsföretag och kom-

munen ansvarar inte för den.  

 

Beredande organs förslag 

Vägingenjör Karolina Ivebo Lantz tjänsteutlåtande 2021-12-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 9. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att den del av medborgarförslaget som avser gator och vägar anses besvarat 

 

att delge Umeälvens Vattenregleringsföretag den del av medborgarförslaget 

som avser hängbron. 

----- 
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KS § 10  KS/2021:390 - 823 

 

Medborgarförslag - underhåll av leden längs med Tärnaån 

mot hängbron 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in om underhåll av leden längs med  

Tärnaån mot hängbron. Förslagsställaren uppger att leden är väldigt populär 

och uppskattad av både ortsbor och turister året om. Dock svämmas den 

över varje år och det vore därför önskvärt att man fyllde upp så att man 

kommer över där. Utöver detta behöver även hela leden underhållas.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 § 95 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till tekniska avdelningens projektledare för tjänsteutlå-

tande. 

 

Bedömning 

Under åren 2005-2009 bedrev kommunen, i samarbete med Tärna fiskeom-

rådesföreningen och PR föreningen, ett LONA-projekt (Lokala naturvårds-

satsningar) som gick ut på att rusta upp och tillgänglighetsgöra leden som 

går längs med Tärnaån. Kommunen ägde och drev projektet vilket innebär 

att det är kommunen som numera står för ansvar och underhåll, fiskeområ-

desföreningen ansvarar för fiskeutvecklingen. 

 

Kommunen kontrollerar årligen leden (och besiktar bron) och åtgärdar då 

mindre hinder eller liknande som uppkommit.   

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2021-12-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 10. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bifalla medborgarförslaget. 

----- 
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KS § 11  KS/2021:486 - 829 

 

Medborgarförslag - padelbana vid skidstadion i Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-08-08 där förslagsställaren före-

slår att det anläggs en padelbana vid skidstadion i Storuman. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 § 98 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till tekniska avdelningens projektledare för tjänsteutlå-

tande. 

 

Bedömning 

Under åren 2016-2019 bedrev kommunen ett projekt, finansierat av kom-

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

Storuman, Stensele, Hemavan och Tärnaby. Efter medborgardialog besluta-

des det att det skulle byggas en balansbana vid skidstadion i Storuman 

sommaren 2017. Vid medborgardialogen kom det aldrig fram något önske-

mål om en padelbana.    

 

Det kan finnas möjligheter för föreningar att söka pengar för denna typ av 

byggnationer/anläggningar (exempelvis via Allmänna arvsfonden eller 

Riksidrottsförbundet med medfinansiering av kommunens bygdemedel). 

Tidigare har exempelvis Storumans IK sökt och beviljats pengar till aktivi-

tetsområdet vid Storhälla. Om det finns en förening som är villig att söka 

bidrag för att bygga en padelbana så är det viktigt att det finns ett avtal med 

markägaren, i detta fall kommunen, gällande ansvar och underhåll. 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2021-12-10. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 11. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget eftersom kommunen i dagsläget inte har några 

ekonomiska resurser för att bygga en padelbana. 

----- 
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KS § 12  KS/2021:506 - 332 

 

Medborgarförslag - lekpark i Gunnarn 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-08-10 där förslagsställaren före-

slår att det byggs en lekpark i Gunnarn. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 § 99 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till tekniska avdelningens projektledare för tjänsteutlå-

tande. 

 

Bedömning  

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

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

Storuman, Stensele, Hemavan och Tärnaby baserat på beräkningar av antal 

barn och ungdomar i byarna.  

 

Det har tidigare funnits en lekpark i Gunnarn som kommunen ansvarade för 

och det finns i dagsläget en lekpark i anslutning till skolan.  

 

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

aktivitetsområden, via exempelvis Västerbottens idrottsförbund. Om det 

finns en förening som är villig att söka för att bygga en lekpark så är det 

viktigt att det finns ett avtal med markägaren gällande ansvar och underhåll. 

Det kan även finnas möjligheter för kommunen att ansöka om bygdemedel. 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2021-12-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 12. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att medborgarförslaget avslås eftersom kommunen i dagsläget inte har re-

surser för att bygga en lekpark i Gunnarn. 

 

Yrkande 

Ulf Vidman (M), biträdd av Veronika Håkansson (M) och Eva Banstorp 

(M), yrkar  

 

att befintlig lekpark i anslutning till skolan i Gunnarn rustas upp 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
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KS § 12 – forts.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ulf Vidmans 

ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att rusta upp befintlig lekplats i anslutning till skolan i Gunnarn  

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KS § 13  KS/2021:560 - 739 

 

Medborgarförslag - fixartjänster för äldre i kommunen 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att det in-

förs fixartjänster för äldre i Storumans kommun. Förslagsställaren uppger 

att äldre i kommunen behöver fixartjänster för att undvika fallolyckor i 

hemmet och för att kunna bo kvar så länge som möjlighet i sina hus och lä-

genheter. De flesta kommuner i Sverige erbjuder fixartjänster och en kom-

mun med så många äldre som Storumans kommun borde satsa på detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 § 102 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till arbetsmarknadssekreteraren för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning  

En särskild utredning har upprättats i ärendet och som resulterat i nedanstå-

ende förslag. 

 

 Förslag till införande av fixartjänster i Storumans kommun  

o Fixartjänster kan vara en del av serviceplanen som gäller hela kom-

munen.  

 

o I den östra kommundelen införs fixartjänster som en del av verk-

samheten inom Arbete för alla (AFA), motsvarande upplägg som 

under perioden 2010-2012. Behovet av att få tillgång till service-

tjänster är oftast säsongsbundna. Utifrån detta kan en idé vara att  

ansvaret inom den västra kommundelen läggs inom redan befintlig 

verksamhet, exempelvis omsorgsverksamheten eller inom tek-

nisk verksamhet. 

   

o Uppdraget som arbetsledare kan vara en uppgift för sjukskriven  

redan anställd personal som behöver omplacering för att komma till-

baka i jobb. Behov finns av ytterligare finansiering för arbetsledare, 

anvisad personal från Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten,  

leasing av fordon, personlig skyddsutrustning och material för att ut-

föra fixartjänsterna. 

  

o I västra delen finns även behov av arbetsplats för personer som be-

höver sysselsättning från socialtjänsten och anvisning från  

Arbetsförmedlingen och praktikplatser. Då kan fixartjänster var en 

del av detta.  
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KS § 13 – forts.  

 

o Utredarens bedömning om eventuell konkurrens med kommersi-

ell verksamhet inom branschen är att den inte är så stor att det skulle 

påverka branschen på ett negativt sätt.  

 

Förslag till riktlinjer för fixartjänster inom Storumans kommun  

o Personer över 68 år som är folkbokförda i Storumans kommun och 

permanent boende får använda sig av fixartjänsten.  

 

o Fixartjänsten bokas tre dagar innan den ska utföras på angivet tele-

fonnummer.  

 

o En avgift på 100 kr per påbörjad halvtimme tas ut. 

  

o Vid bokning av samma tider är det turordningen av beställningen 

som gäller. 

  

o Fixartjänst har med sig egen utrustning, exempelvis trappstege, 

skruvdragare, gräsklippare med bränsle, snöstyrare med mera. 

  

o Vid snöskottning är det gång fram till huset som kan skottas för 

hand. Takskottning ingår inte i fixartjänsten. 

  

o Hängrännor rensas inte och grässlänter klipps inte. 

  

o Fönsterputsning av utåtgående fönster på andra våning utföres ej.  

 

 Beredande organs förslag 

Arbetsmarknadssekreterare Ingrid Elebrinks tjänsteutlåtande 2021-12-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 13. 

  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att införa fixartjänster enligt utredningens förslag  

 

att fastställa riktlinjer för fixartjänster enligt utredningens förslag  

 

att alternativt sköta fixartjänsterna via servicepunkterna enligt servicepla-

nen  

 

att alternativt budgetera för att införa fixartjänster i västra delen till 

omsorgsförvaltningen eller tekniska förvaltningen och att AFA blir ansvarig 

i östra delen där kostnaderna belastar verksamheten inom befintlig budget 
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att utreda finansiering av fixartjänster 

 

att därmed bifalla medborgarförslaget. 

------ 
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KS § 14  KS/2022:1 - 040 

 

Finanspolicy för Storumans kommunkoncern 
 

Nu gällande finanspolicy som har antagits av kommunfullmäktige  

2014-09-23 § 76 behöver uppdateras. Förslag till ny policy har därför upp-

rättats.  

 

Den föreslagna finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverk-

samheten (likviditetsförvaltning och finansiering) inom kommunen och 

dess helägda dotterbolag (kommunkoncernen) ska bedrivas. 

 

Syftet med finanspolicyn är att för kommunkoncernen: 

 

o Fastställa finansverksamheten mål 

o Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska orga-

niseras 

o Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker 

som förekommer i finansverksamheten 

o Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av fi-

nansverksamheten 

 

Uppdateringar och förtydliganden har bland annat gjorts vad gäller likvidi-

tetsförvaltningen och villkor vid utlåning.  

 

Den föreslagna finanspolicyn har skickats på remiss till de kommunala bo-

lagen och har behandlats på kommunledningsmöte samt i bolagens styrel-

ser. De kommunala bolagen har inkommit med följande synpunkter (i 

sammandrag):  

 

o Ramarna för betalningsberedskapen är för snävt tilltagen. 

o Utlåningsförbudet för de kommunala företagen begränsar möjlighet-

en att samarbeta i projekt tillsammans med privata aktörer. 

o Målen för amorteringar och självfinansieringsgrad vid investeringar 

påverkar likviditet och kapitalkostnader negativt.  

o Det ska vara en enhetlig taxa för utlåning till de kommunala bolagen.  

 

Den föreslagna policyn är upprättad utifrån redovisningsansvarigs bedöm-

ning av de kommunala bolagens behov av betalningsberedskap och i över-

enstämmelse med bland annat konkurrens- och stadstödsreglernas samt 

Allbolagens krav på marknadsmässighet vad gäller villkor vid utlåning.  
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Beredande organs förslag 

Redovisningsansvarig Helena Viktorssons tjänsteutlåtande 2021-12-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 14. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till finanspolicy för kommunkoncernen antas 

 

att kommunfullmäktiges beslut 2014-09-23 § 76 upphävs.  

----- 
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KS § 15  KS/2022:4 - 107 

 

Riskkapital och fordringar inom kommunkoncernen 2021 
 

Kommunkoncernens organisatoriska struktur är att kommunen äger direkt 

aktier i moderbolaget Storumans kommunföretag AB. Moderbolaget äger 

sedan direkt aktier i dotterbolagen. Dotterbolag kan med kommunfullmäk-

tiges tillåtelse få äga ett så kallat dotterdotterbolag. Aktierna i respektive 

bolag är en form av riskkapital som kan gå förlorat om bolag kommer på 

obestånd. 

 

För att uppnå en effektiv kapitalanskaffning inom kommunkoncernen age-

rar sedan många år kommunen internbank till kommunens majoritetsägda 

bolag. Med internbank menas att om ett av kommunens bolag har upplå-

ningsbehov så avropas det från kommunen. Kommunen kan i sin tur finan-

siera utlåningen antingen från egna likvida medel eller med att låna upp 

medel själva för vidareutlåning till det kommunala bolaget. Fordringar i  

respektive bolag kan gå förlorat om bolag kommer på obestånd. 

 

Totalt har Storumans kommun 4,5 mnkr i aktiekapital i moderbolaget  

Storumans kommunföretag AB. Storumans kommuns fordringar, det vill 

säga medel som man lånat ut till kommunens bolag, uppgår till 124,1 mnkr. 

Kommunen har också en utlåning till bostadsrättsföreningen Bastun uppgå-

ende till 1,4 mnkr. Utlåningen till de kommunala bolagen har 2021 ökat 

med 13,1 mnkr beroende på ut- och ombyggnationer av affärsfastigheter. 

 

Totalt äger moderbolaget Storumans kommunföretag AB aktier i dotter-

bolagen med ett värde på 20,2 mnkr. Storumans kommunföretag AB har en 

fordran på 2,9 mnkr på den ekonomiska föreningen Storuman Vind som 

äger ett vindkraftsverk.  

 

Bedömning 

Kommunens utlåning till de kommunala bolagen bedöms vara till låg risk 

beroende på motsvarande tillgångar i bolagen samt att det finns betydande 

disponibla vinstmedel i Storumans kommunföretag AB-koncernen.  

 

Storumans kommunföretags AB:s aktier i dotterbolagen bedöms vara till 

låg risk när det framförallt finns betydande disponibla vinstmedel i de 2 

största bolagen, Fastighets AB Umluspen och Industri- och logistikcentrum 

i Storuman AB. Risken bedöms vara mycket låg i Storuman Kommunföre-

tags Ekonomiförvaltning AB (tidigare Storumans Flygplats AB) när det inte 

längre bedrivs någon operativ verksamhet i bolaget. Risken bedöms också  
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vara låg i Hemavan Tärnaby Airport AB så länge staten och kommunen 

stödjer flygplatsverksamheten.  

 

Storumans kommunföretags AB:s utlåning till Storuman Vind bedöms vara 

till låg risk när det finns motsvarande tillgångar i föreningen. Fastighets AB 

Umluspens andelar i Storuman Vind bedöms vara av högre risk när det inte 

fullt ut finns motsvarande tillgångar i föreningen. Andelarna i föreningen 

skrivs av varje år och med det minskar också risken beloppsmässigt varje 

år. 

 

Sammantaget bedöms riskerna i form av aktier och fordringar på lämnade 

lån inom kommunkoncernen vara låga samt i de fall risk föreligger vara på 

nivåer respektive bolag kan hantera. 

   

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-01-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 15. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna rapporteringen om riskkapital och fordringar inom kommun-

koncernen 2021. 

----- 
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KS § 16  KS/2022:6 - 170 

 

Finansiering av utbildningar inom räddningstjänsten 2022 
 

Räddningschefen har inkommit med en skrivning om att det finns en ut-

bildningsskuld inom räddningstjänsten. Räddningstjänsten har inventerat 

det akuta behovet och arbetat fram en utbildningsplan för åren 2022 – 2025. 

Räddningschefen har kompletterat skrivelsen med en kostnadsberäkning för 

utbildningar som prioriteras ska göras 2022. Räddningschefen bedömer att 

det inte finns budgetutrymme inom räddningstjänsten att ta igen den utbild-

ningsskuld som föreligger. Räddningschefen har beräknat utbildningskost-

naderna till 566 649 kronor 2022. 

 

Bedömning 

Räddningstjänsten beslutar själva med vägledning från föreskrifter, lagar 

och förordningar med mera vilka utbildningar som ska genomföras och ges 

brandmännen. Tidigare har räddningstjänsten själv inom sin ordinarie bud-

get finansierat de utbildningar som vid normala omständigheter ska genom-

föras. Bedömningen är med erfarenhet av tidigare år att räddningstjänsten 

inom sin ordinarie budget bör klara av att anordna utbildningar för ca 

150 000 kronor per år och därmed borde ett tillskott på 400 000 kronor vara 

tillräckligt för att kunna genomföra en större utbildningssatsning 2022. Till-

skottet till räddningstjänsten för utbildningsinsatser 2022 bedöms kan fi-

nansieras ur kommunstyrelsens omstruktureringsmedel. 1 056 000 kronor 

återstår av kommunstyrelsens omstruktureringsmedel 2022.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-01-05.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 16. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tillföra räddningstjänsten 400 000 kronor för extra utbildningsinsatser 

2022 

 

att finansieringen sker från verksamhet 2202 omstruktureringskostnader ur 

kommunstyrelsens egna avsatta omstruktureringsmedel. 

----- 
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KS § 17  KS/2020:889 - 009 

 

Uppföljning av internkontroll 2021 
 

Enligt planen för internkontroll görs en avrapportering om utfallet av ut-

förda kontroller till förvaltningschef. Enskilda avvikelser rapporteras också 

till förvaltningschef som utifrån om observationen anses vara av större ka-

raktär rapporterar den till kommunstyrelsen. 

 

Den övergripande bedömningen görs enligt nedanstående bedömningsska-

lan: 

 

o Otillfredsställande – allvarliga och/eller omfattande avvikelser har 

identifierats 

o Större utvecklingsbehov – ett flertal väsentliga avvikelser har obser-

verats 

o Utvecklingsbehov – mindre och medelstora avvikelser har identifie-

rats 

o Tillfredsställande – endast mindre avvikelser har identifierats 

 

Process Kontrollmoment Bedömning 

Upphandling Att upphandlingspolicy och  

LOU följs 

Tillfredsställande 

Attestreglemente Att reglementet med tillhörande  

anvisningar följs 

Tillfredsställande 

Syfte och relevans Kontroll att kostnadsposterna  

har syfte och relevans som  

överensstämmer med verksam-

hetens ändamål 

Tillfredsställande 

Systematiskt  

arbetsmiljöarbete 

Övergripande måluppfyllelse  

för arbetsmiljöarbetet (arbets-

miljöpolicy) 

Tillfredsställande 

Delegations- 

ordning 

Att delegationsordningen följs  

och att beslut anmäls till  

styrelsen 

Utvecklingsbehov 

Representation Kontroll att representation  

hanteras enligt fastställda rikt- 

linjer 

Tillfredsställande 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-01-04. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 17. 
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av internkontroll 2021. 

----- 
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KS § 18  KS/2022:5 - 009 

 

Kommunstyrelsens uppföljningsplan 2022 
 

Kommunstyrelsen ska fastställa uppföljningsplan för sina egna verksam-

hetsområden 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2022-01-11.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 18. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa uppföljningsplan för 2022 enligt följande:  

 
Datum Nivå Verksamhet Inriktning 

15 mars KSAU All verksamhet Verksamhetsberättelse 

12 april KS All verksamhet Verksamhetsberättelse 

  Projektverksamhet Uppföljning 

  Översiktlig planering Uppföljning 

  Arbetsmarknadsenhet Uppföljning 

  Integrationsverksamhet  Uppföljning 

16 maj KSAU All verksamhet Tertialuppföljning 

31 maj KS All verksamhet Tertialuppföljning 

  Räddningstjänst Drift och ekonomi 

  Investeringsprojekt Uppföljning 

13 september KS Kansli Drift och ekonomi 

  Administration  

(ekonomi och personal) 

Drift och ekonomi 

  Köksverksamhet Drift och ekonomi 

4 oktober KSAU All verksamhet Delårsrapport 

18 oktober KS All verksamhet Delårsrapport 

  Teknisk verksamhet Drift och ekonomi 

  Lystkom Ägardialog/samråd 

25 oktober KSAU All verksamhet Verksamhetsplan 

8 november KS All verksamhet Verksamhetsplan   
Sumnet Drift och ekonomi 

  Samiskt förvaltnings-

område 

Uppföljning 

7 december KSAU All verksamhet Detaljbudget 

  All verksamhet Taxor och avgifter 

  All verksamhet Plan för internkontroll 

21 december KS All verksamhet Detaljbudget 

  All verksamhet Taxor och avgifter 

  All verksamhet Plan för internkontroll 

  Trafikverksamhet Uppföljning 
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KS § 19  KS/2021:668 - 042 

 

Granskning av delårsrapport 2021 för Storumans kommun 
 

Kommunrevisorerna har granskat delårsrapporten för 2021 vilket närmare 

framgår av skrivelse daterad 2021-11-03 och tillhörande revisionsrapport. 

 

Granskningen visar följande: 

 

o Kommunstyrelsens delårsrapport 2021-08-31 är delvis upprättad i 

enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

 

o Kommunrevisorernas delar kommunstyrelsens bedömning om att det 

prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige fastställt för år 2021. Då kommunstyrelsen inte utvärde-

rar fullmäktiges övergripande verksamhetsmål så kan revisorerna 

heller inte uttala som om det prognostiserade årsutfallet är förenligt 

med dessa mål. 

 

Följande rekommendationer lämnas till kommunstyrelsen: 

 

o Säkerställa att en årsprognos för verksamhetsmålen finns med i de-

lårsrapport 2022.  

o Att engångsposter som har väsentlig påverkan på resultat och ställ-

ning ska förklaras i not.   

 

Kommunrevisorerna emotser senast 2022-03-01 svar från kommunstyrelsen 

vilka åtgärder som kommer att vidtas utifrån redovisat granskningsresultat.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-01-11.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 19. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till delårsrapport 2022 inarbeta kommunrevisionens rekommendationer.  

----- 
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KS § 20  KS/2021:709 - 450 

 

Samverkansavtal om renhållning inom Region 10 
 

Samverkan mellan Västerbottens och Norrbottens läns kommuner och deras 

avfallsingenjörer har pågått i många år genom Samrådsgrupp avfall. 

Samverkan har nu utökats genom fördjupat samarbete mellan kommunerna 

i Region 10. 

 

Samarbetet har skapats då kommunerna i inlandet står inför nya utmaningar 

rörande avfallshantering. Stora avstånd inom kommunen, långa vintrar och 

minskande befolkning tillsammans med ökade lagkrav ställer kommunerna 

inför nya utmaningar. Tillsammans blir kommunerna starkare och kan på så 

sätt skapa möjligheter till mera återvinning, kortare transporter och 

framförallt att hålla avgifterna nere i våra taxor. 

 

Kommunernas representanter inom samarbetet för avfallshantering är helt 

överens om att kommunerna står inför utmaningar som ingen av 

kommunerna kommer att klara själva. Med utökade krav på både 

internationell och lokal nivå är kommunöverskridande samarbete en 

förutsättning. 

 

De största områdena för samverkan berör 

o Administration. 

o Extern information. 

o Upphandlingar. 

o Insamling av hushållsavfall. 

o Insamling av avfall med producentansvar samt avsättning. 

o Transport av organiskt avfall. 

o Insamling och avsättning för slam. 

o Planering, insamling och avsättning för tillkommande 

avfallsfraktioner, ex. textil. 

o Gemensamma programvaror. 

Motiv till samverkan 

Dorotea, Åsele, Vilhelmina, Storumans, Lycksele, Sorsele, Malå, Norsjö, 

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner med tillhörande kommunägda bolag 

önskar samverka inom avfallsområdet i syfte att främja nyttan med cirkulär 

ekonomi och att uppnå en bättre miljö i enlighet med EU:s avfallsdirektiv 

samt nationella lagar och miljömål. Med samverkan avses målsättningarna i 

berörda kommuners avfallsplaner bättre kunna uppnås.  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 38 (54)  

   

Kommunstyrelsen 2022-02-01  

 

______________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

KS § 20 – forts. 

 

Samverkan avser att skapa bästa möjliga förutsättningar till att omhänderta 

kommunalt avfall, och därmed jämförligt avfall samt fraktioner med 

producentansvar som insamlas av kommunen, i regionen så att transporter 

minimeras och nyttan med avfallsresursen kan tillgodogöras berörda 

kommuners invånare.  

 

Samverkan ska bygga på följande gemensamma principer;  

o Bidra till att uppnå EU:s avfallsdirektiv, nationella, regionala   

 och lokala miljömål samt mål i kommunernas avfallsplaner. 

o Avtalet ska över tid vara fördelaktigt för alla parter. Med fördelaktigt 

avses sammanvägda aspekter rörande ekonomi, miljönytta och 

samhällsnytta.  

o Optimera utväxlingen av personella resurser inom organisationerna 

samt utnyttja genomförda investeringar i kommunala avfallsanlägg-

ningar och fordon. 

o Parterna ska verka för regional ansättning av biogas och biogödsel. 

o Parterna ska verka för att minska klimatpåverkan vid transporter av 

kommunalt avfall, bland annat genom att verka för optimering av 

volym, vikt och rutt samt nyttja miljövänliga bränslen och retur-

transporter. 

o Parterna ska även bistå varandra med kompetens och stöd. Det 

gynnar uppfyllande av kommunernas avfallsplaner och föreskrifter.  

o Parterna ska arbeta för att delge kommunerna och dess invånare 

information som bidrar till att skapa ett väl källsorterat avfall och 

förståelse för nyttan med att återanvända och återvinna.  

 

Samverkan med andra kommuner, även över landsgränsen, ska stimuleras 

om det bidrar till att uppnå ovanstående principer.  

Samverkansavtalet  

Samverkan avses regleras via samverkansavtal enligt ny upphandlingslag-

stiftning som trätt ikraft 2017-01-01. Samverkansavtal regleras i 3 kap. 17 § 

i nya lagen om offentlig upphandling ”Upphandling mellan upphandlande 

myndigheter”. Syftet är att upphandlande myndigheter (exempelvis 

kommuner) ska kunna samverka utan upphandlingsskyldighet om upphand-

lingen reglerar ett samarbete rörande offentliga tjänster som strävar till att 

uppnå myndigheternas gemensamma mål. Det ska avse ett allmänintresse. 

Bakgrunden är den så kallade Hamburgdomen som inarbetats i EU:s upp-

handlingslagstiftning som främst säkerställer ett samarbete kring avfalls-

förbränning och deponering.  
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Avtalet gäller perioden 2022-01-01--2026-12-31. Därefter förlängs avtalet 

löpande med ett (1) år, om parterna inte skriftligen överenskommit om 

annat minst tre månader före avtalets utgång. 

 

o Alla parter ska aktivt bidra i samverkan. 

o Avtal ska över tid vara fördelaktigt för alla samverkansparter. Med 

fördelaktigt avses sammanvägda aspekter rörande ekonomi, miljö-

/klimatnytta och samhällsnytta.  

o Avtal ska vara förenligt med för verksamheten aktuella kommunala 

kompetensregler med beaktande av de kommunala självkostnads-, 

lokaliserings- och likställighetsprinciperna samt offentlighets-

principen.  

o Ekonomiska och övriga insatser som avtalet reglerar ska stå i 

proportion till nyttan för parterna och medlemmarna i dess ägar-

kommuner.  

o Avtal får ej tillämpas så att någon privat enhet ges någon fördel i 

förhållande till sina konkurrenter till följd av avtalet.  

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2021-12-22. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-01-18 § 20. 

 

Avfallsingenjörens förslag 

 

att Storumans kommun ingår avtal om samverkan för avfallshantering, med 

syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar till att omhänderta kommunalt 

avfall i regionen så att transporter minimeras och nyttan med 

avfallsresursen kan tillgodogöras berörda kommuners invånare på bästa 

sätt. 

 

att representant i styrgruppen för samverkansavtalet utses. 

 

Arbetsutskottets behandling 2022-01-18 

Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 

behandling 2022-02-01. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S), biträdd av Ulf Vidman (M) och Veronika Håkansson 

(M), yrkar att avfallsingenjörens förslag avslås och att Storumans kommun 

avstår från att ingå avtal om samverkan om renhållning inom Region 10. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på avfallsingenjörens förslag och Karin 

Malmfjords avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller av-

slagsyrkandet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avstå från att ingå avtal om samverkan om renhållning inom Region 10.  

----- 
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Medfinansiering - projekt Utbyggnad bredband Storumans 

kommun 2022-2023 
 

Sumnet har via stadsnätsansvarig 2022-01-18 inkommit med ansökan om 

medfinansiering till rubricerat projekt. Ansökan omfattar 2 720 000 kr för 

år 2022 och 1 711 000 kr för år 2023.  

 

Projektbeskrivning 

Storumans kommun har beslutat att följa den nationella bredbandsstrategin 

där målet är att 98 % av alla kommuninvånare och lokalt verksamma före-

tag ska ha tillgång till bredband senast 2025. Idag har cirka 92 % av denna 

målgrupp tillgång till det kommunala nätet Sumnet. 

 

För att uppnå det uppsatta målet krävs ytterligare utbyggnad av bredbands-

nätet. I dagsläget är det de mest otillgängliga och minst kommersiellt gång-

bara områdena som kvarstår. Utbyggnadsprojekt är beslutade att genomfö-

ras under 2022–2023. 

 

Samförläggning med Vattenfall 

I samband med att Vattenfall bygger om sitt elnät har Sumnet via samver-

kansavtal samförlagt förberedande kanalisation inom många områden i 

kommunen. Detta är kostnadseffektivt och även positivt ur miljösynpunkt. 

Eftersom det handlar om en samförläggning blir Sumnet beroende av Vat-

tenfalls tidplan vilket innebär att Sumnet inte kan styra kostnadsfördelning-

en av detta över åren. 

 

Sträckor som ska färdigställas under 2022 och 2023 är Kvarnbränna-

Verksamheten, Mårkan-Harrvik och korsningen Gardsjönäs-Danasjö. Kost-

nader för detta är 670 000 kr för år 2022 och 1 771 000 kr för år 2023. 

 

Bredband 2020+ 

Detta är ett gemensamt projekt med Region Västerbotten via Tillväxtverket 

(ERUF) och regionala utvecklingsmedel. Beslutet om kommunens delta-

gande i detta projekt togs innan kommunstyrelsen beslutade om en föränd-

ring i handlingsplanen för bygdemedel. Områden som berörs för att färdig-

ställa näten efter den samförläggning som är gjord är Södra Långvattnet, 

Lubbträsk, Myrlund, Strandkulla, Brattåker, Bastansjö, Ripfjäll, Harrsjö, 

Storberg, Harrvik, Daikanberg, Grannäs och Ullisjaur. 
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Totalbudget för Storumans del i projektet är 6,06 miljoner kronor och 

kommunens medfinansiering uppgår till 50 %. För medfinansiering av åter-

stående belopp 2022 krävs 2 050 000 kr. 

 

Sammanställning finansiering/sökt belopp 

 

 2022 2023 

Färdigställande samförläggning 670 000 1 771 000 

Medfinansiering Bredband 2020+ 2 050 000  

Summa 2 720 000 1 771 000 

 

Bedömning 

I kommunens handlingsplan för bygdemedel (KS/2021:815 § 170) anges att 

vid eventuell medfinansiering av projekt avseende investeringar i bred-

bandsutbyggnad kommer åtgärder som förbättrar de områden som har sämst 

tillgänglighet att prioriteras. Målsättningarna i ansökan överensstämmer väl 

med detta. Vidare finns det tidigare beslutet att delta i projektet Bredband 

2020+ att ta hänsyn till. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2021-01-21.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja ansökan med 2 720 000 kronor för år 2022 och 1 711 000 kronor 

för år 2023 ur bygdemedel avsatta för näringslivsfrämjande åtgärder och 

medfinansiering av projekt. 

----- 
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Samråd - förslag till översiktsplan för Lycksele kommun 
 

Storumans kommun har i egenskap som grannkommun bjudits in till sam-

råd över förslag till ny översiktsplan för Lycksele kommun. 

 

Yttrande över planförslaget ska lämnas senast den 28 februari 2022.  

 

Samhällsplanerarens bedömning  

Planförslaget i sin helhet är genomtänkt och har en bra struktur. Kommu-

nens ambition är att växa med cirka 36 invånare per år fram till år 2040 då 

kommunens befolkning ska nå 13 000 invånare. Detta ska uppnås genom 

ianspråktagandet av markområden där strandskyddet gäller. En hållbar ut-

veckling premieras i flera avseenden särskilt vad gäller kommunikationer 

och näringsliv. I likhet med Storumans kommun ser man vikten av utveckl-

ingen av transporter i öst-västlig riktning och en fortsatt elektrifiering av 

Tvärbanan mot Storuman. 

 

För att vara delaktig i samrådsprocessen och uppmuntra ett gott fortsatt 

samarbete föreslås att Storumans kommun yttrar sig över förslaget till över-

siktsplan för Lycksele kommun.  

 

Beredande organs förslag 

Samhällsplanerare Alexander Sahlströms tjänsteutlåtande 2022-01-19. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att lämna följande yttrande till Lycksele kommun:  

 

o Storumans kommun ser positivt på att Lycksele kommun prioriterar en 

fortsatt elektrifiering av kvarvarande sträcka längs Tvärbanan.  

 

o Storumans kommun ser positivt på att Lycksele kommun ser utveck-

lingsmöjligheter för arbets- och gymnasiependlingen i ett regionalt  

perspektiv (E12 sträckan Umeå-Lycksele-Storuman-Tärnaby/Hemavan). 

 

o Det bör hänvisas till dokumentet ”Dricksvattenförsörjning – Regional 

plan för Västerbottens län” i avsnittet 4.5.6 ”Vatten”. 

----- 
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Remiss - Regional innovationsstrategi 2022 
 

Region Västerbotten har i remiss daterad 2021-12-17 bjudit in till att lämna 

synpunkter på förslag till Regional innovationsstrategi 2022. Svar efterfrå-

gas senast 2022-03-11. 

 

Sammanfattning 

Strategin beskriver sina utgångspunkter och syfte på följande sätt: 

 

Förmåga och kapacitet till innovation är centralt för att nå de regionala ut-

vecklingsmålen i Västerbotten. Den globala omställningen till ett hållbart 

samhälle kräver nya sätt att arbeta, producera och leva, på samma sätt som 

ökande global konkurrens och snabba samhällsförändringar kräver att hela 

samhället har förmåga till förnyelse och transformation genom inno-

vationer. 

 

Den regionala innovationsstrategin (RIS) har därför tagits fram i syfte att 

kraftsamla kring innovation som verktyg för att nå regionala, nationella och 

globala mål. Strategin utgår från inriktningarna och prioriteringarna i den 

regionala utvecklingsstrategin (RUS) och har tagits fram i bred dialog med 

aktörer för offentlig, privat och idéburen sektor, där denna remiss utgör 

sista dialogsteget inför fastställande av strategin. 

 

Den övergripande inriktningen är att stödja förverkligandet av de övergri-

pande hållbarhetsmålen i den regionala utvecklingsstrategin, ”En levande 

plats” och ”En cirkulär plats” som kopplar mot samtliga sjutton mål i 

Agenda 2030. Tydligast kopplar den regionala innovationsstrategin till det 

globala 2030-målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur som 

pekar på betydelsen av innovationer för att hitta hållbara lösningar på eko-

nomiska såväl som miljömässiga utmaningar. 

 

Mål och insatser i den regionala innovationsstrategin präglas även av in-

riktningarna i den regionala utvecklingsstrategin; att skapa en sammanhål-

len region, jämlik och jämställd inkludering samt att vara föregångare i om-

ställningen. Innovationsförmåga är något som är viktigt för att uppnå mål 

inom alla samhällsområden, och den regionala innovationsstrategin bidrar 

därför till att nå samtliga utvecklingsmål i den regionala utvecklingsstrate-

gin. 

 

Det övergripande målet för den regionala innovationsstrategin är att  
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Västerbotten ska vara En nytänkande och smart region vilket innebär att 

regionen är en plats för nya idéer och breda perspektiv, med en stor vilja 

och förmåga till förnyelse och transformation. 

 

Bedömning 

Ett förslag till yttrande har upprättats. De huvudsakliga synpunkterna i ytt-

rande är följande: 

 

Strategin är välskriven och välstrukturerad. Det finns egentligen ingenting 

att invända emot i de skrivningar som strategin innehåller. Dock finns det 

flera aspekter som strategin skulle kunna tjäna på att utveckla, bland annat 

en tydligare nulägesbeskrivning. Detta behövs för att kunna definiera ut-

gångspunkter för en tydligare målbild som är mätbar och utvärderingsbar. 

Frågan om vem som ”äger” strategin är också något otydligt formulerad. 

Vem ansvarar för att den genomförs, och vilka kontrollsystem finns för att 

tillse att arbetet går framåt mot målen? Hur vet vi om eller när vi nått målet 

att Västerbotten är en nytänkande och smart region? 

 

Strategin är formulerad på en relativt abstrakt nivå. Den skulle kunna vinna 

på att lyfta fram en del goda exempel på innovativt arbete som redan lyck-

ats i vårt län och i olika kontexter och verksamheter. Det är stor skillnad på 

att arbeta innovativt i kommunal verksamhet i en liten inlandskommun 

kontra att arbeta innovativt i ett nystartat bioteknikföretag eller i en stor 

kommun med jättelika industriinvesteringar. Sådana exempel skulle också 

kunna skapa en större känsla av engagemang bland en del aktörer som an-

nars kanske inte känner sig inkluderade i innovationsbegreppet då det kan 

upplevas som främst fokuserat på avancerad teknisk och kommersiell ut-

veckling. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2022-01-21. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Region Västerbotten enligt upprättat förslag med viss 

komplettering. 

----- 
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Remiss - förslag till länstransportplan för Västerbotten  

2022-2033 
 

Region Västerbotten bjuder in Storumans kommun att lämna synpunkter på 

förslag till ny länsplan för transportinfrastuktur för perioden 2022-2023.  

 

Ett förslag till länstransportplan har utarbetats av tjänstepersoner vid reg-

ionala utvecklingsförvaltningen i dialog med länets kommuner och Trafik-

verket Nord, som även bistått med kalkyler och bedömningar. Dialog har 

även skett med representanter från andra organisationer och företag med  

intresse i frågan.  

 

Regionala utvecklingsnämnden vid Region Västerbotten kommer den 13 

april 2022 att ta slutligt beslut om planen. Senast den 30 april 2022 ska pla-

nen sändas in till Regeringen som beslutar om slutliga ramar. Därefter ska 

planen fastställas av Region Västerbotten.  

 

Yttrande över remissen ska lämnas till Region Västerbotten senast den 28 

februari 2022.  

 

Ärendet har överlämnats till trafikplaneraren för tjänsteutlåtande. Ett förslag 

till yttrande är under upprättande.  

 

Trafikplanerarens bedömning 

Storumans kommun har medverkat i förarbetet till planen och har kontinu-

erligt framfört vad som är viktigt för den egna kommunen.  

 

Storumans kommun är exportinriktad och beroende av ett väl fungerande 

och robust transportsystem. Det produceras mycket mer för export än vad 

som kommer in i kommunen för konsumtion och bearbetning. Det handlar 

om exempelvis träråvara och mineral till förädling samt energiproduktion. 

 

Turismen utgör också en mycket viktig och växande andel av kommunens 

ekonomi och sysselsättning. Kommunen är beroende av transportinfrastruk-

tur på väg och järnväg samt via flyg för att detta ska fungera bra samt gene-

rera tillväxt. 

 

På grund av olika omständigheter behövs mer tid att färdigställa yttrandet 

för att inhämta synpunkter och ställningstaganden från berörda kommunala 

verksamheter.  
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Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Emma Hörnqvists tjänsteutlåtande 2022-01-28.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till presidiet att lämna slutligt yttrande till Region Västerbotten.  

----- 
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Remiss - förslag till nationell plan för transportinfrastruk-

turen 2022-2023 
 

På uppdrag av Regeringen har Trafikverket i remiss daterad 2021-11-30 

översänt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

 

Yttranden över remissen ska ha inkommit till Infrastrukturdepartementet 

senast den 28 februari 2022.  

 

Ärendet har överlämnats till trafikplaneraren för tjänsteutlåtande. Ett förslag 

till yttrande är under upprättande. 

 

Trafikplanerarens sammanfattning och bedömning 

I Storumans kommun är turism, gruvor, skogsnäring och energiproduktion 

betydande näringar, vilket betyder att en fungerande infrastruktur i en gles-

befolkad kommun har en avgörande betydelse. Storumans kommun ligger 

centralt med tanke på transportkorridorer, här korsas två Europavägar (E12 

och E45) och två järnvägar (Tvärbanan och Inlandsbanan). Infrastrukturen 

ska vara garanterad även för framtidens växande behov och ett klimat i för-

ändring. 

 

Bedömningen är att det nya planförslaget till nationell plan för transportin-

frastruktur 2022-2033 inte berör Storumans kommun i någon större ut-

sträckning.  

 

Planförslaget koncentrerar sig på en fungerande infrastruktur längs med 

kuststråket i Norrland. Utifrån var åtgärder är planerade ser man tydligt att 

kommunerna i Västerbottens inland är inte prioriterade i kommande plan-

period. 

 

På grund av den relativt korta remisstiden för detta komplexa ärende behövs 

mer tid för att inhämta synpunkter från de olika kommunala verksamheter 

som berörs. Ett slutgiltigt förslag till yttrande är därför inte upprättat. 

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Emma Hörnqvists tjänsteutlåtande 2022-01-28. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till presidiet att lämna slutligt yttrande till Infrastruktur-

departmentet.  

----- 
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Remiss - promemorian "En förbättrad förpacknings-

insamling - nya roller för kommuner och producenter" 
 

Miljödepartementet har i remiss 2021-11-05 översänt promemorian En  

förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producen-

ter till ett antal remissinstanser.  

 

Storumans kommun är inte remissinstans men har ändå möjlighet att lämna 

in ett yttrande.  

 

Yttrande ska ha inkommit till Miljödepartementet senast den 7 februari 

2022.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till presidiet att lämna yttrande till Miljödepartementet.  

----- 

 

 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 50 (54)  

   

Kommunstyrelsen 2022-02-01  

 

______________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 27  KS/2022:38 - 020 

 

Tjänstgöringsdagar för kommunstyrelsens vice ordförande 

2022 
 

Enligt gällande ersättningsbestämmelser för förtroendevalda ska deltids-

arvoderade förtroendevaldas tjänstgöringsdagar fastställas av respektive 

nämnd senast den 31 januari varje år.  

  

Kommunstyrelsens vice ordförande har 2021-01-24 lämnat in tjänstgörings-

lista för 2022. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa tjänstgöringsdagar för kommunstyrelsens vice ordförande år 

2022 enligt inlämnat underlag. 

----- 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 51 (54)  

   

Kommunstyrelsen 2022-02-01  

 

______________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 28  KS/2022:16 - 106 

 

Nominering - föreningen Avfall Sverige 
 

Föreningen Avfall Sveriges kommunmedlemmar ges möjlighet att nomi-

nera personer till föreningens styrelse samt revision inför föreningens års-

möte den 31 maj-1 juni i Norrköping.  

 

Valberedningen arbetar efter de riktlinjer som styrelsen lagt fast och som 

bland annat innebär att styrelsens sammansättning ska reflektera medlem-

marnas struktur och geografiska spridning. Valberedningen strävar efter att 

styrelsen får en så jämn könsfördelning som möjligt och det är angeläget 

med en viss omsättning i styrelsen samtidigt som kontinuiteten upprätthålls.  

 

Styrelsen består av 18 ledamöter, varav tio är förtroendevalda och åtta 

tjänstepersoner. Mandattiden för styrelseledamöter är två år och för  

revisorer och deras ersättare ett år. Omval kan ske.  

 

Nomineringar ska ha inkommit till Avfall Sverige senast den 1 februari 

2022.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nominera följande personer till Föreningen Avfall Sveriges styrelse:  

 

o Kommunstyrelsens vice ordförande Karin Malmfjord (S) 

o Avfallsingenjör Anna Brunned 

----- 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas 

 

Beslut Beslutsdatum 

Färdtjänst (9.1) December 2021 

Riksfärdtjänst (9.3) December 2021 

Yttranden över detaljplaner (3.8) November 2021 

Brådskande beslut (5.3) – yttranden över externa  

remisser 

2022-01-10 

2022-01-20 

Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens  

investeringsram upp till 500 tkr 

December 2021 

Beslut om att avstå från att lämna yttrande över  

externa remisser (5.12) 

December 2021 

Januari 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 20-26 2021-12-07 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 
 

KS/2021:1019 

Regeringsbeslut 2021-12-16 om uppdrag till Tillväxtverket att utbetala stöd 

för utveckling av företagsklimat och näringsliv i vissa gles- och lands-

bygdskommuner, däribland Storumans kommun. Statsbidraget ska bidra till 

att stärka de berörda kommunernas arbete med att stödja näringsliv och  

företagsklimat i respektive kommun under åren 2022-2024.  

 

KS/2021:1010 

KS/2022:3 

Information från länsstyrelsen till kommunledningen:  

 

o Beredskap för tillgång till kemikalier för dricksvattenproduktion och 

avloppsrening 

o Gemensam nationell samverkan för skydd av samhällsviktiga objekt i 

Sverige 

 

KS/2021:815 

Länsstyrelsens beslut 2022-01-04 att godkänna Storumans kommuns hand-

lingsplan för bygdemedel år 2022.  

 

KS/2021:819 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-12-13 § 87 att fast-

ställa nämndens arbetsutskott som styrgrupp för släktforskningsprojekt på 

biblioteket under perioden 2022-2023. Kommunstyrelsen beslutade  

2021-11-08 om medfinansiering av projektet ur bygdemedel samt att  

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden skulle fastställa projektets styr-

grupp innan projektet påbörjas.   

 

KS/2021:1000 

Inkommen skrivelse 2021-12-13 ”Prioritera rätt – välj välfärden” från  

privatperson till kommunstyrelsen med anledning av den beslutade budge-

ten för 2022. 

 

KS/2022: 

Redovisning av arbetsmarknadsåtgärder 2021.  

 

KS/2021 

Redovisning av konsumentvägledningsverksamheten andra halvåret 2021.  
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KS/2021:1023 

SKR:s styrelses meddelande nr 21/2021 – Överenskommelse mellan SKR 

och regeringen kring Säker digital kommunikation.  

 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2021-12-02 

----- 

 

 

 


