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KSAU § 1  KS/2020:354 - 293 

 

Motion - framtida boendeformer för äldre i Tärnaby 
 

Karin Malmfjord (S) har 2020-05-26 lämnat in rubricerad motion där hon 

sammanfattningsvis föreslår  

 

att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda framtida särskilt boende och 

trygghetsboende i Tärnaby.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 80 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till kon-

cernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Karin Malmfjord (S) har inkommit med en motion framtida boendeformer i 

Tärnaby. Motionären föreslår att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda 

framtida särskilt- och trygghetsboende i Tärnaby. Motionären anför att Sto-

rumans kommun har som mål att de äldre ska få bo hemma så länge som 

möjligt, och vill därför att Vikbacka ska kunna utnyttjas till ett trygghetsbo-

ende som hemtjänsten kan utgå ifrån.  Dit kan människor flytta som bor 

långt ut i bygden och därför inte har möjlighet till full hemtjänst eller som 

bor inne i byn men av olika anledningar inte tar sig någonstans ändå. Mot-

ionären anför vidare att hemtjänsten gör ett väldigt bra jobb, men trots att 

de tittar förbi flera gånger per dag så kan det ändå bli en stor brist på socialt 

umgänge för de äldre. 

 

Omsorgsnämnden beslutade 2020-10-19 att all vård- och omsorgsverksam-

het i Tärnaby ska samlokaliseras på ett ställe. Om samlokaliseringen blir i 

annan fastighet än Vikbacka, kan Vikbacka exempelvis användas för trygg-

hetsboende. Eftersom omsorgsnämnden redan påbörjat arbetet med att se 

över förläggningen av vård- och omsorgsverksamheten i Tärnaby bedöms 

motionärens förslag kunna ingå i det arbetet.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-01-12. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen anses besvarad. 

----- 
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KSAU § 2  KS/2020:370 - 512 

 

Medborgarförslag - fartkameror och hastighetsbegränsning 

längs E12 i Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-06-07 om att kommunen snarast 

tar sitt ansvar och förbättrar trafiksäkerheten i Tärnaby genom att sätta upp 

fartkameror samt sänka högsta tillåtna hastighet till 50 km/h längs E12.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-5 § 105 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handlägg och beslut. Ärendet har därefter 

överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning 

I medborgarförslaget föreslås att det sätts upp fartkameror på minst två stäl-

len, helst tre,  vid Udden i körriktning västerut, vid Vikmyran i körriktning 

österut och vid skolan vid båda körriktningarna. Det föreslås också en 

sänkning av högsta tillåtna hastighet till 50 km från Udden till Vikmyran. 

 

Ett liknande men mera omfattande medborgarförslag behandlades 2019-02-

12 i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden beslutade då 

 

att föreslå kommunstyrelsen att det påbörjade arbetet med hastighetsöver-

synen bör färdigställa så att en hastighetsplan kan tas fram för att få ett un-

derlag för beslut om nya justerade hastighetsgränser inom tätbebyggda om-

råden. 

 

att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör beredas möjlighet att yttra sig 

över framtagen hastighetsplan. 

 

att uppmärksamma Trafikverket att det finns behov att införa trafiksäker-

hetshöjande åtgärder med trafiksäkerhetskamera på nuvarande 70 km 

sträcka efter väg E12 i Tärnaby. 

 

E12 är en statlig väg men där den går i tätbebyggt område är det kommunen 

som beslutar om hastighetsbegränsningar. Kommunstyrelsen kan föreslå 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ändringar av hastigheten. Det är  

Trafikverket som ansvarar för etablering och drift av trafiksäkerhetskame-

ror. Polisen ansvarar för att utreda de hastighetsöverträdelser som kame-

rorna registrerar.  

 

Utifrån miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tidigare beslut och Trafik-

verkets tidigare yttrande bedöms att hastighetsplanen måste färdigställas så  
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KSAU § 2 – forts.  

 

att det finns underlag för beslut om nya justerade hastighetsgränser inom 

tätbebyggda områden.  

 

Etablering och drift av Trafiksäkerhetskameror är inget kommunalt ansvar. 

Kommunen kan även fortsättningsvis uppmärksamma Trafikverket att det 

finns behov av trafiksäkerhetskameror efter E12 i Tärnaby.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-12-30. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att hastighetsplanen färdigställs senast 30 april 2021 som underlag för be-

slut om nya justerade hastighetsbegränsningar inom tätbebyggda områden 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

----- 
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KSAU § 3  KS/2020:439 - 312 

 

Medborgarförslag – cykelväg mellan Tärnaby och Hemavan 
 

Ett medborgarslag har lämnats in 2020-08-03 om att få till stånd en cykel-

väg mellan Tärnaby och Hemavan.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-15 § 109 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till kanslichefen för tjänsteutlåtande.  

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Ett medborgarförslag har inlämnats om att kommunfullmäktige ska enga-

gera sig i arbetet att få tillstånd en cykelväg mellan Tärnaby och Hemavan. 

Förslagsställaren anger att normalt är det hög trafikintensitet med personbi-

lar, husbilar, lastbilar och långtradare efter nämnda sträcka. Väg E12 är på 

sträckan 6 meter bred och ger mycket begränsat utrymme för cyklister, gå-

ende och sparkåkare med flera. Förslagsställaren anger vidare att det kan 

vara lämpligt att dela upp projektet i 5 kilometers etapper. En första sträcka 

kan vara mellan Portbron och Hemavan enligt förslagsställaren. Då kan 

man slippa väg E12 mellan Tärnaby och Hemavan genom att ta vägen förbi 

Laisholm. Förslagsställarens avsikt med förslaget är att kommunen ska på-

verka Trafikverket att anlägga och driva cykelvägen mellan Tärnaby och 

Hemavan.  

 

E12 tillhör det statliga stamvägnätet och omfattas av den nationella trans-

portplanen men inte direkt av länstransportplanen. Kommunal påverkan om 

anläggande av cykelväg mellan Tärnaby och Hemavan kan göras direkt till 

trafikverket vid de årliga samrådsmötena mellan parterna. Indirekt kommu-

nal påverkan kan till exempel ske via framtagandet av länstransportplanen 

och framtagande av den nationella transportplanen.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchefens tjänsteutlåtande 2021-01-04. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att behovet av cykelväg mellan Tärnaby och Hemavan framförs till Trafik-

verket 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
----- 
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KSAU § 4  KS/2020:347 - 401 

 

Antagande av renhållningsordning för Storumans kommun - 

avfallsplan 2021-2030 samt avfallsföreskrifter 
 

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en 

renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter som 

gäller för kommunen.  

 

Tekniska avdelningen har under 2020 tagit fram förslag till ny renhåll-

ningsordning bestående av avfallsplan perioden 2021-2030 samt lokala av-

fallsföreskrifter.  

 

Avfallsplan 

Kommunens avfallsplan är ett viktigt verktyg för att långsiktigt utveckla 

och förbättra avfallshanteringen för att bli en del av och bidra till det håll-

bara samhället. 

 

Syftet med denna avfallsplan är att engagera människor och göra det lätt att 

göra smarta val som skapar en hållbar kommun.  

 

Avfallsföreskrifter 

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.  

 

Föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun är utformade för 

att uppnå en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering. 

 

Grunden är att alla fastigheter omfattas av det kommunala avfallsansvaret 

om det inte är uppenbart att det saknas behov av avfallshantering, till exem-

pel uppenbart obeboeliga hus eller enbart skogsfastighet.  

 

I föreskrifterna anges bland annat vilka kärl som erbjuds, hämtningsinter-

vall som ska gälla i kommunen och hur sortering av de olika fraktionerna av 

avfall ska ske.  

 

I föreskrifterna har angetts under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare 

och nyttjanderättsinnehavare själva får ta hand om sitt hushållsavfall. Det 

innebär att när kommunen planerar och beslutar om hur deras avfallsskyl-

dighet ska fullgöras, ska kommunen ta hänsyn till fastighetsinnehavares  
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KSAU § 4 – forts.  

 

möjligheter att själva ta hand om hushållsavfallet på ett sätt som är godtag-

bart med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.  

 

Samråd och utställning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-01 §§ 123 och 124 om samråd och ut-

ställning av förslagen under perioden 4 september till och med 4 november 

2020.  

 

Under samrådstiden har 54 yttranden inkommit över avfallsplanen och före-

skrifterna, varav 42 från privatpersoner.  

 

Följande remissinstanser har haft synpunkter på föreskrifterna: Omsorgs-

nämnden, Miljö och samhällsbyggnadsnämnden, Socialdemokraterna, Libe-

ralerna, Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna (C, M och KD ge-

mensamt), Vänsterpartiet, Länsstyrelsen, Lystkom, Contractor, Svenska Tu-

ristföreningen, Håll Sverige Rent och Polismyndigheten. Därutöver har 42 

privatpersoner lämnat skriftliga synpunkter.  

 

En samrådsredogörelse har upprättats innehållande en sammanfattning över 

övergripande förslag till ändringar vilka nu är inarbetade i förslaget till ny 

renhållningsordning.  

 

Beredande organs förslag 

Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtanden 2020-08-11 och 

2021-01-07. 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2020-08-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-18 § 76-77. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-01 §§ 123 och 124. 

 

Vid sammanträdet föredrar tekniske chefen och avfallsingenjören ärendet.  

Arbetsutskottets ledamöter går därefter igenom förslagen till avfallsplan 

och avfallsföreskrifter och gör justeringar i dokumenten.  

 

Arbetsutskottet beslutar  

 

att upprättat förslag till avfallsplan 2021-2030 för Storumans kommun an-

tas 

 

att upprättat förslag till föreskrifter om avfallshantering i Storumans kom-

mun antas. 

----- 
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KSAU § 5  KS/2020:895 - 356 

 

Renhållningstaxa 2021 
 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till ny renhållningstaxa 2021 för 

Storumans kommun, baserad på prognostiserade kostnader och intäkter för 

2021. 

 

Under året har tekniska avdelningen utarbetat förslag till ny renhållnings-

ordning bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i  

Storumans kommun. Dessa dokument ligger till grund för taxan. 

 

Kommunen utgör numera fyra hämtningsområden, indelat enligt följande: 

 

1. Renhållningsområde A 

- omfattar Storumans och Stensele och dess närområde 

2. Renhållningsområde B 

- omfattar större fritidshusområden i Hemavan 

3. Renhållningsområde C 

- omfattar byar med årsbostäder och där inslag av fritidsbostäder före-

kommer 

4. Renhållningsområde D 

- omfattar ensligare belägna årsbostäder och fritidshus. Avfallet läm-

nas till plats som kommunen anvisar. 

 

Förslaget till renhållningstaxan innehåller följande större förändringar jäm-

fört med nu gällande taxa: 

 

o Fritidshuskärlens platser döps om till CUS, centrala uppsamlings-

stationer. 

o Införande av taxa för renhållningsområdena A, B, C och D. 

o Införande av avgift för dragväg och soprumstillägg för kärl. 

o Införande av felsorteringsavgift i hushållskärlen. 

o Införande av gemensamt avfallskärl 2-5 stycken gränsgrannar. 

o Införande av avgift för ansökan om gemensamt avfallskärl. 

o En minskning av grundavgiften för enfamiljshus. 

o En ökning av avgiften för slamtömning med 18%. 

o Införande av avgift för ändring och beställning av slamtjänst efter den 

1 mars innevarande tömningsår. 

o En utökning av antalet fraktioner för företagsavfall, ex. farligt avfall. 

o Möjlighet att lämna el-avfall för verksamheter i Storuman. 
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KSAU § 5 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2021-01-07 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun att gälla 

från och med 2021-03-01 antas 

 

att tekniska avdelningen inför framtagande av förslag till renhållningstaxa 

år 2022 får följande uppdrag:  

 

o ta fram ett mer miljöstyrande taxedokument 

o utreda längre hämtningsintervall för de som komposterar.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 10 (21)  

    

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 6  KS/2020:436 - 040 

 

Underhållsplan för fastigheter 2021-2025 
 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en långsiktig hållbar under-

hållsplan för kommunens fastigheter. 

 

Ett förslag till underhållsplan för åren 2021 – 2025 har upprättats. Under-

hållsplanen innehåller uppskattade kostnader.  

 

Underhållsplanen ska ses som ett planeringsdokument eftersom det kommer 

kräva ständiga justeringar utifrån andra aktörers verksamhet samt utifrån 

andra oförutsedda händelser.  

 

Åtgärdsförslagen har tagits fram tillsammans med fastighetsförvaltaren  

Fastighets AB Umluspen efter platsbesök och statusbedömning av byggna-

der och teknisk utrustning. 

 

Beredande organs förslag 

Fastighetsansvarig Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2021-01-07. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till underhållsplan för åren 2021–2025 fastställs. 

----- 
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KSAU § 7  KS/2020:707 - 041 

 

Riktlinjer för investeringsredovisning 
 

Med anledning av nya krav på kommunen i samband med redovisning av 

investeringar antog kommunstyrelsen 2014-11-11 § 132 riktlinjer för inve-

steringsredovisning.  

 

Förslag till nya riktlinjer har upprättats. Förändringarna avser framförallt 

kompletteringar avseende riktlinjer för äskande, uppföljning och redovis-

ning. Anpassning har även skett till antagen policy för offentlig konst i Sto-

rumans kommun. 

 

Riktlinjerna grundar sig i första hand på kommunal redovisningslag, anvis-

ningar och information från ”Rådet för kommunal redovisning, RKR” och 

är anpassade för Storumans kommun. Redovisningsansvarig ansvarar för 

tolkning av dokumentet och ska alltid kontaktas vid tveksamheter.  

 

Beredande organs förslag 

Redovisningsansvarig Helena Viktorssons tjänsteutlåtande 2020-12-09. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättade riktlinjer för investeringsredovisning antas 

 

att riktlinjerna ersätter riktlinjer för investeringsredovisning som kommun-

styrelsen antagit 2014-11-11 § 132. 

----- 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 12 (21)  

    

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 8  KS/2020:969 - 041 

 

Framställan om tillfällig omfördelning av omstrukturerings-

medel till omsorgsnämnden 2021 
 

Omsorgsnämnden beslutade 2020-12-09 i samband med behandling av  de-

taljbudgeten 2021 att göra en framställan till kommunstyrelsen om att från 

utrymmet omstruktureringsåtgärder omfördela motsvarande avvikelsen 

mellan detaljbudget och rambudget för 2021. Under oktober 2020 tog 

nämnden ett antal beslut för att närma sig en budget i balans. Beslutade åt-

gärder utgörs av: 

 

o Sammanläggning av omsorgsverksamheten i Tärnaby 

o Förändrad ledningsorganisation 

o Införande av bemanningsenhet 

o Förändrad stab 

o Översyn av bemanningsgrader inom kommunens olika boenden 

 

Åtgärder har vidtagits för att verkställa samtliga förslag i så snabb takt som 

möjligt men samtliga delar kommer inte att ge effekt under 2021. Omsorgs-

nämnden har inlett ett arbete för en budget i balans i och med de beslutade 

åtgärderna, det är emellertid inte tillräckligt utan kommer att kräva ytterli-

gare åtgärder 2021 samt åren framöver. Nämnden har trots beslutade åtgär-

der beroende framförallt på eftersläpningar i effekterna av åtgärderna och 

tidsutsträckning av verkställigheten av delar av åtgärderna bedömt att man 

kommer att ha ett budgetunderskott i storleksordningen 9 000 000 kronor 

2021. 

 

Koncernchefens bedömning 

Kommunfullmäktige tilldelade kommunstyrelsen 13 367 000 kronor i bud-

getramen 2021 för kommungemensamma omstruktureringsåtgärder. Med-

len är avsedda för att kostnadstäcka åtgärder i verksamheterna som leder till 

minskade kostnader eller ökade intäkter. Medlen bedöms även ska kunna 

användas till att täcka budgetunderskott under tiden till dess beslut om åt-

gärder fått full ekonomisk effekt i verksamheten. Omsorgsnämndens fram-

ställan bedöms utifrån besluten om åtgärder som tagits i nämnden vara i 

linje med hur omstruktureringsmedlen avsågs att användas.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-01-05. 
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KSAU § 8 – forts.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att omsorgsnämnden år 2021 erhåller en ersättning på 9 000 000 kronor 

från kommunstyrelsens medel avsatta för kommungemensamma omstruktu-

reringsåtgärder (verksamhet 2202). 

----- 
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KSAU § 9  KS/2020:896 - 107 

 

Ansökan om omstruktureringsmedel till fritids- kultur- och 

utbildningsnämnden för framtagande av beslutsunderlag  

inför bildande av gymnasieförbund 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-11-16 att ansöka 

hos kommunstyrelsen om ekonomiskt tillskott på 250 000 kronor i omställ-

ningskostnader för arbetet med att ta fram beslutsunderlag för bildandet av 

gymnasieförbund.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09, § 94 att Storumans kommun 

ska arbeta vidare, för att tillsammans med andra kommuner i Region 10 

bilda kommunalförbund med ansvar för gymnasieutbildning. Nämnden 

anger att skollagen reglerar tydligt hur huvudmannaskapet för utbildning 

skall se ut och nuvarande lagstiftning tillåter inte att kommuner delar på en 

utbildning eller köper undervisning av varandra. Ett gymnasieförbund inne-

bär att förbundet tar över huvudmannaskapet för gymnasieutbildning och 

därmed är det fritt för skolorna i förbundet att samarbeta kring undervis-

ning. Utbildningsmöjligheterna för eleverna breddas och styrning och sam-

ordning bör förbättras vilket i sin tur kan öka elevernas möjligheter att få 

sin utbildning mestadels på hemmaplan. En större andel elever ger också 

bättre möjligheter att planera för ett ekonomiskt hållbart och allsidigt utbud 

som både gynnar elevernas möjligheter att gå den utbildning man önskar 

och för arbetslivet att få en spridning av kompetens.  

 

Nämnden anger vidare för att formera det fortsatta gemensamma arbetet i 

Region 10 finns därför ett behov av ytterligare kommunala beslut samt att 

snarast intensifiera arbetet med att färdigställa underlag inför beslut om för-

bundsbildning. För detta arbete behöver resurser tillsättas, främst i form av 

arbetstid. Omfattningen bedöms motsvara minst 25 % arbetstid under första 

halvåret 2021. Vilhelmina kommun har beslutat om motsvarande arbetstids-

resurs. 

 

Koncernchefens bedömning 

Kommunfullmäktige tilldelade kommunstyrelsen 13 367 000 kronor i bud-

getramen 2021 för kommungemensamma omstruktureringsåtgärder. Med-

len är avsedda för att kostnadstäcka åtgärder i verksamheterna som leder till 

minskade kostnader eller ökade intäkter. Medlen bedöms även ska kunna 

användas till att täcka budgetunderskott under tiden till dess beslut om åt-

gärder fått full ekonomisk effekt i verksamheten. Fritids-, kultur- och ut-

bildningsnämndens ansökan om medel bedöms utifrån nämndens avsikt 

verka för ett mer ekonomiskt hållbart och allsidigt utbud inom gymnasie 
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KSAU § 9 – forts.  

 

verksamheten vara i linje med hur omstruktureringsmedlen avsågs att an-

vändas.   

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-01-08. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att fritids-, kultur och utbildningsnämnden erhåller en ersättning på 250 000 

kronor år 2021 att användas för ett mer ekonomiskt hållbart och allsidigt 

utbud inom gymnasieverksamheten från kommunstyrelsens medel avsatta 

för kommungemensamma omstruktureringsåtgärder (verksamhet 2202). 

----- 
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KSAU § 10  KS/2020:976 - 001 

 

Översyn av politisk organisation inför mandatperioden  

2023-2026 
 

Bakgrund 

Under 2019 och 2020 har fyra beslut tagits som berör en kommande över-

syn av den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 i samband med budgetbeslutet 

2020 att det ska genomföras en översyn av förvaltningsorganisationen i 

kommunkoncernen i syfte att optimera och utveckla synergieffekter.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-22 i samband med att man avslog 

omsorgsnämndens förslag på ny förvaltningsorganisation att göra en total 

organisationsöversyn av all kommunal verksamhet omfattande både politisk 

organisation och förvaltningsorganisation.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-15 att två motioner som behandla-

des vid sammanträdet, inrättande av personalutskott och minskning av anta-

let ledamöter i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, skulle beaktas vid 

översynen av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.   

 

Koncernchefens bedömning 

Översynen borde ta sin grund i att det först bestäms hur den politiska orga-

nisationen ska vara organiserad och därefter bestäms det hur förvaltningar-

na ska vara organiserade och kopplade mot nämnder och styrelse. Översy-

nen bör också omfatta den kommunala bolagsstrukturen. Fastställandet av 

den politiska organisationen för mandatperioden 2023 – 2026 bör beslutas i 

kommunfullmäktige i juni månad 2021 eftersom val till kommande man-

datperiod görs hösten 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-12-29. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att en parlamentarisk kommitté inrättas som bereder ett förslag på en poli-

tisk organisation från och med mandatperioden 2023-2026 
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KSAU § 10 – forts.  

 

att den parlamentariska kommittén ska lämna sitt förslag på en politisk or-

ganisation från och med mandatperioden 2023 – 2026 senast den 30 april 

2021 

 

att nedanstående direktiv ges till den parlamentariska kommittén i arbetet 

med översynen av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023 

–2026 

 

o Föreslå vilka nämnder som ska finnas och vilket ansvarsområde re-

spektive nämnd ska ha från och med mandatperioden 2023 – 2026.  

o Föreslå eventuella fusioner av kommunala bolag eller eventuella nya 

kommunala bolag 

o Föreslå vilka utskott som eventuellt ska finnas i kommunstyrelsen och 

i respektive nämnd från och med mandatperioden 2023 – 2026 

o Föreslå antalet ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

nämnderna och de kommunala bolagsstyrelserna. 

-----    

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 18 (21)  

    

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 11  KS/2020:589 – 106 

 

Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk 

förening under åren 2021-2024 
 

Kommunfullmäktige behandlade den 2020-12-22 § 151 ärendet om kapita-

liseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening innebärande inbetalning 

av kapitalinsats till föreningen. Kommunfullmäktige beslutade  

 

att Storumans kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Före-

ningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 1 300 000 kronor samt att kom-

munstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningen  

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav 

på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1300 per invånare 

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2020-12-22 § 151 utse 

redovisningsansvarig Helena Viktorsson att för kommunstyrelsens räkning 

vidta de åtgärder som krävs och underteckna nödvändiga handlingar för in-

betalning av kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 

belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.  

----- 
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KSAU § 12  KS/2021:5 - 009 

 

Kommunstyrelsens uppföljningsplan 2021 
 

Kommunstyrelsen ska fastställa uppföljningsplan för sina egna verksam-

hetsområden 2021. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-01-07. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att följande uppföljningsplan för 2021 fastställs:  

 

Datum Nivå Verksamhet Inriktning 

23 mars KSAU All verksamhet Verksamhetsberättelse 

6 april KS All verksamhet Verksamhetsberättelse 

  Projektverksamhet Uppföljning 

  Översiktlig planering Uppföljning 

  Arbetsmarknadsenhet Uppföljning 

18 maj KSAU All verksamhet Tertialuppföljning 

1 juni KS All verksamhet Tertialuppföljning 

  Räddningstjänst Drift och ekonomi 

  Investeringsprojekt Uppföljning 

31 augusti KS Kansli Drift och ekonomi 

  Administration  

(ekonomi och personal) 

Drift och ekonomi 

  Köksverksamhet Drift och ekonomi 

28 september KSAU All verksamhet Delårsrapport 

12 oktober KS All verksamhet Delårsrapport 

  Teknisk verksamhet Drift och ekonomi 

26 oktober KSAU All verksamhet Verksamhetsplan 

9 november KS All verksamhet Verksamhetsplan 

  Sumnet Drift och ekonomi 

  Samiskt förvaltnings-

område 

Uppföljning 

7 december KSAU All verksamhet Detaljbudget 

  All verksamhet Taxor och avgifter 

21 december KS All verksamhet Detaljbudget 

  All verksamhet  Taxor och avgifter 

  Trafikverksamhet Uppföljning 

 

att ytterligare uppföljningar av andra verksamheter görs vid behov. 

----- 
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KSAU § 13  KS/2020:957 - 351 

 

Ansökan om bidrag till läkemedelsrening vid Stensele av-

loppsreningsverk 
 

Naturvårdsverket har haft i uppdrag att fördela bidrag för att genomföra åt-

gärder som syftar till att förbättra vattenmiljön.  

 

Bidraget syftar bland annat till att öka takten i arbetet med att minska sam-

hällets utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag. Förutom 

att bidraget ska leda till konkreta åtgärder i form av installationer i fullskala 

ska satsade medel även bidra till en ökad kunskapsuppbyggnad kring avan-

cerad rening. Detta genom att belysa de frågeställningar som uppstår i sam-

band med behovsbedömning, planering, upphandling, installation och drift 

av läkemedelsrening. 

 

2019 avsattes 145 mnkr för att ge bidrag till investeringar under tre år  

dels i: 

 

o dagvattenåtgärder som minskar mikroplaster och andra föroreningar 

via dagvatten 

o och dels till implementering av avancerad rening för avskiljning av lä-

kemedelsrester vid avloppsreningsverk. 

 

Motsvarade belopp för 2020 var 170 mnkr för bidrag till investeringar un-

der tre år. Av dessa återstår ca 30 mnkr att fördela på nya ansökningar. Det 

lämpar sig för ansökningar om förstudieprojekt och mindre investeringspro-

jekt. 

 

Bidrag kan ges till: 

 

o investeringar i en teknik eller metod, som har till huvudsakligt syfte 

att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten i avloppsreningsverk 

o eller till förstudier och andra förberedande åtgärder inför investeringar 

in sådan teknik eller metod. 

 

Investeringsprojekt omfattar hela processen från förstudie, upphandling, 

genomförande av entreprenad, idrifttagning samt utvärdering. Vid bedöm-

ning av investeringsprojekten ställs högre krav på finansieringsplanen för 

investering och drift. 

 

Stensele avloppsreningsverk föreslås bli föremål för ansökan. Bidragsansö-

kan kommer att baseras på 4 – 5 mnkr och läkemedelsreningen föreslås ske  
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KSAU § 13 – forts.  

 

med ozon och GAK (granulerat aktivt kol) i en containerlösning. Bidrag 

kan erhållas med högst 90 procent av kostnaden för bidragsberättigade åt-

gärder. Kommunens medfinansiering kan till stor del bestå av persontimmar 

för interna resurser, tjänstepersoner, arbetsledare och maskinister.  

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-01-07. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att hos Naturvårdsverket ansöka om bidrag till investeringsprojekt i syfte 

att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten i avloppsreningsverket i 

Stensele. 

----- 


