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KSAU § 31  KS/2021:199 - 007 

 

Förklaring från kommunstyrelsen över revisionsanmärkning 

i revisionsberättelse för år 2020 
 

Bakgrund 
I revisionsberättelsen för 2020 riktar kommunrevisorerna anmärkning mot 

kommunstyrelsen för bristande ledning, samordning och uppsikt över hur 

kommunens samlade verksamhet arbetar med intern kontroll. Revisorerna 

beskriver att under en längre tidsperiod har kommunstyrelsen inte säker-

ställt att detta arbete fullgörs enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och be-

slut. Revisorerna beskriver vidare att bristande intern kontroll vid hante-

ringen av fastigheten Montören 1 (brandstation/kommunförråd) har innebu-

rit förtroendeskada och ekonomisk skada för kommunen och dess helägda 

aktiebolag. 

 
Enligt 5 kap. 32 § Kommunallagen ska kommunfullmäktige från de ansva-

riga hämta in förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberät-

telsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 26 att hämta in förklaring från 

kommunstyrelsen över revisionsanmärkningen innan kommunfullmäktiges 

behandling av årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelser och nämnder. 

 

Reglementet för intern kontroll 

Kommunfullmäktige fastställde 2007-02-27 ett reglemente för intern kon-
troll. I reglementet anges det bland annat att nämnderna och styrelsen ska 

upprätta en särskild plan för interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen 

av den interna kontrollen ska löpande rapporteras till nämnden/styrelsen. 

Nämnden/styrelsen ska i samband med upprättande av verksamhetsberättel-

sen vid årets slut rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 

kontrollen inom nämnden/styrelsen till kommunstyrelsen. Kommunstyrel-

sen ska med utgångspunkt från nämndernas/styrelsens uppföljningsrappor-

ter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall 

förbättringar behövs föranstalta om sådana. Styrelsen ska också informera 
sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen. En 

sammanställning av rapporterna från föregående år ska redovisas till kom-

munfullmäktige senast mars månad. 

 

Förklaring  

Internkontrollplaner har upprättats av kommunstyrelsen, nämnder och 

kommunala bolag. Uppföljning av internkontrollplan har gjorts i kommun-

styrelsen, nämnder och kommunala bolag. 
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KSAU § 31 – forts.  

 

Kommunstyrelsen har inte uppmärksammat reglementets delar rörande ut-

värdering av kommunens samlade system för intern kontroll, sammanställ-
ning av rapporterna från föregående år och redovisning av sammanställ-

ningen av rapporterna till kommunfullmäktige. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-04-27. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att förklaringen över anmärkningen överlämnas till kommunfullmäktige. 

----- 
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KSAU § 32  KS/2020:266 - 456 

 

Motion - kompostering av matavfall 
 

Karin Malmfjord (S), Peter Åberg (S) och Gunilla Lundgren (S) har  

2020-04-07 lämnat in en motion om kompostering av matavfall.  

 

I den nationella avfallsplanen är det långsiktiga målet en cirkulär ekonomi 

där avfall i princip inte uppstår och resurser behålls i samhällets kretslopp 

eller på ett hållbart sätt återförs till naturens eget kretslopp. Genom att ta 
hand om det egna matavfallet skapas förutsättningar att göra egen jord som 

kan användas till jordförbättring och odling istället för att beställa jord och 

gödning från andra delar av Sverige. Matavfall är en resurs som ska tas om 

hand nära källan.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att en informationskampanj genomförs i syfte att uppmuntra hushåll till att 

kompostera avfall.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-21 § 52 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till tek-

nisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2021-05-03.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att information om kompostering och matavfall får ske i samband med de 
planerade informationsinsatserna i kretsloppsplanen 

 

att informationsinsatserna ska göras i samverkan med kommunikatören och 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

----- 
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KSAU § 33  KS/2020:930 - 822 

 

Motion - nytt badhus i Storuman 
 

Gunilla Lundgren (S) har 2020-12-01 lämnat in en rubr. motion. 

 

I slutet av 1960-talet byggdes badhuset i Storuman, vilket innebär att nuva-

rande badhus är över femtio år. Frågan om ett nytt badhus i Storuman har 

lyfts vid ett flertal tillfällen, senaste gången var för elva år sedan. Det är en 

tidsfråga när det inte längre går att laga och reparera badhuset. 
 

Om badhuset måste stängas får skolan problem med att kunna erbjuda ele-

ver simundervisning. Stängt badhus påverkar även andra människor som 

behöver badhuset för att upprätthålla sin hälsa. 

 

Gunilla Lundgren föreslår 

 

att framtida badhusutredningar även innefattar Storumans behov av ett nytt 

badhus 

 
att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden utreder hur de ska kunna er-

bjuda kommunens elever simundervisning när det inte finns ett badhus i 

kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 138 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Tidigare motion och inkomna medborgarförslag om simhall i kommunens 
västra del ska presenteras i en utredning för kommunfullmäktige juni 2021. 

I utredningen kommer även förutsättningarna för nuvarande simhall i Sto-

ruman samhälle att belysas. En helhetsbedömning för hela kommunen 

kommer att måsta ske med beaktande av kommunens ekonomiska förutsätt-

ningar, nyttan för medborgarna och prioritering med förtur för kommunal 

lagstadgad verksamhet.  

 

Den del av motionen att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska utreda 

hur de ska kunna erbjuda kommunens elever simundervisning när det inte 
finns badhus i kommun, bedöms vara hypotetisk när det inte finns något 

som under överskådlig tid tyder på att det inte kommer att finnas badhus i 

kommunen där elever kan ges simundervisning.  
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KSAU § 33 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-04-16. 
 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att den del av motionen att framtida badhusutredningar även innefattar  

Storumans behov av nytt badhus bifalls 

 

att den del av motionen att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden utreder 

hur de ska kunna erbjuda kommunens elever simundervisning när det inte 

finns badhus i kommunen avslås. 

----- 
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KSAU § 34  KS/2020:288 - 829 

 

Medborgarförslag - byggande av skatepark i Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-04-25 där förslagsställaren före-

slår att det byggs en skatepark i betong för ungdomarna i Storuman.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter 

överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  
 

Frågan och önskemålet om att bygga en skatepark i Storuman har varit  

aktuell under flera år. För ungefär fem år sedan undersökte den dåvarande 

föreningen Lilla Vildmannen möjligheterna att söka bidrag för att bygga en 

skatepark. Det arbetet togs senare över av föreningen Korpen i Storuman, 

men bygget blev aldrig av.    

 

Under 2020 påbörjade Storumans IK arbetet med att anlägga en konstgräs-

plan vid Storhälla och de planerar även att bygga en skatepark inom områ-

det.  
 

Storumans kommun planerar inte att själva bygga någon skatepark, efter-

som en förening kommer bygga en vid den kommunala anläggningen vid 

Storhälla. Förslagsställaren rekommenderas därför att kontakta Storumans 

IK Fotboll vid frågor om den planerade skateparken.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2021-05-05. 

 

Arbetsutskottet föreslår 
 

att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

----- 
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KSAU § 35  KS/2020:341 - 823 

 

Medborgarförslag - motionsrunda runt Badsjön i Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-05-25 där förslagsställaren före-

slår att det anläggs en motionsrunda med olika övningar vid Badsjön i  

Storuman.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 86 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 
därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Vid Badsjön finns idag ett utegym beläget som allmänheten får använda. 

Storumans IK bygger även en motionsbana vid Storhälla.   

 

Storumans kommun har inga medel för att utveckla Badsjöns område för 

motionsanläggningar.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2021-04 29. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

----- 
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KSAU § 36  KS/2020:397 - 332 

 

Medborgarförslag - lekpark på torget i Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-06-22 där förslagsställaren före-

slår att det anordnas en lekpark vid fontänen på torget i Storuman.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09 att överlämna medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter 

överlämnats till teknisk chef Tomas Nordström för tjänsteutlåtande.  
 

Bedömning 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 att satsa på att renovera befintliga 

och bygga nya lekplatser i Storuman, Stensele, Hemavan och Tärnaby. 

Kommunstyrelsen beslutade då även att montera ned de lekplatser som inte 

klarade av dagens säkerhetskrav. Som underlag användes bland annat 

material om var det bor flest barnfamiljer och hur barnen på ett säkert sätt 

kan ta sig till lekparken. Samtidigt pågick även ett annat projekt om att ut-

reda möjligheterna att bygga om torget i centrala Storuman. I utredningen 

diskuterades omfattande åtgärder med bland annat ändrade höjdnivåer för 
marken och eventuella avstängningar av vägen samt även en lekplats där. 

Det finns för närvarande inga planer på att påbörja arbetet med centrum.  

 

När valet av platser för lekplatser i Storuman diskuterades ansågs det inte 

möjligt i dagsläget att få till en säker lekplats i centrala Storuman inom be 

fintlig budget, varför kommunen i stället valde att satsa på andra mer lämp-

liga och mer säkra platser på andra ställen. Om det blir aktuellt att göra om 

centrum i Storuman finns möjlighet att på nytt aktualisera frågan om en 

lekpark där.  

 
Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2021-04-29. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

----- 
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KSAU § 37  KS/2020:554 - 869 

 

Medborgarförslag - staty i Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-08-25 om att få till stånd en staty 

av Ingemar Stenmark i ett grönområde/park i Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-15 § 110 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande. 
 

Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Förslagsställaren bedömer att detta med all säkerhet skulle gynna besöks-

frekvensen och vara ett lyft för Tärnaby. Förslagsställaren föreslår att 

kommunfullmäktige utser till exempel ordförande i kommunfullmäktige 

och ordförande i kommunstyrelsen att åka ner till Ingemar Stenmark och 

övertyga honom att ge sitt samtycke till att det uppförs en staty av honom 

på en vacker plats.  

 

Förslagsställaren anger att ett sätt att finansiera statyn är att använda sig av 
så kallad crowdfunding i vilket man ger människor en möjlighet att skänka 

pengar till en finansiering av en staty.  

 

Förslagsställarens förslag som i första hand kommunen kan ta ställning till 

är att uppdra till kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens 

ordförande att kontakta Ingemar Stenmark för ett samtycke att en staty av 

honom uppförs i Tärnaby. En följd av ett eventuellt samtycke är att kom-

munen i så fall upplåter mark för statyn.  

  

Uppförandet och finansiering av statyn bedöms ska ske av civilsamhället i 
linje med medborgarförslaget. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-04-19. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget bifalls innebärande att kommunfullmäktiges ordfö-

rande och kommunstyrelsens ordförande kontaktar Ingemar Stenmark för 
ett samtycke att uppföra en staty av honom i Tärnaby. 

----- 
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KSAU § 38  KS/2021:255 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2021 för kommunstyrelsen 
 

En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet har upprättats 

för perioden januari–april 2021. Kommunstyrelsens budgetram inklusive 

kapitaltjänst uppgår till 105 749 000 kronor år 2021. Riktpunkt för de första 

fyra månaderna är 33 procent. Nettokostnaderna för de första fyra månader-

na samt en prognos på nettokostnaderna för helåret har ställts i jämförelse 
med budgetramen.  

 

Nettokostnaderna uppgår till 34 460 000 kronor för perioden januari–april 

och 33 procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger enligt rikt-

punkten för perioden och är en procentenhet lägre än motsvarande period 

2020. 

 

Prognosen för helåret är att kommunstyrelsen kommer att ha en positiv  

avvikelse på 9 900 000 kronor mot tilldelad budgetram 2021. Avvikelsen 

består av 2 150 000 kronor uteblivit tjänsteköp av badhustjänster i Hemavan 
och 7 750 000 kronor avser oanvända omstruktureringsmedel 2021. 

  

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-05-10. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättad tertialuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari—

april samt prognos för helåret 2021 godkänns. 

 
Protokollsanteckning 

Karin Malmfjord (S) vill anteckna följande till protokollet:  

 

Av tertialuppföljningen (sid 5) framgår att höjningen av brukningsavgifter-

na med 6 procent i stället för 8 procent som vissa ledamöter ställde sig 

bakom vid fastställandet av va-taxa för 2021 (KS/2020:698),  har en nega-

tiv påverkan på budgeten inom affärsdrivande verksamhet.  

----- 
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KSAU § 39  KS/2021:256 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2021 för Storumans kom-

mun 
 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 
perioden januari – april 2021. Uppföljningen innehåller förbrukning till och 

med 30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört 

med budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäk-

ter har gjorts för perioden januari – april. 

 

Kommunen gör en resultatprognos på knappt 22 mnkr för 2021 vilket är 

12,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Orsakerna sammanfattas i 

bättre utfall gällande skatter och generella statsbidrag jämfört med budget 

samt kommunstyrelsens starka resultat.  

 
Det bör noteras att omsorgsnämnden samt fritids, kultur- och utbildnings-

nämnden prognostiserar ett underskott för 2021.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-05-14.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättad tertialuppföljning för perioden januari–april samt prognos för 

helåret 2021 godkänns 
 

att nämnderna uppmanas att se över verksamheterna för att minimera un-

derskotten samt notera att de i år och kommande år omfattas av den långsik-

tiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram 

 

att nämnderna i samband med delårsrapport för 2021 samt verksamhetsplan 

för 2022 redovisar vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans.  

----- 
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KSAU § 40  KS/2021:186 - 351 

 

Allmänna bestämmelser för användande av kommunens all-

männa vatten- och avloppsanläggning 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-25 § 140 om allmänna bestämmel-
ser för brukande av Storumans kommuns allmänna vatten- och avloppsan-

läggning, ABVA. Bestämmelserna beslutades med stöd av Lag (2006:412) 

om allmänna vattentjänster. 

 

Lag (2006:412) gäller fortsättningsvis, men kommunens allmänna bestäm-

melser behöver uppdateras med tydliga regler samt gränsvärden för av-

loppsvatten. 

 

Förslag till nya allmänna bestämmelser för användande av kommunens all-

männa vatten- och avloppsanläggning, ABVA har utformats. 
 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-04-06. 

 

Arbetsutskottet föreslår  

 

att kommunfullmäktige antar upprättat förslag till allmänna bestämmelser 

för användande av Storumans kommuns allmänna vatten- och avloppsan-

läggning att gälla från och med 2021-07-01 

 
att tidigare bestämmelser, antagna av kommunfullmäktige 2008-11-25 § 

140 och gällande från och med 2009-01-01, därmed upphör att gälla.  

----- 
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KSAU § 41  KS/2019:1259 - 400 

 

Revidering av bilaga 1 till taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken 
 

Storumans kommun har ansvar att kontrollera att miljöbalken och tillhö-
rande förordningar efterlevs, ansvaret har i reglemente delegerats till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden. Detta ska göras genom att anmälningar, 

ansökningar och tillsyn handläggs och följs upp. Den som initierar ett 

ärende eller får tillsyn ska betala för den tid som ärendet tar inklusive admi-

nistrationen för detta.  

 

Nu gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med tillhö-

rande bilagor antogs av kommunfullmäktige 2019-11 26 § 120 att börja 

gälla från och med 2020-01-01.  

 
Lagstiftningen inom avfallsområdet har ändrats, främst genom att avfalls-

förordningen gjorts om i grunden och nu är indelad i kapitel samt att fler 

områden omfattas av prövning. Detta berör sortering och möjligheter till 

dispens från sorteringskravet för avfall inom verksamheter. Vidare har 

kommunfullmäktige antagit nya avfallsförskrifter för kommunen.  

 

Mot bakgrund av detta föreslår miljö- och samhällsbyggnadsnämnden före-

slår miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en revidering av Bilaga 1 om 

fattande avgifter för ansökan, anmälan och viss tillsyn.  

 
Förslaget till den reviderade bilagan innebär en uppdatering och anpassning 

till förändringarna i lagstiftningen och de nya avfallsföreskrifterna för  

Storumans kommun. Dokument har även gjorts tydligare och mer lättläst 

inom avfallsområdet. Avgifter och prövningarnas omfattning har inte änd-

rats. Ett fåtal prövningar inom andra områden har anpassats bättre till den 

tidsåtgång som krävs för dessa ärenden.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-31 § 29.  
 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att reviderad Bilaga 1 tillhörande taxa för prövning och tillsyn enligt miljö-

balken fastställs och börjar gälla från och med 2021-08-01 
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KSAU § 41 – forts. 

 

att nuvarande bilaga, fastställd av kommunfullmäktige 2019-09-25 § 131, 

gäller fram till och med 2021-07-31.  
 

Protokollsanteckning 

Karin Malmfjord (S) vill få följande antecknat till protokollet: 

 

Karin Malmfjord (S) anser att renhållningsfrågor som åligger teknisk verk-

samhet inte ska hanteras av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och ska 

därför heller inte avgiftsbeläggas.  

----- 
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KSAU § 42  KS/2021:264 - 000 

 

Remiss - Valkretsindelning för val till regionfullmäktige 
 

Region Västerbotten är under innevarande mandatperiod indelat i tre (3) 

valkretsar vid val till regionfullmäktige. En valkrets är ett geografiskt om-

råde vars röstberättigade invånare har rätt att utse representanter till en poli-

tisk församling. 

 

Regionstyrelsen har för avsikt att föreslå att regionfullmäktige beslutar att 
nuvarande valdistriktsindelning ska kvarstå vid 2022 års val till regionfull-

mäktige och att indelningen ska gälla tills vidare.  

 

Innan ärendet slutbehandlats i regionfullmäktige ska förslaget överlämnas 

till kommunerna för synpunkter. Regionfullmäktiges beslut ska senast den 

31 oktober vara länsstyrelsens tillhanda som därefter fastställer beslutet.  

 

Regionen är under innevarande mandatperiod indelat i följande valkretsar:  

 

o Västerbottens läns norra (Skellefteå och Norsjö kommuner) 
o Västerbottens läns södra (Robertsfors, Umeå, Nordmalings, Vindelns, 

Vännäs och Bjurholms kommuner) 

o Västerbottens läns västra (Dorotea, Malå, Lycksele, Storumans,  

Vilhelmina, Sorsele och Åsele kommuner) 

 

Kommunerna ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på om nuvarande 

valkretsindelning ska kvarstå eller ej.  

 

Yttrande ska vara Region Västerbotten tillhanda senast den 30 juni 2021.  

 
Bedömning 

Samråd har skett med valnämndens presidium som meddelat att man inte 

har något att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning i  

regionfullmäktige.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-05-11. 

 

Arbetsutskottet föreslår 
 

att kommunfullmäktige meddelar Region Västerbotten att Storumans 

kommun inte har några invändningar mot att nuvarande valkretsindelning  
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KS § 42 – forts.  

 

kvarstår vid valet till regionfullmäktige 2022 och att indelningen ska gälla 

tills vidare 
 

att kommunfullmäktige framför önskemål till Region Västerbotten om 

längre remisstid vid kommande remisser.  

----- 
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KSAU § 43  KS/2021:177 - 822 

 

Utredning – simhall 
 

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

nens västra del har aktualiserats genom olika ärenden mot bakgrund av 

bland annat stängningen av simhallen i Hemavan.  

 

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

i Tärnaby, inlämnad av Hans-Peter Carlson (L) 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 133 att bifalla motionen inne-

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

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

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

2021.  

 

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

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

slaget att utreda förvärv och upprustning av nuvarande simhall i Hemavan 

samt byggnation av ny simhall i Tärnaby.  
 

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

ring av simhallen i Hemavan, initierat i kommunstyrelsen av Marie  

Berglund (SD) 

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

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

redningen med övriga utredningar i samma ärende.  

 

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

simhall i Hemavan 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 38 att avslå medborgarförsla-

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

 

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

Lundgren (S) 

Motionären föreslår att framtida badhusutredningar även innefattar Storu-

mans behov av ett nytt badhus. Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 

§ 138 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen är under beredning och avses slutbehandlas av kommunfullmäk-
tige 2021-06-15. 
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KSAU § 43 – forts.  

 

Utredning 

En utredningsgrupp inom tekniska avdelningen har gjort en utredning vad 
gäller nybyggnation av simhall i Tärnaby respektive Storuman samt som al-

ternativ tagit fram en kostnadskalkyl gällande badresor för elever.  

 

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

utgår som alternativ i utredningen.  

 

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

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

pen.  

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

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

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

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

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

mnkr/år. 

 

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

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

upp till fem år. 
 

Storumans kommuns investeringsbudget för den skattefinansierade verk-

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

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

ringar i den övriga skattefinansierande verksamheten. Den skattefinansie-

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

belysning och fastigheter. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2021-05-06. 
 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att utredningen godkänns. 

----- 
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KSAU § 44  KS/2020:233 - 107 

 

Godkännande av aktieägaravtal vid bildande av intressebolag 

för lägenhetsproduktion i Hemavan 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-21 
 

att godkänna att Fastighets AB Umluspen får bilda ett intressebolag för att 

främja bostadsförsörjningen i kommunen 

 

att ett aktieägaravtal ska upprättas mellan delägarna i intressebolaget 

 

att aktieägaravtalet ska underställas kommunstyrelsen för godkännande 

innan bolaget bildas. 

 

De tre delägarna till intressebolaget Fastighets AB Lassoskogen under 
bildande, Fastighets AB Umluspen, Contractor Fastigheter i Norr AB och 

Vikbergs Fastighetsförvaltning AB, har kommit överens om ett 

aktieägaravtal. Parterna avser att ingå avtalet i syfte att reglera villkoren för 

bedrivande av bolagets verksamhet samt parternas mellanhavanden som 

aktieägare i bolaget. 

 

I aktieägaravtalet finns bland annat angivet vilka frågor som kräver att 

samtliga röster biträder beslutet vid bolagsstämma samt förhållandet till 

Storumans kommun. Eftersom Fastighets AB Umluspen är ett helägt 

dotterbolag till Storumans kommunföretag AB är man skyldig att tillämpa 
ägarpolicyn för Storumans kommun.  

 

Enligt Storumans kommuns ägarpolicy ska Storumans kommunföretag AB 

godkänna aktieägaravtalet. Aktieägaravtalet bedöms för sin giltighet 

därmed behöva godkännas både av kommunstyrelsen och styrelsen i 

Storumans Kommunföretag AB.  

 

Återremiss vid kommunstyrelsens behandling 2021-04-06 

Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet för att se över möjlighet-
erna att antingen stryka eller ändra lydelsen i punkt 4.2 under avsnitt 4 

Finansiering, vinstdisposition m.m. i aktieägaravtalet. 

 

Förnyad beredning efter återremiss 

Advokaten som medverkat till upprättandet av aktieägaravtal har lämnat ett 

yttrande angående över möjligheterna att antingen stryka eller ändra lydel-

sen i punkt 4.2 under avsnitt 4 Finansiering, vinstdisposition m.m. i aktieä-

garavtalet. Advokaten anger i sitt yttrande att en annan reglering än en rätt  
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KSAU § 44 – forts.  

 

och skyldighet att tillhandahålla finansiering annat än proportionellt ter sig 

märkligt och missvisande. Vidare anger advokaten att denna typ av beslut 
fattas separat och förutsätter enighet mellan parterna. Om enighet inte kan 

nås, föreligger - i den ordning som anges i punkt 12 - en rätt för part att be-

gära inlösen av sina aktier. För det fall beslut fattas om tillkommande finan-

siering och part inte efterkommer den beslutade skyldigheten, alls eller för-

senat, kan reglerna om inlösen vid avtalsbrott aktualiseras i punkt 13. Det 

saknas enligt advokatens uppfattning anledning till en annan reglering än 

denna ömsesidiga skyldighet och rättighet. Skrivningen ska därför kvarstå 

enligt advokatens uppfattning.   

 

Överläggningar har skett med de två andra delägarna till intressebolaget 
Fastighets AB Lassoskogen under bildande, Contractor Fastigheter i Norr 

AB och Vikbergs Fastighetsförvaltning AB, om möjligheterna att antingen 

stryka eller ändra lydelsen i punkt 4.2 under avsnitt 4 Finansiering, vinst-

disposition m.m. i aktieägaravtalet. Utifrån överläggningarna mellan par-

terna konstateras att man inte är villiga att stryka eller ändra lydelsen i 

punkt 4.2 under avsnitt 4 Finansiering, vinstdisposition m.m. i aktieägarav-

talet. 

 

Bedömning 

Eftersom parterna inte är villiga till att stryka eller ändra ordalydelsen i 
punkt 4.2 under avsnitt 4 Finansiering, vinstdisposition m.m. i aktieägarav-

talet bedöms att ställningstagande måste göras om att godkänna avtalet i sin 

nuvarande skrivning eller att inte godkänna avtalet i sin nuvarande skriv-

ning.   

 

Om aktieägaravtalet inte godkänns i sin nuvarande skrivning bedöms att 

Fastighets AB Umluspen inte kan bilda ett gemensamt intressebolag för lä-

genhetsproduktion i Hemavan tillsammans med Contractor Fastigheter AB i 

Norr AB och Vikbergs Fastighetsförvaltning AB. 

 
Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-05-04. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att aktieägaravtalet godkänns. 

----- 
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KSAU § 45  KS/2021:11 - 000 

 

Medel för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser 
 

Bakgrund 

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

för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser. Medlen har tidigare år tillförts 

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram som också beslutat om 

användandet av medlen men även organiserat administrationen av den-

samma. Storuman fritid har varit den del av förvaltningen som antigen be-
slutat eller berett ärende för beslut om användande av medlen. Medlen har 

kunnat användas både internt i kommunen och av föreningar m.fl. så länge 

det har följt syftet. I och med prislappsmodellens införande 2021 har med-

len för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser tillförts kommunstyrelsens 

budgetram, verksamhet 10211 Kommunstyrelsens förfogande. Överlägg-

ningar har skett med Storuman fritid om fortsatt administration av medlen. 

Storuman fritid bedömer att man inte längre har personella resurser för att 

administrera medlen för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser.  

 

Kommunledningsgruppen har föreslagit att medlen för attraktivitetshöjande 
utvecklingsinsatser istället ska hanteras på liknade sätt som bygdeavgifts-

medlen.  

 

Riktlinjer för ansökningar om medel för attraktivitetshöjande utvecklingsin-

satser har därefter utarbetats av kanslienhetens utredare, redovisningsansva-

rig och kommunsekreterare.  

 

Bedömning 

Bedömningen är att riktlinjerna innebär en likvärdig behandling av de som 

söker medlen men också att det säkerställer att medlen används i det syfte 
kommunfullmäktige hade när man tog beslut om medlen. Kommunstyrelsen 

bedöms ska vara beslutsinstans för ansökningarna. 

 

Vid sammanträdet görs justering i dokumentet.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-05-03. 

 

Arbetsutskottet föreslår 
 

att riktlinjerna för ansökningar om medel för attraktivitetshöjande utveckl-

ingsinsatser godkänns 
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att kommunstyrelsen är beslutsinstans för fördelning av avsatta medel för 

attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser.  
----- 
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KSAU § 46  KS/2020:976 - 001 

 

Översyn av politisk organisation inför mandatperioden  

2023-2026 
 

Mot bakgrund av att kommunfullmäktige under 2019 och 2020 tagit olika 
beslut som berör en kommande översyn av den politiska organisationen be-

slutade kommunstyrelsen 2021-02-02 § 13 

 

att inrätta en parlamentarisk kommitté för beredning av förslag till  

politisk organisation från och med mandatperioden 2023-2026 

 

att den parlamentariska kommittén ska lämna sitt förslag till politisk orga-

nisation från och med mandatperioden 2023–2026 senast den 30 april 2021 

 

att lämna nedanstående direktiv till den parlamentariska kommittén i arbe-
tet med översynen av den politiska organisationen inför mandatperioden 

2023–2026 

 

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

tive 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.    

 

att varje parti representerat i kommunfullmäktige utser en ordinarie repre-

sentant och ersättare senast den 16 februari 2021 

 

att Centerpartiets ordinarie representant är sammankallande i den parla-

mentariska kommittén.  

 

Parlamentariska kommitténs arbete, förslag och rekommendationer 
Parlamentariska kommittén har härefter sammanträtt vid fyra tillfällen – 4 

mars, 19 mars, 22 april och 5 maj och arbetat fram följande förslag och re-

kommendationer som närmare framgår av minnesanteckningar daterade 

2021-05-05.  
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KSAU § 46 – forts.  

 

Nämnds- och bolagsstruktur 

 
Kommitténs förslag 

 

att nuvarande nämndstruktur ska behållas 

 

att inte inrätta ett särskilt personalutskott under kommunstyrelsen utan att 

personalstrategiska frågor ska som tidigare hanteras i kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

att nuvarande bolagsstruktur ska behållas. 

 
Antal ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och 

bolag 

 

Kommitténs förslag 

 

att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat med 31 le-

damöter 

 

att antalet ledamöter i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska minska 

från nuvarande nio (9) ledamöter till sju (7) ledamöter 
 

att övriga nämnder och kommunstyrelsen ska ha oförändrat antal ledamöter 

 

att antalet ledamöter i Hemavan Tärnaby Airport AB ska vara fem (5) och 

inga suppleanter 

 

att övriga bolag ska ha oförändrat antal ledamöter 

 

att notera att det är möjligt för kommunfullmäktige att utse partipolitiskt 

obundna ledamöter till styrelser i kommunala bolag. 
 

Ansvarsområden för kommunstyrelsen, nämnder och bolag 

Ansvarsområden för kommunstyrelsen och nämnder ingår inte i uppdraget 

som lämnats av kommunstyrelsen till kommittén. Kommittén kan dock 

lämna rekommendationer på förändring av reglementet och bolagsordningar 

inför mandatperioden mandatperiod 2023 – 2026.  
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§ 46 – forts.  

 

Kommittén har diskuterat följande frågor:  

 
o Samverkan mellan kommunstyrelsen och fritid-, kultur- och utbild-

ningsnämnden avseende skolskjutsar måste utvecklas med rimliga res- 

och väntetider i hela kommunen med bibehållen kostnadseffektivitet.   

o Samverkan mellan kommunstyrelsen och omsorgsnämnden avseende 

arbetsmarknadsrelaterade frågor måste utvecklas för att optimera  

effekten av de samlade kommunala insatta resurserna.  

 

Kommitténs rekommendationer 

 

att en utredning med en konsekvensanalys görs om det är möjligt att över-
föra den del av kommunens stadsnät (SumNet) benämnt kommunikations-

nivå med tillhörande tjänster till det kommunala bolaget Industri- och Lo-

gistikcentrum i Storuman AB.  

 

att följande ändringar görs vid revidering av kommunstyrelsens och nämn-

dernas reglemente inför kommande mandatperiod:  

 

o under delen personalpolitiken tillföra - besluta även om övergripande 

arbetsmiljö- och arbetsgivarfrågor. 

o under delen personalpolitiken lägga till punkterna - kompetensförsörj-
ning och verka för mångfald, jämställdhet och integration. 

o under delen kommunstyrelsens uppföljning tillföra - utvärdera kom-

munens samlade system för intern kontroll, informera sig om hur den 

interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen och årligen rap-

portera till kommunfullmäktige.  

 

att en översyn görs av sammanträden på distans.   

 

Beredande organs förslag 

Parlamentariska kommitténs minnesanteckningar 2021-05-05. 
 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att sända parlamentariska kommitténs förslag och rekommendationer på 

remiss till partierna som är representerade i kommunfullmäktige 

 

att efter genomförd remissomgång och bearbetning av inkomna remissvar  
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KS § 46 – forts. 

 

behandla ärendet enligt följande 

 

Datum Organ 

2021-08-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-08-31 Kommunstyrelsen 

2021-09-14 Kommunfullmäktige 

----- 
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KSAU § 47  KS/2020:933 - 259 

 

Remiss/fortsatt samråd - framtagande av slutlig efterbehand-

lingsplan för Norrhedens torvtäkt 
 

Produktion av energitorv på Norrhedens torvtäkt börjar gå mot sitt slut. 
Skellefteå Kraft ska nu ta fram slutliga efterbehandlingsplaner över hur re-

spektive produktionsfält ska efterbehandlas. Planerna tas fram i samråd med 

berörda fastighetsägare, kommuner och samebyar.  

 

Med anledning av det genomför nu Skellefteå kraft ett andra samråd. Sam-

rådsunderlaget syftar till att kommunicera förslag på specifika åtgärder i de 

efterbehandlingsplaner som tagits fram för respektive produktionsfält.  

 

Synpunkter emotses senast den 21 maj.  

 
Ärendet har internremitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som 

yttrat sig i ärendet.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra till presidiet att lämna yttrande över samrådsunderlaget utifrån 

miljö- och samhällsbyggnadsnämndens synpunkter.  

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  29 (31)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-18  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 48  KS/2021:181 - 106 

 

Föreningsstämma med Inlandskommunerna Ekonomisk  

förening (IEF) 2021 
 

Inlandskommunerna ekonomisk förening (IEF) kallar till ordinarie före-
ningsstämma den 19 maj 2021 kl. 09.00. Stämman genomförs digitalt via 

Teams. 

 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20, § 86 beslutat att uppdra till kommun-

styrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstäm-

mor, årsmöten, föreningsstämmor m.m. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att utse Patrik Persson till kommunens ombud vid IEF:s föreningsstämma 
2021. 

----- 
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KSAU § 49  KS/2021:218 - 106 

 

Årsmöte med Föreningen Blå vägen 2021 
 

Föreningen Blå vägen kallar till årsmöte den 20 maj 2021 kl. 09.00. Stäm-

man genomförs digitalt. 

 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20, § 86 beslutat att uppdra till kommun-

styrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstäm-

mor, årsmöten, föreningsstämmor m.m. 
 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att utse Patrik Persson till kommunens ombud vid Föreningen Blå vägens 

årsmöte 2021. 

----- 
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KSAU § 50  KS/2021:253 - 107 

 

Bolagsstämma med Inlandsbanan AB 2021 
 

Inlandsbanan AB kallar till ordinarie bolagsstämma den 31 maj 2021.  

Bolagsstämman genomförs digitalt. I anslutning till bolagsstämman hålls 

även bolagsstämmor för dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och  

Inlandståget AB.  

 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20, § 86 beslutat att uppdra till kommun-
styrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstäm-

mor, årsmöten, föreningsstämmor m.m. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att utse Karin Malmfjord som kommunens ombud vid IBAB:s bolags-

stämma 2021. 

 

 

 


