
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLLSINGRESSER 1 (49)  

   

Kommunfullmäktige 2020-02-18  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________  

 

1 

Protokollets justering  
 

Tid och plats för justering:  

 

Torsdag 27 februari kl. 11.00 

Kommunhuset, Storuman - Kammaren 
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Information från kommunrevisionen  
 

Kommunrevisionen har framfört önskemål till kommunfullmäktiges presidium om att 

kommunfullmäktige fortsättningsvis vid varje sammanträde ska få information om de 

revisionsrapporter som upprättats vid granskning av kommunens olika verksamheter.  

 

Följande revisionsrapporter redovisas:  

 

Ärende-

beteckning 

Revisionsrapport/ 

granskningsområde 

Ansvarig nämnd Upprättad 

KS/2019:1326 Granskning av verksamhet-

ens effektivitet hos omsorgs-

nämnden och fritids-, kultur- 

och utbildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden 

2019-11-06 

KS/2020:67 Granskning av underhåll av 

anläggningstillgångar 

Kommunstyrelsen 2020-02-06 

 

Presidiets förslag till beslut 

 

att redovisningen godkänns.  
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Interpellation - nedläggning av socialtjänst i Tärnaby (KS/2020:44)  
 

Torkel Stångberg (V) har 2020-01-24 lämnat in följande interpellation till omsorgs-

nämndens ordförande Roland Gustafsson. 

 

Individ- och familjeomsorgen, IFO, samhällets yttersta skyddsnät och bärare av ansva-

ret att vår kommuns invånare får det stöd och hjälp som de behöver. IFO hjälper och 

stöttar våra medborgare. Det innefattar alltifrån den ensamstående föräldern som be-

höver ekonomisk hjälp, den våldsutsatta som behöver fly ifrån sin partner, ungdomen 

med psykisk ohälsa om behöver hjälp i hemmet, barnet som inte längre kan bo hos 

sina föräldrar, människan med missbruksproblem som behöver vård för att överleva 

till pensionären som inte har råd att gå till tandläkaren.  

 

Omsorgsnämnden har nu tagit bort socialtjänstens bemanning i Tärnaby. Storumans 

kommun har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för våra medborgare och det 

är något som vi i Vänsterpartiet Storuman-Tärnaby tar på största allvar och inte kan 

tumma på! 

 

Med anledning av detta och nedläggningen ställs följande frågor:  

 

o Vad får nedläggningen för konsekvenser för våra medborgare i Tärnabyområdet? 

o Hur mycket pengar beräknas omsorgsnämnden spara med nedläggningen? 

o Varför vill omsorgsnämnden inte längre ha personal anställd på socialtjänsten i 

Tärnaby? 

o Varför har inte kommunens invånare blivit informerade om nedläggningen? 

o Anser du inte att en sådan viktig fråga borde ha lyfts upp till kommunfullmäktige? 

o Tror du att en lägre bemannad socialtjänst kommer generera mindre kostnader för 

omsorgsnämnden? 

o Hur tror du att nedläggningen kommer att påverka IFO:s personal i Storuman som 

redan innan nedläggningen hade hög arbetsbelastning samt högst antal långtids-

sjukskrivna i hela kommunen? 
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Interpellation - omsorgsnämndens ordförandes tjänstgöringsdagar 2020 
(KS/2020:65)  
 

Karin Malmfjord (S) har 2020-02-04 lämnat in följande interpellation till omsorgs-

nämndens ordförande Roland Gustafsson. 

 

Enligt gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda ska deltidsarvoderade förtro-

endevaldas tjänstgöringsdagar fastställas av respektive nämnd senast 31 januari varje 

år.  

 

o Har omsorgsnämnden fastställt tjänstgöringsdagarna för ordföranden i nämnden? 
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Interpellation - fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförandes 
tjänstgöringsdagar 2020 (KS/2020:66)  
 

Karin Malmfjord (S) har 2020-02-04 lämnat in följande interpellation till fritids-, kul-

tur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson. 

 

Enligt gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda ska deltidsarvoderade förtro-

endevaldas tjänstgöringsdagar fastställas av respektive nämnd senast 31 januari varje 

år.  

 

o Har fritids-, kultur- och utbildningsnämnden fastställt tjänstgöringsdagarna för ord-

föranden i nämnden? 
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Interpellation - kommunens deltagande i Granddagarna (KS/2020:58)  
 

Daniel Johansson (V) har 2020-02-04 lämnat in följande interpellation till kommunsty-

relsens ordförande Tomas Mörtsell.  

 

Vänsterpartiets inställning till arrangemanget på Grand hotel är väl känt. Nu har årets 

arrangemang gått av stapeln. Vi har i media innan arrangemanget kunna läsa hur 

kommunstyrelsens ordförande försvarar arrangemenaget och dess kostnader. Detta 

samtidigt som massiva besparingar ska genomföras i kommunens lagstadgade verk-

samheter. Samtidigt som våra grannkommuner deklarerat att de inte kan försvara ett 

eget deltagande då det ska sparas i den egna kommunens verksamheter. Så vi har na-

turligtvis en del givna frågor.  

 

o Vad landade den faktiska kostnaden för årets arrangemang på? 

o Hur mycket har Storumans kommun lagt på detta arrangemang under de år som vi 

deltagit? 

o Vilka etableringar och satsningar har genomförts i Storumans kommun tack vare 

detta arrangemang? 

o Anser kommunstyrelsens ordförande fortfarande att Storumans kommun ska delta i 

detta arrangemang framgent.  
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Interpellation - ekologisk kost i de kommunala köken (KS/2020:59)  
 

Daniel Johansson (V) har 2020-02-04 lämnat in följande interpellation till kommunsty-

relsens ordförande Tomas Mörtsell.  

 

I tidningen Dagens arena kunde vi nyligen ta del av material där det gjorts en kart-

läggning av kommunerna och hur mycket ekologisk kost som använts i de kommunala 

köken. Här kunde vi se att Storumans kommun ligger näst sist i klassen med 8% eko-

logiska av våra inhandlade produkter till våra kök. Inte mycket har hänt här de senaste 

åren.  

 

o Hur ser kommunstyrelsens ordförande på det resultatet? 

o Är ekologisk kost viktigt för den borgerliga majoriteten? 

o Vad ämnar kommunstyrelsens ordförande konkret göra för att förbättra detta? 
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Motion – fixartjänster (KS/2018:508)  
 

Karin Malmfjord (S) har 2018-04-15 lämnat in en motion angående fixartjänster.  

 

Ett vanligt problem bland äldre är att de faller och skadar sig i hemmet, något som or-

sakar lidande för individen och stora kostnader för samhället. 

 

Många kommuner har i dag infört fixartjänster som primärt riktas till äldre personer i 

syfte att förebygga fallolyckor i hemmet. I första hand erbjuds hjälp med sysslor som 

kan innebära fallrisk för äldre. 

 

Fixartjänster definieras enligt en Vinnovarapport (VR 2013:09) ”Ej behovsbedömda 

insatser riktade till äldre samt eventuellt andra specificerade målgrupper som utgörs 

av lättare insatser i eget boende med huvudsakligt syfte att förebygga fallolyckor i 

hemmet”. 

 

Enligt lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) får en kommun tillhanda-

hålla vissa servicetjänster utan behovsprövning för att förebygga olycksfall, fixartjäns-

ter är exempel på sådana tjänster. 

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att fixartjänster utreds 

 

att riktlinjer för fixartjänster tas fram  

 

att fixartjänster införs. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-24 att överlämna motionen till kommunstyrel-

sen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till arbetsmarknadssekreteraren 

för tjänsteutlåtande.  

 

Arbetsmarknadssekreterarens tjänsteutlåtande/utredning 2018-12-14 

Under perioden 2010-02-01--2010-12-31 utförde personer som anvisades till arbets-

marknadsåtgärden LYFT servicetjänster till personer över 67 år inom det geografiska 

området Storuman och Stensele samhällen. 

 

Storumans kommun hade under perioden 2011-12-31--2012-05-31 servicetjänster till 

personer över 67 år enligt Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Uppgif-

terna utfördes av anvisade personer från Arbetsförmedlingen med stöd av arbetsledare 

på Arbete För Alla (AFA) som finns i Storuman. 
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Första året, 2010, utfördes 60 uppdrag åt 20 personer. Under andra perioden 2011-

2012 utfördes 80 uppdrag till 26 personer, varav 10 uppdrag åt fem personer i västra 

delen av kommunen. En anledning till att servicetjänsterna togs bort var att AFA inte 

kunde utföra arbetsuppgifterna i den västra delen p.g.a. personalbrist. 

 

Efter kontakt med ett antal kommuner i Västerbotten är det endast en kommun som har 

fixartjänst, Malå kommun.  Fixartjänsten ingår som en del av arbetsuppgiften hos en 

person som är anvisad från Arbetsförmedlingen och som tillhör arbetsmarknadsenhet-

ens område. Fixartjänsten startade i samband med arbetsmarknadsåtgärden Plusjobb. 

Då var det betydligt flera uppdrag som genomfördes men efterfrågan har minskat un-

der åren till att nu vara ett till två uppdrag per månad. Ingen kostnad tas ut för den ut-

förda tjänsten. 

 

För att genomföra fixartjänst inom Storumans kommun kan AFA genomföra arbets-

uppgifterna i den östra delen av kommunen. Om AFA skulle etablera en verksamhet i 

västra kommundelen krävs en arbetsledare, anvisade personer, ett fordon, maskinell 

utrustning, personlig skyddsutrustning och lokal. Detta till en kostnad av ca 800 000 

kronor per år. Detta är kostnader som måste budgeteras extra för. Dessa pengar finns 

inte inom arbetsmarknadsenheten idag. 

 

Förslag till införande av fixartjänster i Storumans kommun 

I den östra kommundelen införs fixartjänster som en verksamhet inom AFA med mot-

svarande upplägg som under perioden 2010-2012.  

 

Behovet att få servicetjänster utförda är oftast säsongsbundna. Utifrån detta kan en idé 

vara att ansvaret inom den västra delen läggs inom redan befintlig verksamhet, exem-

pelvis inom omsorgsverksamheten.  

 

Uppdraget som arbetsledare kan vara en uppgift för sjukskriven redan anställd perso-

nal som behöver en omplacering för att komma tillbaka i jobb. 

 

Behov finns av ytterligare finansiering för arbetsledare, anvisad personal från Arbets-

förmedlingen, leasing av fordon, personlig skyddsutrustning och materiel för att utföra 

fixartjänsten. 

 

I västra delen finns även ett behov av arbetsplats för personer som behöver sysselsätt-

ning och anvisning från Arbetsförmedlingen till praktikplatser och då kan fixartjänst 

vara en del av detta. 

 

Bedömningen om eventuell konkurrens med kommersiell verksamhet inom branschen 

är att den inte är så stor att det skulle påverka branschen på ett negativt sätt. 
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Förslag till riktlinjer i Storumans kommun 

o Personer över 67 år som är folkbokförda i Storumans kommun och permanent bo-

ende får använda fixartjänsten. 

o Fixartjänsten bokas tre dagar innan den ska utföras på angivet telefonnummer. 

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

o Vid bokning av samma tider är det turordning av beställningen som gäller. 

o Fixartjänst har med sig egen utrustning, exempelvis trappstege, skruvdragare, gräs-

klippare med bränsle, snöstyrare m.m. 

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 våningen utförs inte. 

Arbetsmarknadssekreterarens förslag 

att fixartjänster införs enligt upprättat förslag 

 

att riktlinjer för fixartjänster fastställs enligt upprättat förslag 

 

att det budgeteras medel till omsorgsförvaltningen för att införa fixartjänst i västra 

delen och att Arbete för alla (AFA) blir ansvarig i östra delen där kostnaderna belastar 

verksamhet inom befintlig budget 

 

att motionen därmed bifalls. 

 

Återremiss 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2019-01-28 § 1  besluta-

des att återremittera ärendet för ytterligare utredning, dels vad gäller finansiering och 

dels om hjälp med digitala tjänster, som idag tillhandahålls via pilotprojektet e-Rum, 

skulle kunna ingå i fixartjänster.  

 

Koncernchefens utredning och bedömning 2019-11-07 

Ny lagstiftning träder ikraft 2020-01-01 innebärande att kommuner utan föregående 

individuell behovsprövning får tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 68 

år. Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall 

eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.  

 

Serviceplan för Storumans kommun 2019-2022 fastställdes av kommunfullmäktige 

2019-06-11. Serviceplanen beskriver bland annat att kommunen erbjuder butiker, bya-

föreningar och motsvarande parter möjlighet att anmäla intresse om att etablera och ta 

ansvar för en servicepunkt. Detta ska regleras i ett avtal som utformas i dialog mellan 

kommunen och den lokala part som vill etablera servicepunkten. Serviceslag som kan 
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tillhandahållas är bland annat samordning av fixartjänster med en ersättning på 10 000 

kronor. 

 

Bedömningen är att den nya lagstiftningen om servicetjänster åt personer som fyllt 68 

år som träder ikraft 2020-01-01 innebär att om kommunen ska tillhandahålla fixar-

tjänster ska det tillämpas enligt den nya lagstiftningen. Utifrån likställighetsprincipen 

bedöms det också att om kommunen ska tillhandahålla servicetjänster så måste kom-

munen kunna erbjuda alla personer som fyllt 68 år tjänsten. Enligt serviceplanen kan 

andra serviceslag ingå i överenskommelsen om servicepunkt. Bedömningen är att 

hjälp med digitala tjänster kan vara ett sådant serviceslag. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsmarknadssekreterare Ingrid Elebrinks tjänsteutlåtande 2018-12-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 1 och 2019-12-03 § 86. 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-11-07. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-17 § 170. 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2019-12-17 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionens del vad gäller att fixartjänster utreds samt att riktlinjer för fixartjänster 

tas fram anses besvarad 

 

att motionens del vad gäller fixartjänster avslås.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att motionen bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Karin Malmfjords yr-

kande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 

o Nej-röst för bifall till Karin Malmfjords yrkande. 

 

Omröstningsresultat (se sid 2) 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets för-

slag.  
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Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionens del vad gäller att fixartjänster utreds samt att riktlinjer för fixartjänster 

tas fram anses besvarad 

 

att motionens del vad gäller fixartjänster avslås.  

----- 
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Motion - valfrihet inom hemtjänsten (KS/2017:127)  
 

Karin Malmfjord (S) har 2017-02-28 lämnat in en motion angående valfrihet inom 

hemtjänsten.  

 

Malmfjord skriver följande:  

 

När omsorgsnämnden skulle behandla verksamhetsplanen för 2017 föreslogs att föl-

jande text skulle strykas:  

 

”Inom hemtjänst finns fortfarande bara en extern utförare. Den internfakturering som 

görs varje månad är tidskrävande för enhetschefer inom hemtjänsten. Omsorgsnämn-

den vill under 2017 att verka för att LOV avskaffas i kommunen då det i dagsläget 

medför extra arbete för enhetscheferna. Planering av insatserna ska för den skull vara 

kvar i sin nuvarande form”.  

 

Omsorgsnämnden var inte enig när beslut sedan togs om att stryka ovanstående text.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att valfrihet inom hemtjänsten utvärderas 

 

att det utreds vad administrationen kostar för valfrihet inom hemtjänsten.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28 att överlämna motionen till kommunstyrel-

sen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur 2017-03-17 överlämnat motionen till 

omsorgsnämnden för yttrande.  

 

Omsorgsnämndens yttrande 

Omsorgsnämnden hanterade yttrandet första gången 2017-06-14 när man beslutade att 

återremittera ärendet till förvaltningen för förtydligande. Omsorgsnämnden komplette-

rade yttrandet med förtydligande 2019-11-20. 

 

I omsorgsnämndens yttrande 2017-06-14 skrivs följande angående utvärdering av val-

frihet inom hemtjänsten samt vilka administrativa kostnader som uppkommit när 

kommunen införde LOV.  

 

Beträffande utvärdering av valfrihet inom hemtjänsten kan konstateras att det endast är 

en företagare som ansökt och fått godkänt som utförare av hemtjänst. Företaget utför 

servicetjänster i Storuman och Gunnarnområdet. Som mest har fyra brukare valt denne 

utförare men för närvarande är det endast två brukare som valt annan utförare än 

kommunen. 
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Det går bara att spekulera varför intresset varit så litet men det finns ingen tradition av 

vårdföretagande i kommunen och att brukare inte vill byta om det fungerar med kom-

munens hemtjänst. Eftersom det är enbart servicetjänster som erbjuds av annan utfö-

rare finns det brukare med omvårdnadsbehov som sagt att man inte vill ha människor 

från olika organisationer i sitt hem. 

 

Administrationen blir mer omfattande eftersom alla timmar internfaktureras. Enhets-

chefer skriver och redigerar fakturor. Tiden uppgår till 20 timmar per månad. Bi-

ståndshandläggare lägger in uppgifter i en sammanställning samt skriver beställning 

till enhetschefer. Cirka 20 ärenden per månad vilket tar cirka 15 timmar. Granskning 

av fakturor ytterligare fyra timmar. Ekonomikontoret granskar och gör omföringar, 

cirka en timme per månad. Räknad på en medellön av 32 000 kronor per månad blir 

kostnaden 10 705 kronor per månad. 

 

I omsorgsnämnden 2019-11-20 förtydligas specifika administrativa kostnader för LOV 

och det beskrivs hur LOV utnyttjats hittills. 

 

Administrationen kring LOV består av månatliga sammanställningar av enhetschef. 

Dessa sammanställningar redovisar det faktiska utnyttjandet från brukarnas sida av de 

beviljade hemtjänsttimmar som använts. Har en brukare blivit beviljad korttidsboende 

eller legat på akutplats räknas denna tid bort från den totala beviljade insatstiden. Utfö-

raren får då endast betalt för den faktiska tid som görs hos brukaren. När sammanställ-

ningen är gjord skickas den till ansvarig biståndshandläggare för granskning för att 

sedan skickas vidare till ekonomikontoret. Den kostnad som uppkommer kring denna 

administration består enbart av lönekostnader i form av arbetstid hos befintlig perso-

nal. Inga övriga utgifter tillkommer. 

 

Det finns en i dagsläget privat aktör i Storumans kommun som erbjuder städ. Det finns 

i dagsläget inga företag som erbjuder omvårdnad. Det är ett fåtal brukare som valt att 

vända sig till den privata aktören. I kommunens västra del finns det ingen privat aktör. 

LOV används framförallt av kommunens egna tjänstemän för att reglera personal-

styrka utifrån behov. 

 

Koncernchefens bedömning 

Eftersom det i omsorgsnämndens yttrande ingår en utredning om valfrihet inom hem-

tjänsten samt att det är utrett vilka administrativa kostnader som uppkommit när kom-

munen infört LOV bedöms motionen vara besvarad.  

 

Politiken kan med bland annat ledning av omsorgsnämndens yttrande ta ställning till 

om man vill fortsätta konkurrensutsätta kommunens hemtjänst och låta brukarna välja 

utförare. 
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Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2019-11-20 § 64 samt socialchefens tjänsteutlåtande 

2017-05-12. 

Koncernchefens tjänsteutlåtande 2020-01-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 1. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04 § 1. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen anses besvarad. 

----- 
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Motion – krav på beslut i kommunfullmäktige om förtätning av årskurs  
4-6/ flytt av elever från Stensele skola till Centralskolan (KS/2019:1363)  
 

Erold Westman (KL) har 2019-11-21 lämnat in följande en motion med anledning av 

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens beslut om en förtätning av årskurs 4-6 inne-

bärande att elever vid Stensele skola flyttas till Centralskolan i Storuman.  

 

Erold Westman anser att ärendet är av principiell karaktär att jämföra med verksam-

hetsöversynerna av Skidakademin och Tärnaby alpina gymnasium som kommunfull-

mäktige ska besluta om, eftersom nämndens beslut får konsekvenser för Stensele som 

ort. I motionen lämnar Erold Westman även ett sparförslag som innebär att partierna 

avstår sitt årliga partistöd om totalt 300 000 kronor för att omfördela medlen till skolan 

och omsorg.  

 

Erold Westman föreslår 

 

att ärendet om förtätning av årskurs 4-6 och flytt av elever i årskurs 4-6 från Stensele 

skola ska beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Förslag till beslut 

 

att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
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Motion - ökad transparens och demokrati vid kommunfullmäktiges sam-
manträden (KS/2020:20)  
 

Marie Berglund (SD) har 2020-01-11 lämnat in en motion där hon skriver följande:  

 

Demokratin är en av de viktigaste byggstenarna i vårt land och det är viktigt att så 

många som möjligt kan vara delaktiga. Vi Sverigedemokrater menar att vår kommuns 

kommunfullmäktigesammanträden lämnar en del att önska. 

För att alla i salen, även de med hörselnedsättning, ska kunna höra och förstå diskuss-

ionerna behövs en genomgång av nuvarande tekniska upplägg. Mikrofoner och annan 

teknisk utrustning bör ses över för att passa verksamheten. Hörslinga är något som är 

självklart som inkluderar individer som annars skulle vara exkluderade. Den fysiska 

miljön skulle dessutom behöva justeras med ommöblering för bättre resultat. Vi tror 

att många partier håller med om att situationen inte är optimal och nu är det dags att 

hitta bättre lösningar. 

Den här motionen riktar sig främst mot miljön i kommunfullmäktigesalen men när det 

gäller att vara öppen för mer demokrati i form av teknisk och digital utveckling kom-

mer Sverigedemokraterna alltid vara positivt inställd. Vi måste ge förutsättningar för 

utvecklad demokrati och bättre transparens, ett bra steg då är ju om de som sitter på 

våra sammanträden faktiskt hör oss. 

Marie Berglund föreslår 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och genomföra en utvecklingsplan för 

bättre demokratisk, teknisk och fysisk miljö vid  kommunfullmäktigesammanträden. 

 

Förslag till beslut 

 

att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
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Medborgarförslag - tillämpning av Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
(LOV) inom särskilda boenden (KS/2018:1276)  
 

Ett medborgarförslag har inlämnats 2018-09-28 där det föreslås att kommunen ska 

tillämpa Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) även inom särskilda boenden för 

att öppna upp möjligheten för privata aktörer, precis som man gjort inom hemtjänsten.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-20 § 99 att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelseförvaltningen överlämnade  

2018-12-13 medborgarförslaget till omsorgsnämnden för yttrande.  

 

Bedömning 

Omsorgsnämnden bedömer att medborgarförslaget om tillämpning av Lag (208:962) 

om valfrihetssystem inom särskilda boenden inte är möjligt.  

 

I omsorgsnämndens yttrande beskrivs att nämnden genomför en översyn av verksam-

heterna. Nämnden måste se över och anpassa sina verksamheter till de ekonomiska 

förutsättningar som råder i kommunen. En del i förändringsarbetet är omställningen av 

särskilda boendeplatser på Tranan till biståndsbedömt trygghetsboende. Det kommer 

även att ske en översyn av framtidens behov av särskilda boendeplatser för att anpassa 

verksamheten till förändringen i demografin som kommunen står inför. 

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2019-11-20 § 63. 

Koncernchefens tjänsteutlåtande 2020-01-07.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 2. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04 § 2. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås. 

----- 
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Medborgarförslag – trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Storumans 
sjukstuga (KS/2019:1364)  
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2019-11-21 angående trafiksäkerhetsåtgärder vid 

sjukstugan i Storuman. Förslagsställaren uppger följande i medborgarförslaget:  

 

1. Det verkar finnas för få besöksparkeringar vilket leder till att bilar parkeras på 

ej avsedda ytor och som försvårar för övriga besökare.  

 

2. Befintlig gång- och cykelväg som går mellan Höjdvägen (hotellannexet) och 

fram till sjukstugans parkering trafikeras av många barn på väg till och från 

skolan. Detta innebär att barnen även trafikerar parkeringen. Ett alternativ 

skulle kunna vara att förlänga gång- och cykelvägen så att den går utanför par-

keringen och bakom befintligt skärmtak för tjänstebilar.  

 

Förslag till beslut 

 

att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.   
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Medborgarförslag – krav på beslut i kommunfullmäktige om förtätning av 
årskurs 4-6/flytt av elever från Stensele skola till Centralskolan 
(KS/2020:30)  
 

Ett medborgarförslag har lämnats in med anledning av fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämndens beslut 2019-11-18 om förtätning av årskurs 4-6 innebärande att elever 

vid Stensele skola flyttas till Centralskolan.  

 

I medborgarförslaget uppges att Stensele föräldraförening och andra aktiva föräldrar i 

Stensele, genom ordföranden i föreningen tillika förslagsställaren, anser att nämndens 

beslut tagits på felaktiga grunder och i fel beslutande organ/nämnd.  

 

Till medborgarförslaget bifogas fyra bilagor. 

 

Följande skäl anges till medborgarförslaget:  

 

o Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om en eventuell flytt av mellansta-

diet eftersom det bör ses som ett ärende av principiell beskaffenhet och är av stor 

betydelse för kommunen. Att flytta mellanstadiet i Stensele ger en ökad risk att 

hela skolan läggs ner.  

o Väldigt många är emot beslutet av en flytt av mellanstadiet i Stensele till Storuman, 

vilket namninsamlingen visar (ca 700 underskrifter, namn tillkommer löpande). Bi-

laga 1. 

o Det finns stora felaktigheter/felaktiga antaganden i det ekonomiska underlaget som 

nämnden fattade beslut utifrån. Bilaga 2. 

o Utredningen innehåller ett flertal felaktigheter och spekulationer kring konsekven-

serna för eleverna på Stensele skola och Centralskolan. Bilaga 3. 

o Utredningen innehåller ett flertal felaktigheter och spekulationer kring konsekven-

serna för personalen på Stensele skola och Centralskolan. Bilaga 3. 

o Kommunfullmäktige ska utreda huruvida en flytt av mellanstadiet är rimligt mot 

bakgrund av den beslutade strategiska planen. Bilaga 4. 

o Kommunfullmäktige bör fatta beslut i frågan eftersom stora delar av den besparing 

som anges som skäl kommer innebära ökade kostnader för kommunstyrelsen. Bi-

laga 2.  

 

Förslagsställaren föreslår  

 

att ärendet hanteras skyndsamt eftersom arbetet med flytten redan är i full gång 

 

att frågan om en eventuell förtätning tas upp och beslutas av kommunfullmäktige 
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att arbetet med flytt av mellanstadiet stoppas i väntan på beslut av kommunfullmäk-

tige 

 

att korrekta uppgifter (bekräftade av leverantörer/sakkunniga) finns med i beslutsun-

derlag till kommunfullmäktige 

 

att alla inskickade dokument, med källor, skickas ut (i god tid) som underlag för be-

slutet 

 

att föräldrar på Central- och Parkskolan ges möjlighet att lämna synpunkter på försla-

get (enligt Skollagen 2010:800, 4 kap, 13 §. 

 

Förslag till beslut 

 

att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
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Tillgänglighetspolitiskt program för Storumans kommun 2020-2023 
(KS/2019:1216)  
 

Kommunfullmäktige fastställde 2016-06-13 § 74 Funktionshinderspolitiskt program 

för Storumans kommun 2016-2018. 

 

Rådet för pensionärs- och funktionshindersfrågor beslutade 2019-08-26 att inleda ar-

betet med en revidering av programmet. Revideringen har genomförts via remiss ut-

sänd 2019-09-30 till berörda organisationer och instanser och totalt har nio remissvar 

inkommit. 

 

Mot bakgrund av remissvaren föreslås att programmets namn ska vara Tillgänglig-

hetspolitiskt program, och att rådet fortsättningsvis ska benämnas Rådet för pension-

ärs- och tillgänglighetsfrågor. 

 

Ett förslag till nytt program för perioden 2020-2023 har upprättats. Vissa ändringar har 

gjorts jämfört med föregående program, men utöver det nya namnet på programmet är 

ändringarna främst av redaktionell karaktär. 

 

Programmets innehåll 

Programmet fastställer inriktningen för kommunens insatser för personer med funkt-

ionsnedsättning och ska vara en naturlig del i och alltid vägas in i hela den kommunala 

planeringen. Det övergripande målet är att i Storumans kommun ska alla ha tillgång 

till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Programmet ska kopplas 

mot nämndernas verksamhetsplaner och uppföljning ska ske i samband med verksam-

hetsberättelse och årsredovisning. 

 

Programmet innehåller sju prioriterade målområden som ska beaktas av alla kommu-

nala styrelser, nämnder och majoritetsägda bolag och tillhörande verksamheter: 

 

1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda inne- och utemiljön i kommunen. 

2. Information och kommunikation utifrån allas förutsättningar. 

3. Bemötande med kunskap och respekt samt delaktighet och självbestämmande. 

4. Utbildning och stöd till alla för att bidra till att målen ska uppnås. 

5. Tillvarata allas arbetsförmåga. 

6. Bostäder anpassade till individens behov. 

7. Tillgång till fritidsverksamhet för alla. 

 

Programmet innehåller förslag på insatser men inga konkreta handlingsplaner. Sådana 

ska upprättas på verksamhetsnivå som en del av den kontinuerliga verksamhetsplane-

ringen. Mål och aktiviteter ska anges på ett tydligt sätt och verksamheterna ska syste-
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matiskt återrapportera hur man arbetat, arbetar och planerar att arbeta med de tillgäng-

lighetspolitiska frågorna. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-12-17.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 3. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04 § 3. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att rådet för pensionärs- och funktionshindersfrågor hädanefter benämns rådet för 

pensionärs- och tillgänglighetsfrågor 

 

att Tillgänglighetspolitiskt program för Storumans kommun 2020-2023 fastställs en-

ligt upprättat förslag. 

----- 
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Folkhälsopolitiskt program för Storumans kommun 2020-2022 
(KS/2019:1280)  
 

Folkhälsorådet har under hösten 2019 inlett arbetet med en revidering av det folkhäl-

sopolitiska programmet för perioden 2015-2018. Revideringen har genomförts via re-

miss utsänd till berörda organisationer och instanser. Vid remisstidens utgång har totalt 

fyra remissvar inkommit. Ett förslag till nytt folkhälsopolitiskt program för perioden 

2020-2022 har därefter upprättats.  

 

Med anledning av en utvecklad nationell folkhälsopolitik omfattar målområden 

varandra, vilket ställer krav på ett ökad tvärsektoriellt samarbete för att nå dessa mål.  

 

Målet med det lokala folkhälsopolitiska programmet är att folkhälsoperspektivet ska 

vara en naturlig del i beslutsprocessen när beslut som påverkar invånarnas livsvillkor 

och levnadsvanor i Storumans kommun ska fattas. 

  

Syftet med programmet är att tillsammans med den fastställda arbetsordningen för 

Folkhälsorådet och rutiner för folkhälsoarbete i Storumans kommun strukturera, effek-

tivisera och synliggöra folkhälsoarbete tillsammans med interna och externa aktörer.  

 

Beredande organs förslag 

Folkhälsosamordnare Daniel Burmans tjänsteutlåtande 2019-12-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 4. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04 § 4. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till folkhälsopolitiskt program för Storumans kommun 2020-2022 

antas. 

----- 
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Strategi för CO2-effektiva resor i Storumans kommun(KS/2019:1383)  
 

Storumans kommun deltar i projektet Fossilfria transporter i norr. Projektet startades 

av Länsstyrelsen i Västerbotten under 2018 och ska pågå under tre år. Det genomförs i 

samverkan med Biofuel Region och Energikontor Norr. Projektet ska ge kommunerna 

förutsättningar att ställa om till en fordonsflotta som inte är beroende av fossila bräns-

len, detta i enlighet med det nationella målet om att utsläppen av växthusgaser från 

vägtransporter ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. 

 

Storumans kommun ska inom ramen för projektet ta fram en handlingsplan för fossil-

oberoende fordonsflotta för kommunen som geografiskt område. Arbetsgruppen för 

projektet har tagit fram ett förslag till ”Strategi för CO2-effektiva resor i Storumans 

kommun”, som innehåller bakgrund, vision, mål, handlingsplan med åtgärder och upp-

följning. Projektets styrgrupp (kommunstyrelsens arbetsutskott) har berett förslaget vid 

styrgruppsmöte 2019-12-03.   

 

Den nya strategin ska ersätta energieffektiviseringsstrategin ”Energismarta Storuman 

2020” som antagits av kommunfullmäktige 2011-06-21 och reviderats av kommunsty-

relsen 2014-02-04. Den strategin innehåller vision, mål, åtgärder m.m. inom områdena 

transporter, fastigheter och övriga anläggningar fram till år 2020.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2019-12-09. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 5. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04 § 5. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att ”Strategi för CO2-effektiva resor i Storumans kommun”, med tillhörande hand-

lingsplan, antas enligt upprättat förslag 

 

att strategin ersätter energieffektiviseringsstrategin ”Energismarta Storuman 2020”, 

antagen av kommunfullmäktige 2011-06-21 och reviderad av kommunstyrelsen 2014-

02-04. 

----- 
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Revidering av plan- och bygglovstaxa - avgift för nybyggnadskarta 
(KS/2011:150)  
 

Gällande taxa för prövning enligt plan- och bygglagen (Plan- och bygglovstaxa) har 

antagits av kommunfullmäktige 2011 och därefter reviderats 2013 samt 2019.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2019-12-11 aktualiserat en revidering av 

taxan vad gäller avgift för nybyggnadskarta. 

 

Behov finns att höja avgiften för nybyggnadskarta, dels på grund av att det ofta krävs 

snabba leveranser och dels på grund av långa resvägar som både kostar tid och pengar.  

 

Jämförelse har gjorts med ett antal kommuner som idag har egen mätverksamhet. 

Dessa har rätt stora skillnader i sina avgifter. Många kommuner tar ut avgifter över 

10 000 kronor trots att de inte har de geografiska avstånd som finns i Storumans kom-

mun.  

 

Storumans kommuns avgift har under år 2019 varit 6 975 kronor enligt tabell som årli-

gen uppräknas utifrån prisbasbelopp samt en extra avgift med 1 000 kronor om den 

sökande vill ha kartan i ett digitalt format som dxf-/dwg-filer. Den extra avgiften på 

1 000 kronor kommer att ligga kvar på oförändrad nivå. Enligt föreslagen åtgärdsfak-

tor skulle motsvarande summa för år 2019 vara 7 905 kronor. NKF (Enkel nybygg-

nadskarta) utgår  ur plan- och bygglovstaxan eftersom den tjänsten inte längre tillhan-

dahålls.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-11 § 173. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 6. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04 § 6. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att plan- och bygglovstaxan revideras enligt följande vad gäller Tabell 22 Avgift för 

nybyggnadskarta:  

 

o Åtgärdsfaktorn höjs från 150 till 170  

o NKF (Enkel nybyggnadskarta) utgår 

 

att ändringen träder i kraft den 1 april 2020. 

----- 
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Verksamhetsöversyn av Skidakademin i Tärnaby(KS/2019:1321, 
KS/2019:1376)  
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-11-18 § 92 att föreslå att Ski-

dakademin ska avvecklas.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-26, § 17 att fortsätta driva Tärnaby skidaka-

demi. Vid tiden för beslutet drevs Skidakademin inom kommunstyrelsens ansvarsom-

råde men därefter har verksamheten lagts inom fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

dens ansvarsområde. 

 

I nämndens protokoll framgår att Tärnaby skidakademi har Tärnaby som bas och riktar 

sig mot elitsatsande ungdomar från 19 år. Utbildningen är en kombination av högsko-

lestudier och alpin träning på elitnivå. Skidakademin har under årens lopp flera gånger 

varit föremål för översyn och har även så minskat då det nu endast är en anställd som 

verkar inom organisationen.  

   

Bedömning 

Kommunstyrelsen och nämnderna behöver göra omfattande verksamhetsanpassningar 

när det inte finns ekonomiskt utrymme att räkna upp ramarna motsvarande nettokost-

nadsökningarna perioden 2020 till 2023. 

 

Fritid-, kultur- och utbildningsnämnden har bedömt att nettokostnaderna minskar med 

977 000 kronor när man får full effekt på avvecklingen av Skidakademin. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-18 § 92. 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-01-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 8. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04 § 7. 

  

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2020-02-04 

 

Arbetsutskottets förslag 

att kommunstyrelsen, i enlighet med fritids-, kultur- och utbildningsnämndens förslag, 

föreslår kommunfullmäktige att Skidakademin avvecklas. 

 

Inför kommunstyrelsens behandling har ärendet kompletterats med följande beslutsun-

derlag:  
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o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens utredning Skidakademins bakgrund och 

nuläge 

 

o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens risk- och konsekvensanalys – avveckling 

av Skidakademin 

o Fritids-, kultur- och utbildningschefens tjänsteutlåtande inför nämndens behandling 

2019-11-18. 

o Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen med anledning av fritids-, kultur- och 

utbildningsnämndens förslag 2019-11-18.  

 

Yrkanden 

Daniel Johansson (V) yrkar 

 

att Skidakadmin inte avvecklas på grund av dess positiva betydelse för Tärnaby som 

ort och kommunen som helhet 

 

att en framtida samverkan med övriga alpina utbildningar ses över för att på så sätt få 

ner kostnaderna.  

  

Ulla-Maria Åkerblom (L) yrkar 

 

att Tärnaby Skidakademi ska drivas vidare 

 

att de besparingsförslag som Liberalerna förde fram i fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden rörande administration, körkortsutbildning på Luspengymnasiet samt gemen-

samma resurser ska utredas och i möjligaste mån genomföras 

 

att ett utökat samarbete med Storumans Folkhögskola i enlighet med den framtagna 

förstudien Alpina Utbildningar –en angelägenhet för hela länet i möjligaste mån in-

leds i syfte att skapa högre effektivitet och samordningsfördelar 

 

att ett samarbete med Umeå Universitet och Svenska Skidförbundet i enlighet med 

den framtagna förstudien Alpina Utbildningar –en angelägenhet för hela länet i möj-

ligaste mån inleds i syfte att skapa högre effektivitet och samordningsfördelar. 

 

Peter Åberg (S) yrkar 

 

att en konsekvensbeskrivning av hur en avveckling av Skidakademin påverkar kom-

munkoncernen tas fram inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2020-02-18. 
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Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.10 för överläggningar och återupptas kl. 14.20. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag samt Daniel  

Johanssons respektive Ulla-Maria Åkerbloms ändringsyrkanden och finner att kom-

munstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

 

Omröstning 

Omröstning begärs. Ordföranden ställer därför proposition på vilket av ändringsyrkan-

dena från Daniel Johansson respektive Ulla-Maria Åkerblom som ska vara motförslag 

till arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att Ulla-

Maria Åkerbloms ändringsyrkande ska vara motförslag.  

 

Följande propositionsordning godkänns för omröstningen: 

 

o Ja-röst för arbetsutskottets förslag 

o Nej-röst för Ulla-Maria Åkerbloms ändringsyrkande.  

 

Omröstningsresultat (se sid. 2) 

Med sju ja-röster, en nej-röst och fem som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt ar-

betsutskottets förslag.  

 

Propositionsordning –forts. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Peter Åbergs tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att Skidakademin i Tärnaby avvecklas i enlighet med fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens förslag.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att en konsekvensbeskrivning av hur en avveckling av Skidakademin påverkar kom-

munkoncernen tas fram inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2020-02-18. 

 

Reservation KS 2020-02-04 

Daniel Johansson (V) reserverar sig över beslutet med följande skriftliga motivering:  

 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att föreslå att Skidakademin i Tärnaby läggs 

ner till förmån för våra egna förslag: 
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Att Skidakademin inte avvecklas p.g.a. dess positiva betydelse för Tärnaby som ort och 

kommunen som helhet.  

 

Att se över en framtida samverkan med övriga alpina utbildningar för att på så sätt få 

ner kostnaderna. 

 

Vänsterpartiet tycker inte att nog har gjorts för att optimera skidutbildningarna inom 

vår egen skolorganisation ej heller gentemot andra organisationer såsom Folkhögsko-

lan eller Akademi norr. Att möjliggöra olika utbildningsformer för ungdomar som bor 

eller vill flytta till Tärnaby är viktigt för den framtida utvecklingen av Tärnaby men 

även kommunen som helhet. Den västra kommundelen är motorn i vår kommun och 

inget tyder på att detta kommer ändras. Att i det skedet göra nedskärningar kan hota 

den tillväxt och positiva utveckling vi ser i Tärnaby och Hemavan.  

----- 

 

Konsekvensbeskrivning enligt KS-beslutet utsänds separat inför sammanträdet.  
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Verksamhetsöversyn av Tärnaby alpina gymnasium (KS/2019:1321, 
KS/2019:1377)  
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-11-18 § 93 att föreslå att Tär-

naby alpina gymnasium ska avvecklas.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-26, § 16 att fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden medgavs starta alpint gymnasium höstterminen 2008. Till beslutet fanns vill-

korat att kostnaden ska inrymmas inom befintlig ram samt att kommunens befintliga 

resurser i form av lokaler och personal nyttjas om det är möjligt. 

 

I nämndens protokoll framgår det att det som ser annorlunda ut idag mot för ett antal 

år sedan är att antalet elever i grundskola och förskola ökar och ser även fortsättnings-

vis ut att öka och i stort sett alla barn är inskrivna i förskolan vilket medfört att nämn-

dens budget behöver omfördelas.  

 

I protokollet framgår det också att det vid Tärnaby alpina gymnasium idag enbart går 

elever som är folkbokförda i andra delar av Sverige. För dessa elever betalar hem-

kommunen interkommunal ersättning till Storumans kommun. Denna ersättning täcker 

långtifrån kostnaden för drift av verksamheten.      

 

Koncernchefens bedömning 

Förutom behovet att omfördela nämndens budget som är beskrivet i nämndens proto-

koll måste kommunstyrelsen och nämnderna göra omfattande verksamhetsanpassning-

ar när det inte finns ekonomiskt utrymme att räkna upp ramarna motsvarande netto-

kostnadsökningarna perioden 2020 till 2023. 

 

Fritid-, kultur- och utbildningsnämnden har bedömt att nettokostnaderna minskar med 

2 177 000 kronor när man får full effekt på avvecklingen av Tärnaby alpina gymna-

sium. 

  

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-18 § 93. 

Koncernchefens tjänsteutlåtande 20120-01-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 9. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04 § 8. 
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KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2020-02-04 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att kommunstyrelsen, i enlighet med fritids-, kultur- och utbildningsnämndens förslag, 

föreslår kommunfullmäktige att Tärnaby alpina gymnasium avvecklas. 

 

Inför kommunstyrelsens behandling har ärendet kompletterats med följande be-

slutsunderlag:  

 

o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens utredning Tärnaby alpina gymna-

sium – bakgrund och nuläge 

o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens risk- och konsekvensanalys – av-

veckling av Tärnaby alpina gymnasium 

o Fritids-, kultur- och utbildningschefens tjänsteutlåtande inför nämndens be-

handling 2019-11-18. 

o Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen med anledning av fritids-, kultur- 

och utbildningsnämndens förslag 2019-11-18.  

 

Yrkanden  

Daniel Johansson (V) yrkar 

 

att de interkommunala ersättningarna utreds med målet att föreslå en ersättningsnivå 

som täcker kostnaden för utbildningarna 

 

att Storumans kommuns gymnasieskolor och samverkansformer utreds för att möjlig-

göra för fler av kommunens inhemska ungdomar att stanna kvar och gå gymnasium på 

hemmaplan och på så vis spara pengar genom minskade interkommunala ersättningar 

 

att Tärnaby alpina gymnasium inte avvecklas på grund av dess positiva betydelse för 

Tärnaby som ort och kommunen som helhet. 

 

Ulla-Maria Åkerblom (L) yrkar 

 

att Tärnaby alpina gymnasium ska drivas vidare 

 

att de besparingsförslag som rektorn för Tärnaby alpina gymnasium föreslagit ska ut-

redas och i möjligaste mån genomföras 

 

att de besparingsförslag som Liberalerna förde fram i fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden rörande administration, körkortsutbildning på Luspengymnasiet samt gemen-

samma resurser ska utredas och i möjligaste mån genomföras 
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att Tärnaby alpina gymnasium ökar intaget, antingen med fler alpina elever eller med 

ytterligare en gren (skicross eller Freeskiing (slopestyle)) för att få ner kostnaden per 

elev 

 

att ansvaret för Stefansgården återgår till fastighetsägaren som får ansvar för drift och 

uthyrning 

 

att ett utökat samarbete med Storumans Folkhögskola i enlighet med den framtagna 

förstudien Alpina Utbildningar – en angelägenhet för hela länet i möjligaste mån in-

leds i syfte att skapa högre effektivitet och samordningsfördelar. 

 

Peter Åberg (S) yrkar 

 

att en konsekvensbeskrivning av hur en avveckling av Tärnaby alpina gymnasium på-

verkar kommunkoncernen tas fram inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet 

2020-02-18. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.40 för överläggningar och återupptas kl. 14.55.  

 

Yrkanden – forts. 

Tomas Mörtsell (C), biträdd av Ulf Vidman (M) och Allan Forsberg (KD) yrkar 

 

att Tärnaby alpina gymnasium drivs vidare 

 

att en översyn utförs av hela den gymnasiala verksamheten i kommunen i syfte att 

minska kostnaderna för verksamheten. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag samt respektive ändringsyr-

kande från Daniel Johansson, Ulla-Maria Åkerblom och Tomas Mörtsell och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Tomas Mörtsells ändringsyrkande.  

 

Omröstning 

Omröstning begärs. Ordföranden ställer därför proposition på vilket av övriga förslag 

(arbetsutskottets förslag, Daniels Johanssons ändringsyrkande samt Ulla-Maria Åker-

bloms ändringsyrkande) som ska vara motförslag till Tomas Mörtsells ändringsyr-

kande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att Ulla-Maria Åkerbloms 

ändringsyrkande ska vara motförslag.  
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Följande propositionsordning godkänns för omröstningen: 

 

o Ja-röst för Tomas Mörtsells ändringsyrkande 

o Nej-röst för Ulla-Maria Åkerbloms ändringsyrkande. 

 

Omröstningsresultat (se sid. 2) 

Med 8 ja-röster, en nej-röst och fyra som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt To-

mas Mörtsells ändringsyrkande. 

 

Propositionsordning – forts. 

Ordföranden ställer proposition på Peter Åbergs tilläggsyrkande och finner att kom-

munstyrelsen bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att Tärnaby alpina gymnasium drivs vidare 

 

att en översyn utförs av hela den gymnasiala verksamheten i kommunen i syfte att 

minska kostnaderna för verksamheten. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att en konsekvensbeskrivning av hur en avveckling av Tärnaby alpina gymnasium på-

verkar kommunkoncernen tas fram inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet 

2020-02-18. 

 

Reservation 

Ulla-Maria Åkerblom (L) reserverar sig över beslutet till förmån för eget ändringsyr-

kande. 

----- 

 

Konsekvensbeskrivning enligt KS-beslutet utsänds separat inför sammanträdet. 
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21 
Revidering av förbundsordning för LYSTKOM (2017:140) 
 

Lycksele, Storumans och Åsele kommuner har bildat kommunalförbundet 

LYSTKOM. Respektive medlemskommuns fullmäktige har fastställt en förbundsord-

ning med tillhörande reglemente.  

 

Kommunalförbundets direktion föreslår 2019-11-04 ett antal revideringar i förbunds-

ordningen.  

 

Bedömning 

De föreslagna revideringarna bedöms anpassa förbundsordningen till förbundets nuva-

rande verksamhetsomfattning samt förenkla förbundets administrativa rutiner.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-01-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 10. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04 § 9. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att de föreslagna revideringarna av förbundsordningen för LYSTKOM godkänns. 

----- 
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22 
Investering – Vattenverk i Storuman (KS/2019:46) 
 
Vattenverket i Storuman togs i drift 1962 varefter en ombyggnad skedde 1973. Vat-

tenverket är ålderstiget med omfattande behov av underhåll av byggnad och maskinell 

utrustning. En statusbesiktning av vattenverket är genomförd samt en tillståndsbedöm-

ning av lågreservoaren. Stora ombyggnationer under drift och att samtidigt producera 

tjänligt dricksvatten är förenat med stora risker. Befintlig lokalisering är dessutom 

olämplig då den är översvämningshotad vid höga flöden/nederbörd. Driftkostnad för 

ett nytt vattenverk bör vara betydligt lägre än befintligt. 

 

Projektet följer kommunens beslutade förnyelseplan för vatten- och avloppsanlägg-

ningar åren 2016-2019. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2019-12-10. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-17 § 173. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktige avsätter 4 000 000 kronor samt meddelar igångsättningstill-

stånd för investeringsprojektet Projektering av nytt vattenverk i Storuman  

 

att investeringen finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som avsatts för 

investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2020-2023. 

----- 
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23 
Investering – Vattenförsörjning Hemavan (KS/2020:34) 
 
Investeringsmedel för byggande av det nya vattenverket i Hemavan har avsatts med ca 

20 000 000 kronor. Trots att vissa delar har valts att skjutas på framtiden är prognosen 

att kostnaden för byggande av vattenverket kommer att överstiga 27 000 000 kronor.  

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-01-23. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04 § 10. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att ytterligare 7 300 000 kronor avsätts till investeringsprojektet Vattenförsörjning 

Hemavan. 

 

att investeringen finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som avsatts för 

investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2020 - 2023. 
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24 
Investering – Vattenledning Hemavan Väst (KS/2020:35) 
 
I budgeterade medel för vattenförsörjning Hemavan finns medel avsatta för en vatten-

ledning (matarledning) från vattenverket till en högzonsreservoar HR01. Anläggandet 

av denna vattenledning innebär även tryckning under väg E12. 

 

Ett arbete med detaljplan för Björkfors 1:707 m.fl. (Västbyn) pågår. Där planeras byg-

gande av mellan 3 500 – 4 000 bäddar. För att försörja detta område med vatten be-

hövs en ny vattenledning fram till området. Anläggande av denna vattenledning kan 

med fördel samordnas med anläggandet av den matarledning som anläggs mellan vat-

tenverket och reservoar enligt ovan. I samband med tryckning under E12 läggs även en 

avloppsledning från Gondolbyn ca 100 meter. För vattenledning till Västbyn samt den 

korta avloppsledningen finns inte investeringsmedel avsatta sedan tidigare.  

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-01-23. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04 § 11. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att 3 600 000 kronor avsätts samt igångsättningstillstånd meddelas för ny vattenled-

ning från vattenverket till det nya fritidshusområdet Västbyn och avloppsledning 

 

att investeringen finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som avsatts för 

investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2020-2023. 

----- 
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25 
Policy för offentlig konst i Storumans kommun 2020-2023 (KS/2020:4) 
 
Förslag till policy för offentlig konst i Storumans kommun har upprättats av fritids-, 

kultur- och utbildningsförvaltningen genom biblioteks- och kulturansvarig. 

 

Förslaget säger att kommunen har ett rikt kulturarv att förvara, förvalta och utveckla. 

Samisk kultur, storslagen natur samt ett aktivt och varierat föreningsliv präglar kom-

munen. Därför är det viktigt att både värna om det gemensamma kulturarvet och att 

nyttja det som en bas i planeringen för kommunens fortsatta utveckling. 

 

Sammanfattning av policyn 

Intentionen med kommunens konstpolicy är att: 

o beskriva ansvarsfördelningen kring den offentliga konsten inom Storumans 

kommun 

o skapa stabilitet och långsiktighet för konst i planeringen och byggandet av of-

fentliga miljöer i Storumans kommun 

o den offentliga konsten ska bidra till gestaltningen av offentlig miljö i hela 

kommunen och medverka till att skapa mötesplatser för reflektion och diskuss-

ion  

o Storumans kommuns innevånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag 

o skapa forum där kommunens konstinnehav presenteras för allmänheten. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ansvarar på uppdrag av kommunstyrelsen för 

den offentliga konsten i Storumans kommun och avsätter ett årligt anslag för inköp av 

konst till kommunens offentliga platser och lokaler. Anslaget kan nyttjas för både in-

köp av fast och lös konst. I nämndens uppgifter ingår också vård och tillsyn av konsten 

samt att hålla konstregistret aktuellt. 

 

Den offentliga konsten omfattar all konst som finns placerad i olika verksamheter, 

samt byggnadsanknuten och platsspecifik konst. 

 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden  har i uppdrag att:  

o vårda, placera, dokumentera, inventera och föra register över kommunens 

konst. 

o verka för att kommunens konstsamling innehåller en bred representation av 

olika konstinriktningar där även Storumans kommuns lokala konstnärer finns 

representerade. 

o vara rådgivande vid konstnärlig gestaltning av offentliga platser, bostads- och 

andra bebyggelseområden. Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksam-

het ska alltid kontaktas när behov finns för konstnärlig gestaltning i offentlig 

miljö. 
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o köpa in konst enligt fastslagna direktiv i policy för hantering av Storumans 

kommuns offentliga konst. 

 

Policyn innehåller också riktlinjer för bland annat gallring, kassering, skötsel, förva-

ring, utlåning, inventering, registrering, åtgärder vid stöld, försäkring samt konstnärlig 

gestaltning vid exploatering och kommunmiljöprojekt. Förslaget är att policyn ska re-

videras vart femte år. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2020-01-15. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04 § 12. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att policy för offentlig konst i Storumans kommun 2020-2023 fastställs enligt upprät-

tat förslag. 

----- 
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26 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
(KS/2018:1466) 
 

Kristina Fredriksson har utsetts till ledamot i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet-

Socialdemokraterna innevarande mandatperiod 2018-10-15-2022-10-14.  

 

Kristina Fredriksson har 2020-02-04 inkommit med en avsägelse av uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och begära ny rösträkning hos läns-

styrelsen.  
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27 
Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – ledamot i kommunstyrel-
sen 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 utsett Kristina Fredriksson (S) till ledamot i 

kommunstyrelsen innevarande mandatperiod 2019-2022. 

 

Kristina Fredriksson har 2020-02-04 inkommit med en avsägelse av uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och genomföra fyllnadsval.  
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28 
Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – ledamot i styrelsen för 
Storumans kommunföretag AB 
 

Kommunfullmäktige har 2019-02-26 utsett Kristina Fredriksson (S) till ledamot i sty-

relsen för Storumans kommunföretag AB innevarande mandatperiod fram till ordinarie 

bolagsstämma 2023.  

 

Kristina Fredriksson har 2020-02-04 inkommit med en avsägelse av uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och genomföra fyllnadsval.  
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29 
Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – Samordningsförbundet 
södra Lappland 
 

Kommunfullmäktige har 2019-02-26 utsett Kristina Fredriksson (S) till kommunens 

representant i Samordningsförbundet södra Lappland enligt följande:  

 

Ersättare år 2019 

Ledamot år 2020 

Ersättare år 2021 

Ersättare år 2022 

 

Kristina Fredriksson har 2020-02-04 inkommit med en avsägelse av uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och genomföra fyllnadsval.  
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30 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
 

Fredrik Boström har utsetts till ledamot i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet-

Socialdemokraterna innevarande mandatperiod 2018-10-15-2022-10-14.  

 

Fredrik Boström har 2019-11-29 inkommit med en avsägelse av uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och begära ny rösträkning hos läns-

styrelsen.  
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31 
Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – ledamot tillika vice ordfö-
rande i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 utsett Fredrik Boström (S) till ledamot tillika 

vice ordförande i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden innevarande mandatperiod 

2019-2022.  

 

Fredrik Boström har 2019-11-29 inkommit med en avsägelse av uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och genomföra fyllnadsval.  
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32 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
 
Johan Karlberg har utsetts till ersättare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet inne-

varande mandatperiod 2018-10-15-2022-10-14.  

 

Johan Karlberg har 2019-12-16 inkommit med en avsägelse av uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och begära ny rösträkning hos läns-

styrelsen.  

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLLSINGRESSER 48 (49)  

   

Kommunfullmäktige 2020-02-18  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________  

 

33 
Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – ledamot i styrelsen för 
Storumans kommunföretag AB 
 
Kommunfullmäktige har 2019-02-26 utsett Johan Karlberg (V) till ledamot i styrelsen 

för Storumans kommunföretag AB innevarande mandatperiod fram till ordinarie bo-

lagsstämma 2023.  

 

Johan Karlberg har 2019-12-16 inkommit med en avsägelse av uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och genomföra fyllnadsval.  
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34 
Meddelanden 
 
KS/2019:1362 

KS/2020:68 

Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner för 2020. 

 

KS/2019:1359 

Länsstyrelsens i Norrbottens protokoll 2019-11-18 fört vid inspektion hos Överför-

myndarnämnden i södra Lappland. Vid en samlad bedömning anser länsstyrelsen att 

det i allt väsentligt saknas rutiner och uppföljning för att säkerställa att överförmyn-

darnämndens handläggning sker på ett lämpligt och rättssäkert sätt. Länsstyrelsen kon-

staterar att det förekommer stora skillnader i handläggningen vid nämndens olika 

verksamhetskontor. Länsstyrelsen kan också konstatera att överförmyndarnämnden 

inte har en övergripande bild av hela verksamhetsområdet. Länsstyrelsen gör den be-

dömningen att bristerna är av sådan omfattning och karaktär att de riskerar att leda till 

rättsförluster för enskilda varför överförmyndarnämnden får allvarlig kritik. Länssty-

relsen ålägger överförmyndarnämnden att i ett flertal avseenden återrapportera vilka 

åtgärder som vidtagits med anledning av länsstyrelsens anmärkningar.  

 

KS/2019:1399 

Verksamhetsplan för Överförmyndarnämnden i södra Lappland 2020 

 

KS/2019:1399 

Plan för internkontroll för Överförmyndarnämnden i södra Lappland 2020 

 

KS/2019:1392 

Delårsrapport för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 2019. 
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