
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30)  

 

Kommunfullmäktige  2019-06-11  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2019-06-11, kl. 12.45-13.30 

  

Beslutande Se närvarolista sid. 2-3 

  

Övriga närvarande Maria Mickelsson  sekreterare 

 Peter Persson  koncernchef 

 Laila Löfdahl (SD)  ej tjänstgörande ersättare 

  

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Catarina Samuelsson och Bo-Anders Johansson 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2019-06-19, kl. 13.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 56-71 

 Maria Mickelsson 

 

                      

                    Ordförande ……………………………………….            

 Patrik Persson 

 

                      

 Justerande    ……………………………………….                ……………………………........... 

  Catarina Samuelsson  Bo-Anders Johansson 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 
  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2019-06-11  

   

Datum för anslags uppsättande 2019-06-19 Datum för anslags nedtagande 2019-07-11 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvarolista 

Ledamöter Närvaro 

 

C 

 

Patrik Persson 

 

Nb 

 

S 

  

Gunilla Lundgren 

 

- 

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

 

M 

  

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

M 

 

Veronika Håkansson  

 

- 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

  

- 

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

Nb 

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

C 

 

Anders Persson 

 

- 

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

- 

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb 

 

C  

 

Jan-Elof Bergström 

 

- 

 

C 

  

Eva-Sofie Jansson 

 

Nb 

 

L 

 

Hans-Peter Carlson 

  

- 

 

L 

 

Per-Erik Sahlman 

 

Nb 

 

KD 

 

Roland Gustafsson  

 

Nb 

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

- 

 

S 

 

Karin Malmfjord  

 

Nb 

 

S 

 

Kristina Fredriksson 

 

Nb 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb 
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Närvarolista – forts.  

    

Ledamöter Närvaro 

 

S 

 

Fredrik Boström 

 

- 

 

S 

 

Kajsa Forsberg 

 

- 

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

 

V 

 

Daniel Johansson 

 

Nb 

 

V 

 

Linda Glasin 

 

Nb 

 

V 

 

Torkel Stångberg 

 

- 

 

V 

 

Emilia Ronnhed 

 

Nb 

 

SD 

 

Elving Karlsson 

 

Nb 

 

SD 

 

Bengt-Erik Åkebrand 

 

Nb 

 

SD 

 

Marie Berglund 

 

Nb 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 

 

Tjänstgörande ersättare 

 

Närvaro 

 

Ersättare för ledamot 

 

M 

 

Olle Wärnick 

 

Nb 

 

Veronika Håkansson 

 

C 

 

Ella-Pia Lönnback 

 

Nb 

 

Tomas Mörtsell  

 

L 

 

Catarina Samuelsson 

 

Nb 

 

Hans-Peter Carlsson 

 

KD 

 

Allan Forsberg 

 

Nb 

 

Ingela Forsman 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

Nb 

 

Gunilla Lundgren 

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb 

 

Fredrik Boström 

 

S 

 

Bo-Anders Johansson 

 

Nb 

 

Kajsa Forsberg 

 

V 

 

Mats Eliasson 

 

Nb 

 

Torkel Stångberg 

  28  

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 56  KS/2019:682 - 000 

 

Interpellation - demokratitorg 
 

Karin Malmfjord (S) har 2019-05-28 lämnat in följande interpellation till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson:  

 

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2015 att demokratitorg skulle ge-

nomföras på Luspengymnasiet. I december 2016 genomfördes första demo-

kratitorget där elever fick lyfta angelägna frågor till politikerna. Aktiviteten 

uppskattades av både elever och politiker.  

 

Kommer du driva frågan att eleverna på Luspengymnasiet får möjlighet att 

genomföra fler demokratitorg? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde eftersom Anders Persson 

inte är närvarande vid dagens sammanträde.  

----- 
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KF § 57  KS/2019:670 - 280 

 

Motion - förvärv av Hotell Luspen för ombyggnation till 

trygghetsboende 
 

Erold Westman (KL) har 2019-04-23 lämnat in rubr. motion.  

 

Hotell Luspen i Storuman ligger centralt till avseende närheten till service 

och resande.  

 

Erold Westman föreslår 

 

att möjligheten till att förvärva Hotell Luspen och bygga om det till trygg-

hetsboende undersöks.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 58  KS/2015:236 - 849 

 

Motion - besökscenter i Hemavan 
 

Gunnar Andersson (S) har 2015-05-19 lämnat in en motion angående be-

sökscenter i Hemavan.  

 

Ett besökscenter bör skapas i badhuset i Hemavan med receptionsutrymme, 

turistinformation samt kontorsutrymmen, café, bad med gymanläggning för 

friskvård, mindre enklare hall för gruppgymnastik, aerobics och dylikt samt 

bollsport. Dessutom bör en tillbyggnad innehålla lokaler för mindre företag 

inom turistnäringen såsom guider, friskvårdsterapeuter och instruktörer 

m.fl. 

 

Andersson föreslår 

 

att Storumans kommun förvärvar badhuset i Hemavan och erforderlig an-

gränsande mark 

 

att medel avsätts för att genomföra projektet enligt motionen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 77 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Koncernchefens bedömning 2017-05-07 

Turistnäringens goda utveckling de senaste åren i framförallt i den västra 

delen av kommunen har inneburit att fler besökande kommer, fler är i 

sysselsättning, fler bygger fritidshus och att fler behöver bostad i området. 

Bl.a. turistnäringens goda utveckling gör också att kommunens ekonomi ut-

vecklas bra när fler människor flyttar till området och att fler har sysselsätt-

ning.    

 

För att klara av och behålla utvecklingen i den västra delen av kommunen 

måste kommunen göra omfattande nödvändiga investeringar i infrastruktur 

när antalet besökande och fast boende ökar i området. Investeringar som 

exempelvis kan nämnas är vatten och avlopp, mark för egna hem, flerbo-

stadshus, flygplats och förskola. Bedömningen är att det under kvarstående 

planeringsperiod 2016 till 2019 inte finns investeringsutrymme för att an-

lägga ett kommunalt besökscenter i Hemavan.  
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KF § 58 – forts.  

  

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30 

 

att motionen avslås. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 2017-06-13 - återremiss 

Vid kommunfullmäktiges behandling 2017-06-13 beslutades att återremit-

tera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning vad avser 

 

o investeringskostnader utifrån investeringsbehov efter genomförd be-

siktning, driftkostnader och intäkter vid förvärv av fastigheten 

o nuvarande driftskostnader för tjänsteköpsavtal med ägaren 

o beaktande av befintliga skillnader i priser och tillgänglighet vid bad-

husen i kommunen. 

 

Koncernchefens bedömning 2019-04-26 efter ytterligare beredning  

Efter överläggningar med kommunens fastighetsförvaltare bedöms att det 

inte går att göra en tillförlitlig kalkyl av investeringskostnader, driftkostna-

der och intäkter vid förvärv av fastigheten utan en omfattande projektering. 

Projektering bedöms uppgå till 500 000 kronor och medlen måste anvisas ur 

driften. Om ett förvärv av fastigheten skulle ske kan projekteringskostnader 

aktiveras som en del i investeringen. Kommunfullmäktige bör först för att 

det inte ska åsamkas oplanerade kostnader ta ställning principiellt till mot-

ionärens förslag och därefter uppdra till kommunstyrelsen vid bifall att av-

sätta medel och genomföra projektering. När projekteringen är klar kan be-

roende på investeringens storlek kommunfullmäktige eller kommunstyrel-

sen fatta beslut. 

 

Nuvarande kostnader för tjänsteköp för tillhandahållande av fria skolbad på 

ca 2 100 000 kronor kommer vid ett eventuellt förvärv att ersättas med en 

egen driftkostnad av anläggningen. Driften av anläggningen i egen regi kan 

i en eventuell projektering jämföras med nuvarande tjänsteköpsavtal. 

 

Priserna i kommunala badhus kan tillåtas variera beroende på bland annat 

olika standard och utbud. Tillgängligheten i kommunala badhus kan tillåtas 

variera beroende på bland annat olikheter i efterfrågan. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtanden 2017-05-07 och 2019-04-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16 § 32 och  

2019-05-14 § 32 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30 § 43 2019-05-28 § 59. 
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Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

----- 
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KF § 59  KS/2016:609 - 050 

 

Motion - närproducerade livsmedel inom offentlig verksam-

het 
 

Karin Malmfjord (S) har 2016-11-07 lämnat in en motion om närproduce-

rade livsmedel inom offentlig verksamhet.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen:  

 

Livsmedelsproduktionen står för ca en tredjedel av klimatpåverkan inom 

EU. Offentlig verksamhet har en möjlighet och ett ansvar för att minska 

denna miljöpåverkan. Vilka råvaror och energiinsatser som används för att 

producera och transportera livsmedlen har stor påverkan på de totala klima-

tutsläppen men även på den biologiska mångfalden. Maten transporteras allt 

längre sträckor och dessutom har länets självförsörjningsgrad minskat.  

 

Genom att upphandla närproducerade livsmedel skapas bättre förutsättning-

ar för dem som producerar livsmedelsprodukter lokalt. 

 

Malmfjord föreslår 

 

att en inventering görs för att undersöka om det finns möjlighet att upp-

handla närproducerade livsmedel  

 

att upphandlingspolicyn ses över så att närproducerade livsmedel kan upp-

handlas 

 

att det undersöks om kommunen kan äga kor, får och grisar som hyrs in hos 

lokala bönder. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-29 § 108 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

kommunstyrelseförvaltningen för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Följande står att läsa på Upphandlingsmyndighetens webbplats 

 

”Ett av de viktigaste syftena med EU:s upphandlingsdirektiv är att främja 

den fria rörligheten av varor och tjänster och den fria etableringsrätten. Det 

finns några viktiga punkter att komma ihåg när det gäller lokalproducerat: 
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KF § 59 – forts.  

 

o Korta transportavstånd, att produkten ska vara närodlad eller lokal-

producerad, kan i vissa fall ha goda effekter. Men att ställa det som 

krav strider som regel mot principerna om icke-diskriminering och 

proportionalitet och är därmed inte tillåtet vid offentlig upphandling. 

o Krav på namngiven verksamhetsort, eller att en tänkbar leverantör ska 

vara etablerad på den aktuella orten redan vid anbudstillfället, är i re-

gel inte heller tillåtet. Det är inte heller tillåtet att kräva orimligt korta 

leveranstider eller ”färskhet” om det inte är berättigat med hänsyn till 

vad kontraktet avser. Detta följer av principen om proportionalitet. 

o Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunerna behandla alla 

kommunmedlemmar lika och det är inte tillåtet att gynna en enskild 

näringsidkare. Däremot får kommuner och landsting genomföra åtgär-

der för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. 

De får exempelvis tillhandahålla allmän rådgivning för att stärka lokal 

eller regional jordbruksnäring.” 

 

Det är däremot möjligt att underlätta för små och medelstora företag att 

lämna anbud. Det är viktigt att den som köper har en god marknadskunskap 

inom livsmedelsområdet och är öppen för en dialog med tänkbara leveran-

törer. Det är också viktigt att de företag som är intresserade av att leverera 

till offentlig sektor skaffar sig kunskap om hur inköpsprocessen går till och 

eventuellt samarbetar med andra för att stärka sin egen kapacitet. 

 

I den livsmedelsupphandling som genomförts efterfrågas mer ekologiska 

råvaror som utvärderas i upphandlingen, vidare finns det möjlighet att välja 

delleverantörer före huvudleverantören vid avrop under specifika förutsätt-

ningar. 

 

Därutöver är det öppet för såväl stora som mycket små parter att lämna an-

bud, det går exempelvis att lämna anbud på en enskild position (t.ex. grön-

saker, kött, pasta, rotfrukter) för leverans till en hel specifik kommun eller 

om inte det fungerar, på en position för en kommun till en avgränsad speci-

fik enhet.  

 

I upphandlingen saknas anbud på flertalet positioner vilket gör det möjligt 

för kommunen att direktupphandla med lokala leverantörer om så önskas.  

 

Med hänvisning till de möjligheter som finns i nuvarande regelverk finns 

ingen anledning att ändra i befintlig policy.  
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KF § 59 – forts.  

 

Gällande möjligheten att äga och föda upp egna djur så finns den möjlig-

heten. Det finns ett antal kommuner i landet som äger och föder upp bland 

annat kor hos lokala lantbrukare. Ett sådant förfarande är tilltalande men 

inte okomplicerat. Det innebär att frågor som uppfödare, slakt, återtag, 

frysmöjligheter och distribution behöver lösas. Samtliga delar kommer att 

öka kostnader för kommunens matproduktion och det utrymmet finns inte 

med mindre än omprioriteringar i budgeten.    

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-05-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 33.  

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28 § 60.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen.  

----- 
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KF § 60  KS/2017:391 - 340 

 

Motion - dagvattenstrategi 
 

Karin Malmfjord (S) har 2017-06-13 lämnat in en motion angående dagvat-

tenstrategi.  

 

Malmfjord skriver bland annat i motionen att inom tätbebyggda områden 

med mycket hårdgjorda ytor rinner dagvattnet via ledningar och diken till 

dammar eller direkt ut till närmaste vattendrag utan någon naturlig rening. 

Dagvattnet blir alltmer förorenat och kan innehålla näringsämnen, tungme-

taller, korrosions- och förslitningsprodukter från bland annat fordon, be-

läggningsmaterial och olja. Det kan påverka växt- och djurlivet med bland 

annat algblomning, syrefattiga bottnar och förgiftning av vattenlevande 

växer och djur. Även översvämning vid kraftig nederbörd kan leda till pro-

blem. Det är viktigt att ha beredskap att tillfälligt ta emot stora mängder ne-

derbörd i fördröjningsmagasin och att föroreningarna i dagvattnet renas in-

nan det når sjöar och vattendrag.  

 

Kommunala dagvattenledningar mynnar oftast direkt i närmaste vattendrag 

men kan också ledas till en konstgjord damm eller avloppsreningsverk och 

man får därför inte leda dagvatten så som takvatten eller dräneringsvatten 

till en spillvattenledning. Dagvattenfrågan blir allt viktigare med ett föränd-

rat klimat.  

 

En dagvattenstrategi eftersträvar en hållbar och långsiktig hantering av dag-

vattenflöde och föroreningar.  

 

Malmfjord föreslår  

 

att en dagvattenstrategi utarbetas för Storumans kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till va-

ingenjören för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Dagvattenhantering är en viktig fråga som kräver ett långsiktigt perspektiv 

bland annat mot bakgrund av den klimatförändring som sker. Dagvatten-

strategin ska bidra till en enhetlig hantering av dagvattenfrågorna i sam-

hällsplaneringen och vid drift och underhåll. En dagvattenstrategi behandlar 

dagvattenhanteringen vid nybyggnad, ombyggnad, ändrad markanvändning  
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KF § 60 – forts.  

 

samt drift och underhåll av byggnader och anläggningar. En dagvattenstra-

tegi kan även vara en del i en kommande vatten- och avloppsplan. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2019-05-02.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 34. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28 § 61. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen. 

----- 
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KF § 61  KS/2017:392 - 359 

 

Motion - slamkompostering för fastighetsägare med enskild 

avloppsbrunn 
 

Maria Gardfall (S) och Karin Malmfjord (S) har 2017-06-13 lämnat in en 

motion om möjlighet till slamkompostering för fastighetsägare med en-

skilda avloppsbrunnar.  

 

Samhället står inför en klimatomställning och kretsloppstänkande blir allt 

viktigare. Allt fler enskilda bryr sig mycket om miljön och intresserar sig 

för att sortera sina sopor och odla egna grödor där det är möjligt. Miljö-

medvetenheten ökar.  

 

Kommunen har i den andan skapat möjligheter att odla på kolonilotter och 

att hushållen kan välja att kompostera sitt eget matavfall. Kompostering av 

hushållens matavfall ger fördelar ur miljösynpunkt och kan återanvändas i 

hushållet som t.ex. blom-/trädgårdsjord men minskar också samhällets 

kostnader för sophämtningen.  

 

Många kommuner har också skapat möjligheter för fastighetsägare med en-

skilda avloppsbrunnar att kompostera sitt slam (exempel från Skellefteå 

kommun bifogas motionen). Rätt komposterat är även avloppsslammet en 

viktig tillgång i trädgården.  

 

Det kan också röra sig om fastigheter där slamhämtningsbilen har svårt att 

komma fram eller att det blir en lång och dyrbar resa för kommunen att 

tömma brunnen vid en enslig belägen permanentbostad eller fritidshus.  

 

För att kunna erbjuda intresserade medborgare den här möjligheten behöver 

kommunfullmäktige fatta ett principbeslut om att enskilda med egen av-

loppsbrunn kan ansöka om att bygga en egen slamkompost och ta hand om 

komposten inom fastigheten.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att Storumans kommun inför möjligheten för fastighetsägare med enskild 

avloppsbrunn att ansöka om slamkompostering. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13 § 56 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till tek-

niska avdelningen för tjänsteutlåtande.  
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KF § 61 – forts.  

 

Bedömning 

Beslutet om eget omhändertagande av slam från egna avloppsbrunnar styrs 

via de lokala renhållningsföreskrifterna. Idag ges inte den möjligheten till 

privatpersoner. 

 

Revision av de lokala renhållningsföreskrifterna har påbörjats och beräknas 

vara klar under 2022. Vid revisionen ska motionärernas förslag ses över.  

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2019-05-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 35. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28 § 62. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås 

 

att förslaget till eget omhändertagande av slam ses över vid revision av de 

lokala renhållningsföreskrifterna. 

 

Yrkande 

Maria Gardfall (S) biträdd av Karin Malmfjord (S) yrkar att motionen bi-

falls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på Maria Gardfalls yrkande och första 

att-satsen i kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt Maria Gardfalls yrkande att motionen bifalls.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på andra att-satsen i kommunsty-

relsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen  

 

att förslaget till eget omhändertagande av slam ska ses över vid revision av 

de lokala renhållningsföreskrifterna.  

----- 
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KF § 62  KS/2019:550 - 315 

 

Medborgarförslag - parkeringsplatser 
 

Hjördis Löfgren har 2019-04-28 lämnat in ett medborgarförslag där 

hon föreslår att det anordnas parkeringsplatser enligt följande:  

 

o Under skidsäsong vid Ängesdalslia för att underlätta för  

boende i Björkvattsdalgången att ta sig fram längs vägen.  

 

o Vid biblioteket i Tärnaby så att äldre inte ska behöva gå 

långa sträckor.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 63  KS/2019:610 - 459 

 

Medborgarförslag - upphandling av miljövänligare förpack-

ningar för matleveranser alternativt införande av retur-

system 
 

Gunnar Falkenhill har 2019-05-08 lämnat in ett medborgarförslag med an-

ledning av de plastförpackningar med mat som levereras hem till pension-

ärer och andra brukare. Då förpackningarna inte återvinns av brukarna 

själva eller hemtjänsten tar dessa enorm plats i sopkärlen.  

 

Gunnar Falkenhill föreslår därför att kommunen upphandlar miljövänligare 

förpackningar alternativt inför ett retursystem.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 64  KS/2019:595 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2019 för Storumans  

kommun 
 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari – april 2019. Uppföljningen innehåller förbrukning t.o.m. 

30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med 

budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter 

har gjorts för perioden januari–april. 

 

Kommunen gör en resultatprognos på ca 0 kr för 2019 vilket är sämre än 

det budgeterade resultatet.  

 

Det bör noteras att kommunstyrelsen, omsorgsnämnden samt fritids,- kul-

tur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott för 2019.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-05-10. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 38. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-28, § 38 att uppmana nämnderna att 

se över verksamheterna för att minimera underskotten. Nämnderna ska no-

tera att de i år och kommande år omfattas av den långsiktiga målsättningen 

att hålla tilldelad budgetram. Nämnderna ska vidare i samband med verk-

samhetsplan för 2020 redovisa vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättad tertialuppföljning för perioden januari – april samt 

prognos för helåret 2019. 

-----  
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KF § 65  KS/2019:600 - 010 

 

Strategisk plan 2020-2023 
 

Budgetberedningen, bestående av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens 

arbetsutskott samt representanter från varje parti i kommunfullmäktige som 

inte är representerat bland arbetsutskottets ledamöter, har vid sammanträden 

den 15 mars och den 29 april tagit fram ett förslag till strategisk plan för 

åren 2020–2023. Planen innehåller dels beskrivningar som i sammandrag 

visar gemensamma budgetförutsättningar men även kommunens vision 

samt kommunens definition på god ekonomisk hushållning. Planen innehål-

ler dessutom budget-, investerings- och nyupplåningsramar för åren 2020 – 

2023. Planen beskriver även kommunens ekonomi- och verksamhetsstyr-

ningsprinciper samt budgetprocessen. Planen innehåller också prioriteringar 

för all kommunal verksamhet oavsett om den bedrivs i kommunal förvalt-

ning eller kommunalt bolag.  

 

Beredande organs förslag 

Budgetberedningens förslag/koncernchefens tjänsteutlåtande 2019-05-13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 39. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28 § 68. 

 

Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet 2019-05-28 beslutades om 

vissa ändringar/kompletteringar av texten som förts in i förslaget till plan 

inför kommunfullmäktiges behandling.  

 

Kommunstyrelsens förslag  

 

att förslaget till strategisk plan 2020-2023 antas.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) biträdd av Mats Eliasson (V) yrkar  

 

att beslutsordningen för investeringsprojekt inom antagna investerings-

ramar (under avsnittet Budget-, investerings- och nyupplåningsramar  

2020-2023 i förslaget till plan) ändras så att nämnd och styrelse har rätt att 

besluta om investeringsprojekt upp till 3 mnkr 

 

att förslaget till strategisk plan 2020-2023 i övrigt antas.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords ändringsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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KF § 65 – forts.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget till strategisk plan i öv-

rigt och finner att kommunfullmäktige också bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ändra beslutsordningen för investeringsprojekt inom antagna investe-

ringsramar (under avsnittet Budget-, investerings- och nyupplåningsramar 

2020-2023) till att nämnd och styrelse har rätt att besluta om investerings-

projekt upp till 3 mnkr 

 

att i övrigt anta förslaget till strategisk plan 2020-2023.  

----- 
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KF § 66  KS/2011:150 - 206 

 

Revidering av plan- och bygglovstaxa 
 

Gällande taxa för prövning enligt plan- och bygglagen (Plan- och bygglovs-

taxa) har antagits av kommunfullmäktige 2011 och därefter reviderats 

2013.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2019-04-24 aktualiserat en revi-

dering av taxan vad gäller timtaxa för plan- och byggärenden samt avgift 

för förhandsbesked.  

 

Taxan är i stora delar fortfarande aktuell och regleras årligen efter prisbas-

belopp. En del som är inaktuell är timtaxan som legat fast på 800 kro-

nor/timme sedan 2011. Förhållandevis få ärenden styrs av timtaxa men det 

är ändå viktigt att timtaxan följer utvecklingen och förvaltningens ökade 

kostnader, som till stor del kan härröras till ökade lönekostnader. Timtaxa 

tillämpas främst i samband med planarbeten. Beräkningarna har utgått från 

SKL:s skrift Handledning till underlag för att beräkna handläggningskost-

nader per timme – för kommunala taxor avseende miljöbalken och plan- 

och bygglagen.  

 

Förhandsbesked tillämpas på nya tomter utanför planlagt område. Rent ge-

nerellt har Storumans kommun en låg avgift för förhandsbesked i förhål-

lande till många andra kommuner. Erfarenheten från handläggare inom för-

valtningen visar att ärendena tar mycket mer tid än det man faktiskt tar be-

talt för. Detta gäller främst förhandsbesked som rör mer än en tomt.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-04-24 § 53. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 40. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28 § 69. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera plan- och bygglovstaxan enligt följande:  

 

o timtaxan för plan- och byggärenden höjs till 941 kronor/timme och att 

timpriset årligen indexuppräknas enligt prisindex för kommunal verk-

samhet (PKV) med start från kalenderåret 2020 (sidan 17 under rubrik 

Tidsersättning) 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (30)  

   

Kommunfullmäktige 2019-06-11  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 66 – forts.  

 

o avgiften för förhandsbesked för två (2) tomter eller fler ökas med 50% 

för varje tillkommande tomt utöver den första (sidan 21 under tabell 7 

Avgift för besked) 

 

att ändringen träder i kraft den 1 juli 2019.  

----- 
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KF § 67  KS/2019:555 - 100 

 

Lokal serviceplan för Storumans kommun 2019-2022 
 

Den statliga förordningen (SFS 2000:284) om stöd till kommersiell service 

tillåter att stöd får lämnas i områden där servicen är gles. Stöd kan lämnas 

för att det i glesbygd och landsbygd ska kunna upprätthållas en försörjning 

med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till 

geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. 

 

Storumans kommun har tidigare behandlat dessa frågor via en varuförsörj-

ningsplan som knutit an till länsstyrelsens regionala serviceprogram för att 

handlare och drivmedelsstationer ska berättigas till stöd enligt förordningen. 

Kopplat till detta finns också kommunens regler för hemsändningsstöd 

(KS/2008:11). 

 

Länsstyrelsen har under perioden maj 2017 - januari 2019 genomfört ett 

projekt för processtöd gentemot kommunerna för att hjälpa kommunerna att 

bredda och fördjupa arbetet med att stötta och tillgängliggöra offentlig och 

kommersiell service på glesbygd och landsbygd. 

 

Parallellt med detta deltar Storumans kommun deltar i pilotprojektet Ser-

vice i samverkan som ägs av Hela Sverige ska leva, där en modell för för-

djupad samverkan tagits fram i samråd med byaföreträdare och ideella kraf-

ter över hela kommunen. Företrädare från kommunens sida har varit båda 

kommunalråden samt näringslivssekreteraren och kommunkansliets utre-

dare. 

 

Förankringsarbetet har pågått under cirka ett år fram till och med april 2019 

och har lett fram till ett förslag för ny lokal serviceplan för Storumans 

kommun. 

 

Förslagets innehåll och målsättningar 

Förslaget till plan beskriver kommunens förutsättningar geografiskt och 

demografiskt både ur servicesynpunkt och näringslivsmässigt. I denna form 

ersätter och förtydligar planen kommunens tidigare varuförsörjningsplan. 

Dessutom uttalas en tydligare ambitionsnivå för kommunens landsbygdsut-

vecklingsarbete. Planen föreslås antas av kommunfullmäktige och årligen 

följas upp av kommunstyrelsen. 
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KF § 67 – forts.  

 

Förslaget innehåller även en målsättning om etablering av ett bygderåd i 

kommunen. Kommunen tar i ett inledningsskede på sig ansvaret för att ini-

tiera ett bygderåd, som ska vara en remissinstans i landsbygdsutvecklings-

frågor och liknande funktioner. Inledningsvis föreslås att rådet sammanträ-

der två gånger per år. De bygder och byar som anmäler intresse får delta i 

rådet utifrån hur de lokala krafterna själv vill definiera sina områden. Varje 

by/bygd utser en ledamot och en ersättare. En viss ekonomisk ersättning fö-

reslås till dessa representanter. 

 

Förslaget omfattar också ett system med möjlighet till inrättande av ser-

vicepunkter på strategiska platser i kommunen där ideella krafter tar ansvar 

för sådana punkter mot en överenskommen ersättning enligt avtal. Upp till 

30 000 kronor per år föreslås som ersättning, beroende på servicepunktens 

innehåll och vilka åtaganden som görs. 

 

De omkostnader som uppstår i och med ersättning till bygderådets ledamö-

ter samt ersättning till servicepunkter föreslås täckas via en särskild post i 

kommunstyrelsens årliga handlingsplan för bygdeavgiftsmedel. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-05-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 41. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28 § 70. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att upprättat förslag till lokal serviceplan för Storumans kommun  

2019-2022 antas 

 

att finansieringsfrågan hanteras i samband med kommunstyrelsens hand-

lingsplan för bygdeavgiftsmedel 

 

att kommunstyrelsen årligen följer upp planen, inledningsvis med särskilt 

fokus på inrättandet av bygderåd samt systemet med servicepunkter. 

 

Yrkande 

Maria Gardfall (S) yrkar  

 

att serviceplanen kompletteras med ”biblioteksfilial” i avsnittet Servicenod 

(sidan 5).  
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KF § 67 – forts.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på Maria Gardfalls tilläggsyrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i öv-

rigt och finner att kommunfullmäktige även bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att komplettera avsnittet Servicenod på sidan 5 med ”biblioteksfilial” 

  

att i övrigt anta upprättat förslag till lokal serviceplan för Storumans  

kommun 2019-2022 

 

att finansieringsfrågan ska hanteras i samband med kommunstyrelsens 

handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 

 

att kommunstyrelsen årligen ska följa upp serviceplanen, inledningsvis med 

särskilt fokus på inrättandet av bygderåd samt systemet med servicepunkter. 

----- 
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KF § 68  KS/2019:648 - 009 

 

Policy och riktlinjer för resfria möten och energismart  

resande 
 

Kommunfullmäktige antog 2014-02-25 policy och riktlinjer för tjänsteresor 

för Lycksele och Storumans kommuner, ”Resfria möten och energismart  

resande”. Policyn reviderades senast 2017-04-10. Tidigare har policyn varit 

gemensam för Lycksele och Storumans kommuner, men nu är avsikten att 

Storumans kommun ska besluta om en egen policy.  

 

Kommunen deltar i projektet ”Fossilfria transporter i norr (FFTN)” som 

leds av länsstyrelsen i Västerbotten. Lokal styrgrupp för projektet är kom-

munstyrelsens arbetsutskott. Som ett led i projektet har kommunens resepo-

licy tagits upp för bearbetning och revidering. Processen har letts av pro-

jektledare på tekniska avdelningen i samarbete med trafikplaneraren, kom-

munkansliets utredare och folkhälsosamordnaren. Arbetet har förankrats lö-

pande i koncernledningsgruppen. Vid styrgruppsmöte 2019-05-14 besluta-

des att överlämna policyn till kommunstyrelsen.  

 

Det nya förslaget till policy innebär framförallt följande förändringar: 

 

o Storumans kommun ska hädanefter ha en egen policy  

o tydligare styrning mot resfria möten 

o prioritering av elbil när hyrbil måste användas 

o att leasingbil/hyrbil kan tillåtas när tidsvinsten är mer än tre timmar 

(tidigare två timmar) 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2019-05-16.  

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-28 § 71. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2014-02-25 § 18  

 

att fastställa förslaget till ny policy med tillhörande riktlinjer 

 

att riktlinjerna fortsättningsvis ska uppdateras av koncernchefen i samråd 

med övriga förvaltningschefer. 

----- 
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KF § 69  KS/2019:180 - 115 

 

Val - nämndemän vid Lycksele tingsrätt 2020-2023 
 

Lycksele tingsrätt meddelar i skrivelse daterad 2019-02-26 att löpande 

tjänstgöringstider för nämndemän upphör vid utgången av år 2019.  

Nyval av nämndemän för tiden 2020-2023 ska äga rum under 2019. För  

Storumans kommuns del ska sex (6) nämndemän väljas. Senast den  

1 oktober behöver tingsrätten besked om vilka nämndemän som valts.  

 

Tingsrätten vill påminna om att det behövs lämpliga nämndemän i alla åld-

rar, men generellt sett behövs fler som är yngre än 45 år.  

 

Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man lek-

mannadomare och representerar inte något parti. Val av nämndemän ska en-

ligt riksdagsbeslut ske året efter de allmänna valen just för att markera att 

uppdraget inte är politiskt. Kommunfullmäktige ska därför inte lämna upp-

gift om vilket parti som nominerat nämndemannen.  

 

Valberedningens förslag  

Valberedningens ordförande Peder Wiklund (C) föreslår 

 

att följande personer utses:  

 

Namn 

Daniel Bergström 

Kajsa Forsberg 

Emilia Ronnhed 

Elisabeth Wärnick 

Elisabeth Olofsson  

Christian Andersson 

 

Yrkande 

Erold Westman (KL) yrkar  

 

att Håkan Fjell utses.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på Erold Westmans yrkande och fin-

ner att kommunfullmäktige avslår detta.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på valberedningens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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KF § 69 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse följande personer till nämndemän vid Lycksele tingsrätt perioden 

2020-2023:  

 

Namn 

Daniel Bergström 

Kajsa Forsberg 

Emilia Ronnhed 

Elisabeth Wärnick 

Elisabeth Olofsson  

Christian Andersson 

----- 
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KF § 70   

 

Meddelanden 
 

KS/2018:1466 

Länsstyrelsens beslut 2019-05-10 att utse Per-Erik Sahlman till ny ledamot 

i kommunfullmäktige för Liberalerna (tidigare Folkpartiet) efter Ulla-Maria 

Åkerblom som avsagt sig uppdraget. Till ny ersättare har Karl-Anders 

Åkerblom (L) utsetts.  

 

KS/2019:17 

Omsorgsförvaltningens redovisning av rapport till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) över beviljade insatser till enskilda personer som inte 

verkställts:  

 

Lagrum   Tidsperiod 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen – äldreomsorg  Kvartal 1 år 2019 

 

KS/2019:600 

Sverigedemokraternas och Kommunlistans skrivelse Budget 2020 med plan 

för 2021-2023 Ett tryggare Storuman.  

----- 
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KF § 71   

 

Avslutning 
 

Sammanträdet avslutas traditionsenligt med att kommunfullmäktige sjunger 

Idas sommarvisa och alla tillönskas en trevlig sommar. 

----- 

 

 

 

 

 


