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Beslutande Se närvarolista sid. 2-3 
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Utses att justera Rickard Frohm och Krister Näslund 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2021-02-23 kl. 11.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 1-22 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Patrik Persson 

 

                      

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

  Rickard Frohm  Krister Näslund 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2021-02-16  

   

Datum för anslags uppsättande 2021-02-23 Datum för anslags nedtagande 2021-03-17 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvarolista                        

                                               

Ledamöter Närvaro 

 

C 

 

Patrik Persson  

 

Nb 

 

S 

 

Gunilla Lundgren 

 

Nb 

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

- 

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb* 

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

- 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

Nb* 

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

Nb* 

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb* 

 

C 

 

Anders Persson 

 

Nb* 

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

- 

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

- 

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

- 

 

C 

 

Susanne Hanson 

 

- 

 

L 

 

Hans-Peter Carlson 

 

Nb* 

 

L 

 

Per-Erik Sahlman 

 

- 

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

- 

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

- 

 

S 

 

Karin Malmfjord 

 

Nb* 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

Nb* 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb* 
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Närvarolista – forts.  

            

Ledamöter (forts.) Närvaro 

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

- 

 

S 

 

Kajsa Olofsson 

 

Nb* 

 

S 

 

Peter Åberg 

 

- 

 

V 

 

Daniel Johansson 

 

Nb* 

 

V 

 

Linda Glasin 

 

- 

 

V 

 

Torkel Stångberg 

 

- 

 

V 

 

Emilia Ronnhed 

 

- 

 

SD 

 

Elving Karlsson 

 

- 

 

SD 

 

Bengt-Erik Åkebrand 

 

- 

 

SD 

 

Marie Berglund 

 

Nb* 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

- 

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ersättare för ledamot 

 

KD 

 

Allan Forsberg 

 

Nb* 

 

Roland Gustafsson 

 

V 

 

Krister Näslund 

 

Nb* 

 

Linda Glasin 

  16 

Nb = Närvarande beslutande 

*) = deltar på distans 

    

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  4 (33)  

   

Kommunfullmäktige 2021-02-16  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 1   

 

Ärendeföredragning och information 
 

I anslutning till dagens sammanträde informeras ledamöterna enligt föl-

jande:  

 

Punkt  

på dag- 

ordningen 

Ärende Föredragande 

11 Antagande av renhållningsordning 

för Storumans kommun – avfalls-

plan 2021-2030 och avfallsföre-

skrifter 

Teknisk chef  

Tomas Nordström 

Upphandlingsansvarig 

Anton Stenvall 

Avfallsingenjör  

Anna Brunned 

Information Lägesrapport från Berednings-

gruppen för extraordinära händel-

ser – covid-19 

Koncernchef  

Peter Persson 

----- 
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KF § 2 

   

Information - fortsatt reducerat kommunfullmäktige samt 

deltagande på distans med anledning av covid-19 
 

Ordföranden meddelar att den muntliga överenskommelse som träffats med 

samtliga representerade partier i kommunfullmäktige om reducerat antal  

ledamöter vid kommunfullmäktiges sammanträde i april, och som gällt 

resterande sammanträden under 2020, även gäller vid dagens sammanträde.  

 

För att Storumans kommunfullmäktige med 31 ledamöter ska vara besluts-

föra krävs att minst hälften är närvarande. Överenskommelsen innebär att 

antalet närvarande ledamöter vid sammanträdena minskas från 31 till 16. 

Med hänvisning till närvaron vid sammanträdet (sid. 2-3) fördelas de 16 

platserna enligt följande: 

 

Parti Antal 

mandat 

Reducerat 

antal ledamöter 

2021-02-16 

Centern 10 5 

Moderaterna 2 1 

Liberalerna 2 1 

Kristdemokraterna 2 1 

Socialdemokraterna 7 5 

Vänsterpartiet 4 2 

Sverigedemokraterna 3 1 

Kommunlistan 1 - 

Totalt 31 16 

 

För att ytterligare förhindra smittspridning av covid-19 och med hänvisning 

till de särskilda rekommendationer som införts, genomförs sammanträdet 

med ledamöterna närvarande på distans i enlighet med kommunfullmäkti-

ges arbetsordning. Mer information om detta framgår av kallelsen till da-

gens sammanträde.  

----- 
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KF § 3  KS/2021:80 - 007  

 

Information från kommunrevisionen 
 

Kommunrevisionen har framfört önskemål om att kommunfullmäktige vid 

varje sammanträde får information om de revisionsrapporter som kommun-

revisionen upprättat vid granskning av kommunens olika verksamheter.  

 

Vid tidpunkten för tillkännagivandet av sammanträdet och publicering av 

sammanträdeshandlingar har det inte inkommit någon revisionsrapport till 

kommunfullmäktige sedan föregående sammanträde.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera att det inte finns några revisionsrapporter att ta del av vid sam-

manträdet.  

----- 
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KF § 4  KS/2021:54 - 612 

 

Interpellation - Tärnaby alpina gymnasium 
 

Karin Malmfjord (S) har 2021-02-01 lämnat in följande interpellation till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson. 

 

Vid kommunfullmäktige i februari 2020 behandlades ärendet om verksam-

hetsöversyn av alpina gymnasiet i Tärnaby. 

Beslutet blev  

”att Tärnaby alpina gymnasium ska drivas vidare  

att en översyn ska utföras av hela den gymnasiala verksamheten i kommu-

nen i syfte att minska kostnaderna för verksamheten”. 

1. Har fritids-, kultur- och utbildningsnämnden klarat av att minska  

kostnader för alpina gymnasiet? 

2. Har nämnden lyckas öka intagningen av elever? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson läm-

nar följande interpellationssvar:  

 

1. Ja, det har gjorts förändringar i verksamheten som har inneburit be-

sparingar. Det är också beslutat om besparing på det elevhemsboende 

som finns men den effekten blir inte genomförd förrän på hösttermi-

nen.  

 

2. Ja, TAG gör ett överintag av elever, vi tar in 10 istället för 8, men det 

går inte att fortsätta med ett överintag då vi inte har tillstånd att bed-

riva utbildningen för mer än 8 per årskull. Vi har ett högt söktryck 

med 10 förstahandssökande och 5 andrahandssökande, totalt 51  

sökande till 8 platser. 

  

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad.  

----- 
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KF § 5  KS/2021:55 - 022 

 

Interpellation - rätt till heltid 
 

Karin Malmfjord (S) har 2021-02-01 lämnat in följande interpellation till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson. 

 

År 2016 skrev fackförbundet Kommunal avtal med Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) om att förändra arbetsplatserna så att heltid ska vara det 

normala. Det innebär att bemanning, schemaläggning och arbetsmiljö ska 

organiseras så att de anställa kan arbeta heltid.  

Arbetsgivarna ska ha en handlingsplan som ska stämmas av årligen fram till 

31 maj 2021. Inom fritids-, kultur- och utbildningsnämnden finns ett antal 

anställda som till hör Kommunals avtalsområde. 

1. Hur arbetar nämnden med att erbjuda Kommunals medlemmar  

heltider? 

2. Finns det någon samverkan mellan kommunens övriga verksamheter? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson läm-

nar följande interpellationssvar:  

1. Då det utlyses nya tjänster så ser förvaltningen över hur tjänsten skulle 

kunna utformas utifrån flera preferenser ex. hur stor är tjänsten, finns det 

möjlighet för kombinationer som gör tjänsten till heltid och är det möjligt 

att kombinera med annan tjänst. Det är inte alltid till en fördel för arbets-

tagaren att ha kombinationstjänster där man skall dela upp sin arbetstid. 

Finns stor risk att man kommer att känna sig otillräcklig och att man inte 

hinner med något av sina uppdrag. 

 

Det är också så att behovet för tjänsten måste vara det som styr, vi behöver 

personal när vi har verksamhet. Flera av tjänsterna som finns har inte ar-

betsuppgifter hela året, ex om man jobbar med någon form av skolverk-

samhet då skolan är stängd delar av året. Vi försöker erbjuda samman-

hållna tjänster med den anställningsgrad som är möjlig för uppdraget. 
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KF § 5 – forts. 

2. I mina efterforskningar så ser jag inte att det finns någon systematisk 

samverkan med kommunens övriga verksamheter. Det är ett förbätt-

ringsområde som bör hanteras i den delegationsordning som finns 

och rimligtvis bör hamna på koncernledningsgruppens bord eller nå-

gon liknande sammanslutning på ledningsnivå inom den kommunala 

förvaltningen. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 6  KS/2021:56 - 100 

 

Motion – klimatmål 

 
Karin Malmfjord (S) har 2021-02-01 lämnat in rubr. motion mot bakgrund 

av kommunens vision i den strategiska planen om hållbarhet samt pågående 

omställning till ett hållbart samhälle genom tagna beslut på global, EU- och 

nationell nivå. Sverige har ställt sig bakom det övergripande globala målet 

Agenda 2030 och utarbetat nationella föreskrifter och mål som regioner och 

kommuner ska anpassa sig till.  

 

Karin Malmfjord föreslår  

 

att det utarbetas klimatmål för kommunen  

 

att klimatmålen fastställs i kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 7  KS/2021:57 - 512 

 

Motion - trafiksäkerhet och hållbart resande i Tärnaby 
 

Hans-Peter Carlson (L), Ulf Vidman (M), Allan Forsberg (KD), Anders 

Persson (C) och Daniel Johansson (V) har 2021-02-05 lämnat in en motion 

om gång- och cykelbana sträckan Tärnaby centrum till motionsanläggning-

en Vikmyra för att tillskapa en trafiksäker miljö och ett hållbart resande i 

Tärnaby. 

 

Motionärerna föreslår 

 

att Storumans kommun anlägger, eller påverkar Trafikverket att anlägga, en 

gång- och cykelbanan för åretruntbruk mellan Tärnaby centrum och mot-

ionsanläggningen Vikmyra snarast möjligt.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 8  KS/2020:354 - 293 

 

Motion - framtida boendeformer för äldre i Tärnaby 
 

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

sammanfattningsvis föreslår  

 

att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda framtida särskilt boende och 

trygghetsboende i Tärnaby.  

 

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

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till kon-

cernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning 

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

Tärnaby. Motionären föreslår att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda 

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

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

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

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

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

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

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

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

umgänge för de äldre. 

 

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

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

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

hetsboende. Eftersom omsorgsnämnden redan påbörjat arbetet med att se 

över förläggningen av vård- och omsorgsverksamheten i Tärnaby bedöms 

motionärens förslag kunna ingå i det arbetet.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-01-12. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 1. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-02 § 1. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen anses besvarad. 

----- 
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KF § 9  KS/2020:60 - 041 

 

Utökade investeringsmedel - verksamhetsanpassning av  

lokaler vid Tärna Samservice 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 90 att avsätta medel och be-

vilja igångsättningstillstånd för investeringsprojektet Verksamhetsanpass-

ning av lokaler (utbyggnad av Tärna Samservice för hyresgästs räkning) 

med 9 000 000 kronor.  

 

Projektet är pågående och under utförandeskedet har det visat sig att ett be-

hov har funnits för att förstärka stomme och grund i byggnaden för de nya 

anpassningarna. Projektets budget behöver ökas med 15%. 

 

Den utökade finansieringen baseras på kompletterande önskemål från  

hyresgästen vilket gör att hyreskalkylen kommer att justeras utifrån ytterli-

gare verksamhetsanpassningar av lokalerna.  

 

Beredande organs förslag 

Fastighetsansvarig Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2020-11-18. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-01 § 112. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-15 § 179. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avsätta ytterligare 1 350 000 kronor till investeringsprojektet Verksam-

hetsanpassning av lokaler (utbyggnad av Tärna Samservice för hyresgästs 

räkning)  

 

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

avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2020 till 2023. 

 

Protokollsanteckning  

Hans-Peter Carlson (L), Ulf Vidman (M) och Allan Forsberg (KD) vill an-

teckna följande till protokollet: 

 

Återigen har ett investeringsprojekt gått över budget. För andra gången 

behöver nu ombyggnaden av Samservice mer pengar från kommunen. Detta 

är ett ständigt återkommande fenomen: våra projekteringar håller inte måt-

tet. Vi startar projekt som sedan inte går att kliva ur utan att skjuta till mer 

pengar. Det är ett rejält underbetyg åt de underlag vi i politiken har när vi 

fattar beslut. I det aktuella ärendet stod fastighetsbolagets VD i fullmäktige  
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KF 9 – forts.  

 

och lovade personligen att det skulle räcka med det extra tillskott på 3 mnkr 

som då var tilläggsäskandet.  

 

Vi anser att detta måste få ett slut. De underlag vi som politiker får måste 

vara rätt, de måste vara tillförlitliga och vi måste kunna känna oss trygga i 

att det är vi som fattar besluten och att det inte dyker upp överraskningar 

som vi inte kan värja oss emot utan att den initiala investeringen blir värde-

lös. Den rävsaxen har vi blivit satta i mängder med gånger. Ibland utan an-

nan orsak än att projekteringarna varit dåliga, rent ut sagt.  

 

Vi behöver som ansvariga för våra medborgares skattepengar beslutsun-

derlag som går att lita på, annars är det svårt att faktiskt fatta vettiga be-

slut. 

----- 
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KF § 10  KS/2020:347 - 401 

 

Antagande av renhållningsordning för Storumans kommun - 

avfallsplan 2021-2030 samt avfallsföreskrifter 
 

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

renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter som 

gäller för kommunen.  

 

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

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

fallsföreskrifter.  

 

Avfallsplan 

Kommunens avfallsplan är ett viktigt verktyg för att långsiktigt utveckla 

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

bara samhället. 

 

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

göra smarta val som skapar en hållbar kommun.  

 

Avfallsföreskrifter 

Storumans kommun är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för 

bortforsling av hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses 

enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall som kommer från hushåll samt därmed 

jämförligt avfall från annan verksamhet.  

 

Föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun är utformade för 

att uppnå en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering. 

 

Grunden är att alla fastigheter omfattas av det kommunala avfallsansvaret 

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

pel uppenbart obeboeliga hus eller enbart skogsfastighet.  

 

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

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

avfall ska ske.  

 

I föreskrifterna har angetts under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare 

och nyttjanderättsinnehavare själva får ta hand om sitt hushållsavfall. Det 

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

dighet ska fullgöras, ska kommunen ta hänsyn till fastighetsinnehavares  
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KF § 10 – forts.  

 

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

bart med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.  

 

Samråd och utställning 

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

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

2020.  

 

Under samrådstiden har 54 yttranden inkommit över avfallsplanen och före-

skrifterna, varav 42 från privatpersoner.  

 

Följande remissinstanser har haft synpunkter på föreskrifterna: Omsorgs-

nämnden, Miljö och samhällsbyggnadsnämnden, Socialdemokraterna,  

Liberalerna, Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna (C, M och KD 

gemensamt), Vänsterpartiet, Länsstyrelsen, Lystkom, Contractor, Svenska 

Turistföreningen, Håll Sverige Rent och Polismyndigheten. Därutöver har 

42 privatpersoner lämnat skriftliga synpunkter.  

 

En samrådsredogörelse har upprättats innehållande en sammanfattning över 

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

renhållningsordning.  

 

Förslaget till ny renhållningsordning består av följande dokument:  

 

o Avfallsplan för förebyggande och hantering av avfall 2021-2030 med  

bilagorna  

1. Nulägesbeskrivning 

2. Nedlagda deponier 

3. Uppföljning av mål i föregående plan 

4. Miljökonsekvensbeskrivning 

5. Framtagningsprocess för nya mål, samråd  

 

o Föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun 

 

Beredande organs förslag 

Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtanden 2020-08-11 och  

2021-01-07. 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2020-08-11. 

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

2021-01-19 § 4. 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-01 §§ 123 och 124 samt 2021-02-02 

§ 4. 
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 KF § 10 – forts.  

 

Kommunstyrelsens förslag  

 

att förslaget till avfallsplan 2021-2030 för Storumans kommun antas 

 

att avfallsplanens benämning ändras till kretsloppsplan för förebyggande 

och hantering av avfall 

 

att förslaget till föreskrifter om avfallshantering i Storumans kommun antas 

att gälla från och med 2021-04-01 

 

att en styrgrupp tillsätts med uppgift att se över logistik, infrastruktur och 

affärslösningar för resurshantering med syfte att utveckla Storumantermina-

len och den kommunala avfallshanteringen 

 

att tekniska avdelningen får i uppdrag att göra en översyn av Allmänna be-

stämmelser för brukande av Storumans kommuns vatten- och avloppsan-

läggningar (ABVA). 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med mindre 

redaktionella ändringar i avfallsföreskrifterna.  

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande vad 

gäller mindre redaktionella ändringar i avfallsföreskrifterna och fin-

ner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

2. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslaget till avfallsplan 2021-2030 för Storumans kommun 

 

att ändra avfallsplanens benämning till kretsloppsplan för förebyggande 

och hantering av avfall 

 

att anta förslaget till föreskrifter om avfallshantering i Storumans kommun 

att gälla från och med 2021-04-01 

 

att en styrgrupp tillsätts med uppgift att se över logistik, infrastruktur och 

affärslösningar för resurshantering med syfte att utveckla Storumantermina-

len och den kommunala avfallshanteringen 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  18 (33)  

   

Kommunfullmäktige 2021-02-16  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 10 – forts. 

 

att uppdra till tekniska avdelningen att göra en översyn av Allmänna  

bestämmelser för brukande av Storumans kommuns vatten- och avlopps-

anläggningar (ABVA). 

----- 
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KF § 11  KS/2020:895 - 356 

 

Renhållningstaxa 2021 
 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till ny renhållningstaxa 2021 för 

Storumans kommun, baserad på prognostiserade kostnader och intäkter för 

2021. 

 

Under året har tekniska avdelningen utarbetat förslag till ny renhållnings-

ordning bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i  

Storumans kommun. Dessa dokument ligger till grund för taxan. 

 

Kommunen utgör numera fyra hämtningsområden, indelat enligt följande: 

1. Renhållningsområde A 

- omfattar Storumans och Stensele och dess närområde 

2. Renhållningsområde B 

- omfattar större fritidshusområden i Hemavan 

3. Renhållningsområde C 

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

kommer 

4. Renhållningsområde D 

- omfattar ensligare belägna årsbostäder och fritidshus. Avfallet lämnas 

till plats som kommunen anvisar. 

 

Förslaget till renhållningstaxan innehåller följande större förändringar jäm-

fört med nu gällande taxa: 

 

o Fritidshuskärlens platser döps om till CUS, centrala uppsamlings-

stationer. 

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

o Införande av avgift för dragväg och soprumstillägg för kärl. 

o Införande av felsorteringsavgift i hushållskärlen. 

o Införande av gemensamt avfallskärl 2-5 stycken gränsgrannar. 

o Införande av avgift för ansökan om gemensamt avfallskärl. 

o En minskning av grundavgiften för enfamiljshus. 

o En ökning av avgiften för slamtömning med 18%. 

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

1 mars innevarande tömningsår. 

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

o Möjlighet att lämna el-avfall för verksamheter i Storuman. 
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KF § 11 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2021-01-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 5. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-02 § 5. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta förslaget till renhållningstaxa för Storumans kommun att gälla från 

och med 2021-04-01 

 

att lämna följande uppdrag till tekniska avdelningen inför framtagande av 

förslag till renhållningstaxa år 2022:  

 

o ta fram ett mer miljöstyrande taxedokument 

o utreda längre hämtningsintervall för de som komposterar 

 

att från och med 2022-01-01 är hämtningsintervall för restavfall fyra  

veckor. 

----- 
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KF § 12  KS/2020:184 - 206 

 

Justering av markpriser - Ackjaspåret (f.d. Lassoskogen) i 

Hemavan 
 

Kommunfullmäktige har 2020-04-21 § 65 fastställt gällande markpris för 

flerbostadshus till 350 kronor/m2 och markpris för permanentbostäder till 

200 kronor/m2. 

 

Kommunstyrelsen har 2020-11-03 §161 beslutat att avsätta ytterligare inve-

steringsmedel med anledning av fördyrade kostnader för Ackjaspåret. 

 

Med anledning av detta behöver markpriserna justeras. 

 

Markpriset ska täcka kostnader för detaljplan, arkeologisk undersökning, 

avverkning, projektering inkl. geoteknik, anläggningskostnader för infra-

struktur, inköp av mark, lantmäterikostnader samt personalkostnader. 

 

Till mark för flerbostadshus föreslås ett högre pris jämfört med mark för 

permanentbostäder.  

 

I markpriset ingår inte anslutningsavgifter. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2020-01-14. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-02 § 6. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa markpris för flerbostadshus till 420 kronor/m2 

 

att fastställa markpris för permanentbostäder till 240 kronor/m2 

 

att detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-04-21 § 65. 

----- 
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KF § 13  KS/2020:60 - 041 

 

Ändring av investeringsbeslut - brandfordon i Tärnaby 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 91 

 

att avsätta 6 800 000 kronor och meddela igångsättningstillstånd för inköp 

av ny brandbil under 2021 

 

att avsätta 200 000 kronor och meddela igångsättningstillstånd för anpass-

ning av befintligt fordon till förstärkningsfordon under 2021 

 

att investeringen finansieras inom den ram på 120 000 000 kronor som av-

satts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren  

2020 – 2023 

 

Räddningschefen har aktualiserat behovet av att få förändra investeringen 

att köpa in en ny brandbil under 2021 till att istället köpa in en ny släckbil 

och en begagnad tankbil för totalt samma belopp 6 800 000 kronor under 

2021. 

 

Brandbilen som skulle köpas in var tänkt att fungera både som släckbil och 

tankbil samtidigt. Detta skulle underlätta framkomligheten till flera områ-

den i Tärnaby som har alltför branta väglutningar. Eftersom den nya bilen 

skulle bli en kompromiss för att möta flera olika behov skulle den ta med 

sig mindre vattenvolym. Efter att räddningschefen har haft kontakt med kol-

legor i kommuner med branta väglutningar anser räddningschefen att det 

finns fördelar med att köpa in en ny allhjulsdriven släckbil och en nyare be-

gagnad fyrhjulsdriven tankbil. Huvudorsaken till räddningschefens ändrade 

uppfattning med en släckbil och en tankbil istället för en brandbil är att man 

får med sig mer vatten för den initiala insatsen och därmed bedöms för-

mågan öka att släcka bränder. 

 

Bedömning 

Räddningschefen har bedömt att förmågan att släcka bränder ökar med in-

köp av en släckbil och en tankbil istället för en brandbil som skulle fungera 

både som släckbil och tankbil. Formuleringen i tidigare investeringsbeslut 

behöver omformuleras så att det överensstämmer med det som föreslagits.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-01-20.  

Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-02 § 7. 
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KF § 13 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att upphäva första att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 91 

att avsätta 6 800 000 kronor och meddela igångsättningstillstånd för inköp 

av ny brandbil 2021 

 

att avsätta 6 800 000 kronor och meddela igångsättningstillstånd för inköp 

av en ny släckbil och en begagnad tankbil 2021.   

----- 
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KF § 14  KS/2020:399 - 000 

 

Antagande av avsiktsförklaring för en god, jämlik och  

jämställd hälsa i Västerbotten 
 

Under hösten 2020 har förslag till avsiktsförklaring för en god, jämlik och 

jämställd hälsa i Västerbotten varit ute på remiss. Kommunstyrelsens ar-

betsutskott behandlade ärendet den 24 september 2020. Efter remisstidens 

utgång har Pilotprojektet folkhälsoarbetets infrastruktur fastställt avsikts-

förklaringen.  

 

Länsstyrelsen har 2020-12- översänt avsiktsförklaringen och önskar att den 

antas av en central politisk instans inom regionen och kommunerna i  

Västerbottens län senast den 1 mars 2021.  

 

Ärendet har beretts av Folkhälsorådet.  

 

Västerbottens län har goda förutsättningar för att arbeta för en god hälsa 

och goda livsvillkor bland sina medborgare.  

 

För att nå fortsatt framgång är det angeläget att länets aktörer förtydligar 

roller och ansvar i folkhälsoarbetet såväl på regional nivå som i relation till 

lokala aktörer. Därför har kommunerna i Västerbotten, Region Västerbotten 

och Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med andra viktiga aktörer ut-

format en gemensam avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet för en god, 

jämlik och jämställd hälsa.  

 

Syftet med avsiktsförklaringen är att ge ett konkret stöd för Västerbottens 

folkhälsoaktörer att skapa en långsiktig och kunskapsbaserad samverka där 

avsiktsförklaringen är ett verktyg för att integrera folkhälsoperspektiv såväl 

i politiska beslut som i praktisk verksamhet. 

 

Med avstamp i länets lokala och regionala förutsättningar har avsiktsförkla-

ringen potential att vara en språngbräda som utvecklar Västerbottens folk-

hälsosamarbete och därigenom stärker folkhälsan i hela länet. 

 

Beredande organs förslag 

Folkhälsosamordnare Daniel Burmans tjänsteutlåtande 2021-01-26. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-02 § 8. 
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KF § 14 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ställa sig bakom och anta avsiktsförklaringen för en god, jämlik och 

jämställd hälsa i Västerbotten. 

----- 
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KF § 15  KS/2018:1805 - 600 

 

Avsägelse av uppdrag/fyllnadsval - fritids-, kultur- och  

utbildningsnämnden 
 

Kommunfullmäktige har 2020-02-18 § 30 utsett Kajsa Olofsson (S) till  

ledamot i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden resterande del av inne-

varande period. 

 

I skrivelse daterad 2021-01-15 avsäger sig Kajsa Olofsson uppdraget.  

 

Förslag vid sammanträdet  

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförande Gunilla Lundgren (S) 

föreslår att Fredrik Boström (S) utses till ny ledamot.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Fredrik Boström (S) till ny ledamot i fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden efter Kajsa Olofsson (S) resterande del av innevarande man-

datperiod.  

-----  
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KF § 16  KS/2018:1802 - 007 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – kommun-

revisionen 
 

Kommunfullmäktige har 2020-09-15 § 117 utsett Sören Åberg (S) till revi-

sor för kommunens förvaltning resterande del av innevarande mandatpe-

riod.  

 

I skrivelse 2021-01-18 avsäger sig Sören Åberg uppdraget.  

 

Förslag vid sammanträdet 

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförande Gunilla Lundgren (S) 

föreslår att Gunilla Pettersson (S) utses till ny revisor. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Gunilla Pettersson (S) till ny revisor för kommunens förvaltning  

efter Sören Åberg (S) resterande del av innevarande mandatperiod (efter 

slutförd granskning under 2023 av 2022 års verksamhet och avlämnad års-

redovisning). 

----- 
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KF § 17  KS/2018:1811 - 000 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - revisor i kom-

munalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr 
 

Kommunfullmäktige har 2020-09-15 § 118 utsett Sören Åberg (S) revisor i 

kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr resterande del av 

innevarande mandatperiod.  

 

I skrivelse 2021-01-18 avsäger sig Sören Åberg uppdraget.  

 

Förslag vid sammanträdet 

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförande Gunilla Lundgren (S) 

föreslår att Gunilla Pettersson (S) utses till ny revisor. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Gunilla Pettersson (S) till ny revisor i kommunalförbundet  

Partnerskap Inland – Akademi Norr efter Sören Åberg (S) resterande del  

av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 18  KS/2019:111 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisor i Storumans kommunföretag AB 
 

Kommunfullmäktige har 2020-09-15 § 119 utsett Sören Åberg (S) till lek-

mannarevisor i Storumans kommunföretag AB resterande del av inneva-

rande mandatperiod.  

 

I skrivelse 2021-01-18 avsäger sig Sören Åberg uppdraget.  

 

Förslag vid sammanträdet 

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförande Gunilla Lundgren (S) 

föreslår att Gunilla Pettersson (S) utses till ny lekmannarevisor.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Gunilla Pettersson (S) till ny lekmannarevisor i Storumans  

kommunföretag AB efter Sören Åberg (S) resterande del av innevarande 

mandatperiod.  

----- 
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KF § 19  KS/2019:112 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisor i Fastighets AB Umluspen 
 

Kommunfullmäktige har 2020-09-15 § 120 utsett Sören Åberg (S) till lek-

mannarevisor i Fastighets AB Umluspen resterande del av innevarande 

mandatperiod.  

 

I skrivelse 2021-01-18 avsäger sig Sören Åberg uppdraget.  

 

Förslag vid sammanträdet  

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförande Gunilla Lundgren (S) 

föreslår att Gunilla Pettersson (S) utses till ny lekmannarevisor.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Gunilla Pettersson (S) till ny lekmannarevisor i Fastighets AB  

Umluspen efter Sören Åberg (S) resterande del av innevarande mandatpe-

riod. 

----- 
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KF § 20  KS/2019:113 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisor i Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 
 

Kommunfullmäktige har 2020-09-15 § 121 utsett Sören Åberg (S) till lek-

mannarevisor i Industri- och logistikcentrum i Storuman AB resterande del 

av innevarande mandatperiod.  

 

I skrivelse 2021-01-18 avsäger sig Sören Åberg uppdraget.  

 

Förslag vid sammanträdet  

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförande Gunilla Lundgren (S) 

föreslår att Gunilla Pettersson (S) utses till ny lekmannarevisor.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Gunilla Pettersson (S) till ny lekmannarevisor i Industri- och  

logistikcentrum i Storuman AB efter Sören Åberg (S) resterande del av  

innevarande mandatperiod. 

----- 
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F § 21  KS/2019:114 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisor i Storumans Kommunföretag Ekonomiförvaltning AB 
 

Kommunfullmäktige har 2020-09-15 § 122 utsett Sören Åberg (S) till lek-

mannarevisor i Storumans Kommunföretag Ekonomiförvaltning AB reste-

rande del av innevarande mandatperiod.  

 

I skrivelse 2021-01-18 avsäger sig Sören Åberg uppdraget.  

 

Förslag vid sammanträdet  

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförande Gunilla Lundgren (S) 

föreslår att Gunilla Pettersson (S) utses till ny lekmannarevisor.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Gunilla Pettersson (S) till ny lekmannarevisor i Storumans  

Kommunföretag Ekonomiförvaltning AB efter Sören Åberg (S) resterande 

del av innevarande mandatperiod. 

----- 
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KF § 22  KS/2019:115 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisor i Hemavan Tärnaby Airport AB 
 

Kommunfullmäktige har 2020-09-15 § 123 utsett Sören Åberg (S) till lek-

mannarevisor i Hemavan Tärnaby Airport AB resterande del av inneva-

rande mandatperiod.  

 

I skrivelse 2021-01-18 avsäger sig Sören Åberg uppdraget.  

 

Förslag vid sammanträdet  

Kommunfullmäktiges valberednings vice ordförande Gunilla Lundgren (S) 

föreslår att Gunilla Pettersson (S) utses till ny lekmannarevisor.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Gunilla Pettersson (S) till ny lekmannarevisor i Hemavan Tärnaby 

Airport AB efter Sören Åberg (S) resterande del av innevarande mandat-

period. 

----- 

 

 


