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Protokollets justering  
 

 

Tid och plats:  

 

Torsdag 6 oktober kl. 11.00 

Kommunhuset, Storuman - Dialogen 
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Information från kommunrevisionen (KS/2022:61)  
 

Enligt kommunrevisionens önskemål ska kommunfullmäktige vid varje samman-

träde få information om de revisionsrapporter som kommunrevisionen upprättat 

vid granskning av kommunens olika verksamheter.  

 

Vid tidpunkten för tillkännagivandet av dagens sammanträde och publicering av 

sammanträdeshandlingar, har det inte kommit in någon ny revisionsrapport till 

kommunfullmäktige sedan redovisningen vid föregående sammanträde. 

 

Förslag till beslut 

 

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

trädet.   
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Interpellation - omsorgen i kommunen (KS/2022:644)  
 

Jessica Bergfors (partilös f.d. C) har 2022-09-16 lämnat in följande interpellation 

till omsorgsnämndens ordförande Roland Gustafsson. 

 

• Hur har sommaren inom omsorgen varit? 

•  

Hur fungerade sommaravtalet? 

•  

Hur hanteras kommande behov av rekrytering? 

•  

Vad sker med omorganisationen inom äldreomsorgen? 

•  

Hur har kritiken kring Covid-19 ersättning till personal som hanterade 

krisen bemöts, vad har skett med skrivelsen från personalen? 
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Interpellation - Stensele skolas omorganisation (KS/2022:645)  
 

Jessica Bergfors (partilös f.d. C) har 2022-09-16 lämnat in följande interpellation 

till fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders Persson.  

 

Kritik har inkommit från medborgare angående Stensele skolas omorganisation.  

 

• Redogör för hur detta har påverkat budget i sin helhet samt hur barnens 

upplevelse av förändringen är? 

 

• Har barnkonventionen funnits med som värdemätare när beslutet fattades 

och på vilket sätt? Vilka resultat kan vi förvänta oss att omorganisationen 

ger inom 5år i Storumans kommun kontra konsekvenser för Stensele som 

ort i sin attraktivitet när barnfamiljer väljer vars dom ska bo? 

 

• Var det här rätt beslut?  
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Interpellation - byautveckling(KS/2022:646)  
 

Jessica Bergfors (partilös f.d. C) har 2022-09-16 lämnat in följande interpellation 

till kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell. 

 

Vad händer med byautvecklingen. Vi har två utpekade orter Slussfors/Gunnarn. 

 

Övriga orters utveckling är också av intresse. Vad gör vi inom Storumans kommun för 

att främja byars utveckling och överlevnad? 

 

Redogör för satsningar inom exempelvis: 

• Tillgång till samhällsservice. Banker, mat, bensin o.s.v. 

• Infrastruktur 

• Övriga samhällsfunktioner som gör det möjligt att bo och leva i hela kommu-

nen. 

• Lokala upphandlingar  
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Interpellation – skolskjutsar (KS/2022:647)  
 

Jessica Bergfors (partilös f.d. C) har 2022-09-16 lämnat in följande interpellation 

till kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell angående skolskjutsar.  

 

• Hur hanterade KS frågan? 

 

• Hur kunde det brista så i kommunikationen mellan FKUN och KS detta 

läsår? 

 

• Hur jobbar vi med att förhindra att samma situation uppstår? 
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Interpellation - fastigheter och lokaler i kommunen (KS/2022:648)  
 

Jessica Bergfors (partilös f.d. C) har 2022-09-16 lämnat in följande interpellation 

till kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.  

 

• Vad händer med fastigheten tidigare flygplatsen i Gunnarn? 

 

• Vad sker i frågan om industrilokaler/affärslokaler i Hemavan/Tärnaby 

samt östra delen av kommunen? 

  

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLLSINGRESSER 8 (40)  

   

Kommunfullmäktige 2022-09-27  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________  

 

8 

Interpellation - bostäder i kommunen (KS/2022:649)  
 

Jessica Bergfors (partilös f.d. C) har 2022-09-16 lämnat in följande interpellation 

till kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell. 

 

• Investeringar i västra samt östra kommunen är en het fråga. Vad händer 

med fullmäktiges beslut om uppförandet av flerbostadshus i Hemavan 

samt byggandet av flerbostadshus i Storuman. 

 

• Trygghetsboende behövs på flera orter i kommunen. Har FABU några in-

vesteringar eller ombyggnationer på gång gällande detta? 

 

• Hur ser bostadsköerna ut i Storuman, Tärnaby samt Hemavan? Har vi 

tillräckligt med boendemöjligheter till våra medborgare och har vi några 

vakanta lägenheter för de som vill flytta hit? 
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Motion - frivilliga delade turer(KS/2021:206)  
 

Daniel Johansson (V) har lämnat in följande motion om att införa frivilliga de-

lade turer.  

 

Daniel Johansson skriver i motionen att Vänsterpartiet varit pådrivande för ett 

avskaffande av de delade turerna när den anställde arbetar ett förmiddagspass för 

att sedan gå på en flera timmar lång obetald och ofrivillig ledighet och därefter 

behöva arbeta igen till kvällen. Delade turer påverkar arbetssituationen negativt 

och möjligheten att attrahera ny personal till verksamheterna försämras rejält. 

Samtidigt är det ett svårlöst ekonomiskt problem. För att täcka det ökade perso-

nalbehovet för ett helt avskaffande av delade turer krävs nyanställd personal. I 

Söderhamns kommun har man infört ”frivilliga delade turer” som innebär att 

man kompenserar medarbetare ekonomiskt antingen 70 procent av timlönen eller 

ledig tid. Frivilligheten innebär valfrihet – att kunna välja om man vill arbeta en 

delad tur eller inte.  

Vänsterpartiet anser att delade turer långsiktigt måste avskaffas helt, men en 

kompensatorisk åtgärd är att frivillig delad tur införs för att behålla och rekrytera 

livsviktig personal i äldreomsorgen. I Storumans kommun finns sedan ett antal år 

tillbaka ett beslut om att delade turer ska avskaffas ”på sikt” som ännu inte verk-

ställts. Motionen är ett förslag hur det kan genomföras.  

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att Storumans kommunfullmäktige utreder möjligheten till ett införande av sy-

stem med frivilliga delade turer och kompensation för timmarna mellan arbets-

passen 

 

att de ökade statliga medlen för bemanning av äldreomsorgen nyttjas för detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 att överlämna motionen till kommun-

styrelsen för beredning. Motionen har därefter översänts till omsorgsnämnden för 

yttrande.  

 

Omsorgsnämndens yttrande 2021-09-22 § 44  

Mot bakgrund att omsorgsnämnden redan i utgångsläget inte har en budget i ba-

lans saknas finansiering av förslaget. 

 

Vidare saknas idag system för att hantera den här typen av frågor. Ska det hante-

ras i schema så kommer det att påverka sysselsättningsgraden för samtliga be-

rörda vilket kan vara möjligt så länge det gäller deltidsanställda. För heltidsan-
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ställda blir i sådant fall konsekvensen övertid som i sådant fall genererar ytterli-

gare kostnader.  

 

Ska det hanteras på annat sätt så måste det ligga vid sidan av nuvarande digitala 

hantering vilket leder till en väsentligt ökad administration. Avslutningsvis är det 

ett principiellt avsteg från principen om att det är arbetstiden som avlönas. I det 

här fallet föreslås ledig tid vara grund för lön. 

 

Omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås.  

 

Kommunstyrelsens förslag 2021-11-08 § 84 

 

att motionen avslås. 

 

Återremiss vid kommunfullmäktiges behandling 2021-11-23 § 127 

Kommunfullmäktige beslutar efter yrkande från Linda Glasin (V) att återremit-

tera ärendet för ytterligare beredning genom framtagande av kompletterande be-

slutsunderlag innehållande bland annat kostnadsberäkningar, förslag på organi-

sationsförändringar, kartläggning av behov av personal och eventuella personal-

rekryteringar.  

 

Omsorgsnämndens yttrande 2022-05-25 § 19 efter återremiss 

Repetition - kostnadsberäkning 

Tidigare tjänsteutlåtande innehöll en preliminär kostnadsberäkning vilken såg ut 

enligt följande: 

 

En delad tur ser typiskt sett ut enligt tabellen.  

 

 Arbetstid Ledig 

tid 

Arbetstid 

Delad 

tur 

07.00-

12.00 

12.00-

1600 

16.00-

21.00 

 

Enligt förslaget ska den lediga tiden (12.00-16.00) kompenseras till 70 %.  

 

Beräkningsantaganden 

- Månadslön i genomsnitt – 25 000 kr 

- Ger en timlön motsvarande 151,51 kr 

- OB-ersättning per timme under veckoslut 58,10 kr 

- samt att ca 110 medarbetare berörs årligen 

 

Beräkning av 70 % av timlön + OB helg;  

(151,51+58,10)*0,7 = 146,72 kr/timme 
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Kostnad per dag: 146,72*4 tim = 586,9 kr 

Kostnad/individ och år: 586,9*20 delade turer/år = 11 738 kr 

Totalkostnad per år: 110 individer*11 738 = 1 291 198 kr 

 

Organisationsförändring och rekryteringsbehov 

I varje års årsredovisning finns en sammanställning av rekryteringsbehov de 

kommande 5 åren. I årets årsredovisning ser det ut så här för yrkeskategorin un-

dersköterskor: 

 

 

 

 

 

Till ovanstående adderas en personalomsättning av tillsvidareanställda motsva-

rande ca 10 %, vilket gör rekryteringsbehov årligen motsvarande ca 20 underskö-

terskor per år. I den delen ingår de som avgår med pension.  

 

För övrigt gällande organisationsförändring kopplat till motionen är det svårt att 

förstå vad som avses varför den frågan lämnas okommenterad.  

 

Summering 

Storumans kommuns nämnder och styrelse styrs genom mål och medel. Långsik-

tiga mål och ramtilldelning är principer som tillämpats under lång tid. Den här 

motionen avser att påverka förutsättningarna för schemaläggning i varje enskild 

verksamhet vilket är ett betydande avsteg från gängse styrprinciper. Det bör vara 

varje verksamhets sak att förlägga arbetstiden utifrån verksamhetens behov, kva-

litetsmål, ekonomiska mål, arbetsmiljömål samt förekommande arbetsrättslig 

lagstiftning och övriga aktuella regelverk. Att reglera en del i schemaläggnings-

frågan får konsekvenser för andra delar, såsom mängden obekväm arbetstid och 

antalet helger per given period. Dessa frågor bör hanteras i den berörda verksam-

heten.  

 

I det tidigare tjänsteutlåtandet påpekades även att motionen innebär ett princi-

piellt avsteg från principen om att det är arbetstiden som avlönas. I det här fallet 

föreslås ledig tid vara grund för lön. Därtill diskuterades även administrativa 

konsekvenser samt problem med finansiering av förslaget.    

 

Avslutningsvis bör noteras att omsorgsnämnden under det senaste året bedrivit 

ett arbete med en långsiktig strategi för nämnden. I strategin behandlas bland an-

nat värdet av nämndens medarbetare. Det bör vara omsorgsnämndens sak att av-

göra vilka insatser som bäst stärker de äldre i samhället och därifrån ge verksam-

heterna i uppdrag att planera verksamheterna därefter. Möjligen kommer det att 

Pensionsavgångar 

fördelat på yrken 

2026 2025 2024 2023 2022 2021 

Undersköterskor 4 7 3 8 6 3 
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vara just schemaläggningsfrågor som ska hanteras men det kan också vara andra 

aktiviteter som behöver övervägas. Därför bör nämnden få chans att avsluta sitt 

strategiarbete och därifrån få ta ställning till vilka framtida insatser som ska prio-

riteras inom tilldelad ekonomisk ram. Inte utifrån ett enskilt inspel utan beak-

tande av andra överväganden. 

 

Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2021-09-22 § 44 och 2022-05-25 § 19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 84 och 2022-08-23 § 

72. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 142 och 2022-09-13 § 103. 

 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-09-13 § 103 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen avslås.  

 

Yrkanden 

Daniel Johansson (V), biträdd av Ulf Vidman (M), Peter Åberg (S) och Maria 

Gardfall (S), yrkar  

 

att motionen bifalls.  

 

Hans-Peter Carlsson (L), biträdd av Jessica Bergfors (partilös f.d. C) och Vero-

nika Håkansson (M), yrkar  

 

att första att-satsen i motionen bifalls. 

 

att andra att-satsen i motionen avslås. 

 

Anders Persson (C) yrkar  

 

att motionen anses besvarad.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och yrkanden från 

Daniel Johansson, Hans-Peter Carlson och Anders Persson, och finner att kom-

munstyrelsen beslutar enligt Daniel Johanssons yrkande.  
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Kommunstyrelsen föreslår  

 

att motionen bifalls.  

------ 
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Motion - fristad och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och 
barn i Storumans kommun (KS/2021:837)  
 

Marie Berglund (SD), Bengt Erik Åkebrand (SD) och Elving Karlsson (SD) har 

lämnat in följande motion.   

 

Sverige samlas lokala kvinnojourer centralt i de två riksorganisationerna Roks 

(bildad 1984) och Unizon (bildad 1996 då som SKR). Varje år bor ungefär 1 500 

barn på kvinnojourer i Sverige. Det är barn som bevittnat våld och misshandel 

mot mamma. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är en jämställd-

hetsfråga och ett stort samhälls- och folkhälsoproblem. Stödet som samhället ger 

kan innebära skillnaden mellan liv och död.  

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför en särskild kvinnofridssats-

ning år 2021-2023. Syftet är att stödja kommuner och regioner att utveckla arbe-

tet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

  

Socialstyrelsen delar varje år ut statsbidrag för att utveckla arbetet mot våld i 

nära relationer och våldsutsatta kvinnor. Det är lagstadgat att kommunerna ska 

arbeta med att ta emot våldsutsatta kvinnor. Storumans kommun har sökt och fått 

beviljat statsbidrag - Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer från 

socialstyrelsen. Det är IFO inom omsorgsnämndens verksamhet som sökt och fått 

beviljade medel. 

 

Kvinnor och barn behöver snarast en fristad i Storumans kommun. Fristaden ska 

gälla kortare eller längre tid. Det är nödvändigt att bestämma bestämda samar-

betsformer mellan kommun, bostadsbolag och kvinnojourer för att hitta lösning-

ar. Ansvaret för att se till att detta fungerar vilar på kommunen. Ibland kan också 

samarbete över kommungränserna behövas för att lösa dessa problem. 

 

Motionärerna föreslår  

 

att kommunen upprättar en plan för hur bostadsfrågan ska lösas för kvinnor och 

barn som tvingats fly från sina hem på grund av våld. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-15 § 10 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts till omsorgs-

nämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämndens yttrande 2022-05-25 § 20 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har ansökt om och tilldelats utvecklingsme-

del för arbete inom våld i nära relationer. Det rör sig om ca 120 000 kr. En del av 
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dessa medel går till personalkostnader för öppenvårdsbehandlare som arbetar 

med att ge stöd till både våldsutsatta och våldsutövare. Resterande del av medlen 

används till fortbildning av medarbetare inom IFO. 

 

Storumans kommun har likt andra kommuner en lagstadgad skyldighet att er-

bjuda stöd både till våldsutsatta och våldsutövare. Detta gör IFO genom de insat-

ser man har att erbjuda på hemmaplan men inte så sällan så innebär detta stöd att 

den våldsutsatta erbjuds skyddat boende på en annan ort/i en annan kommun. 

Detta eftersom det inte vore hållbart ur säkerhetssynpunkt att ordna ett boende i 

den egna kommunen. Risken är helt enkelt för hög att den våldsutsattas vistelse-

adress röjs i en till invånarantalet så liten kommun som vår. Våldsutsatta erbjuds 

skyddat boende till dess att bedömning görs att det inte längre föreligger någon 

hotbild. Den våldsutsatta erbjuds därefter stöd i att komma vidare.  

 

Som våldsutsatt kvinna har man rätt att ansöka om boende i en annan kommun. 

Kvinnan vänder sig då till den individ- och familjeomsorg dit hon önskar flytta. 

IFO:s uppdrag i detta blir då att stötta den våldsutsatta i kontakt med den nya 

kommunen. Rör det sig om att en kvinna från en annan kommun vänder sig till 

oss erbjuder vi stöd i att hitta boende. Vi har när det gäller detta en bra dialog 

både med det kommunala fastighetsbolaget och privata fastighetsbolag. 

 

IFO har genom samverkan i Region 8 goda möjligheter till att samverka för att 

kunna erbjuda rätt stöd till våldsutsatta. Genom möjligheten till in-terkommunal 

samverkan så kan exempelvis vår öppenvårdsbehandlare ge samtalsbe-handling 

till en våldsutövare bosatt i en annan kommun.  

 

Under hösten 2021 startade Storumans kvinnojour. Föreningen kan göra ett vik-

tigt förebyggande arbete för de våldsutsatta i vår kommun. När IFO kommer med 

i bilden har våldet tyvärr ofta eskalerat, polisen har blivit inblandad och/eller att 

det kommer till IFO:s kännedom genom en orosanmälan. IFO har haft ett inle-

dande möte med re-presentanter från Kvinnojouren, vi kommer även i fortsätt-

ningen att genomföra regel 

bundna möten. Syftet med dessa möten är att genom dialog komma fram till hur 

vi kan samverka samt även att IFO kan finnas tillhands som en rådgivande funkt-

ion för stödpersoner i jouren.  

 

Utifrån ovanstående bedöms att Individ- och familjeomsorgen i Storumans 

kommun idag kan erbjuda ett fullgott stöd och skydd för de våldsutsatta i vår 

kommun. Både då det kommer till insatser på hemmaplan och i skarpt läge då 

den våldsutsatta behö-ver sättas i skydd.  

 

Omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås.  
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Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2022-05-25 § 20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-23 § 73. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-13 § 104. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås. 

----- 
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Motion - ställa frågan om våld (KS/2021:840)  
 

Karin Malmfjord (S) har 2021-10-25 lämnat in en motion där hon bland annat 

skriver följande: 

 

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Våldet 

finns inom alla delar av befolkningen, inom alla samhällsklasser, alla åldrar och i 

olika typer av nära relationer. Nästan 9 000 kvinnor polisanmälde våld i en nära 

relation bara under 2020. Därutöver vet vi att mörkertalet är stort. Det behöver 

tas krafttag för att stoppa detta samhällsproblem och långsiktigt skydda våldsut-

satta kvinnor, unga och barn.  

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att elevhälsovården inom Storumans kommun rutinmässigt ställer tydliga frågor 

om våld till alla unga de möter inom verksamheten 

 

att förekomsten av killars våld mot tjejer inkluderas och lyfts i arbete, policyer 

och strategier som berör frågan om mäns våld mot kvinnor 

 

att frågor om våldsutsatthet införs i kommunens samtliga medarbetarsamtal. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23 § 17 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till administra-

tiv chef för tjänsteutlåtande samt remitterats till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden för yttrande.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 2022-02-14 § 9 

Sammanfattningsvis gör fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen bedöm-

ningen att verksamheten med viss komplettering av frågeunderlaget i elevernas 

hälsosamtal, arbetar med adekvata och tillräckliga metoder för både individuella 

samtal och i det förebyggande och främjande arbetet.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår därför att den del av motionen 

som avser nämndens verksamhetsområde anses besvarad.  

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 

Arbetsgivarens ansvar 

Storumans kommun är också arbetsgivare och som sådan finns ett arbetsmiljöan-

svar vilket regleras i lagar och föreskrifter. Arbetsmiljön utgår från den plats där 

arbetsuppgifterna utförs vilket också utgör en avgränsning för ansvaret. Som 

verktyg i utförande av arbetsmiljöuppgifter finns såväl resultat- och utvecklings-
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samtal som medarbetarenkät. I enkäten ställs frågor om våld och kränkningar på 

arbetsplatsen, i samtalsmallen ingår frågor rörande individens mående.  

 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utvecklat ett material för att stödja 

chefer att uppmärksamma våldsutsatthet bland medarbetare.  

Det här materialet har tagits fram inom ramen för SKR:s kvinnofridssatsning som 

genomfördes efter överenskommelse med regeringen 2018–2020. Målet för sats-

ningen har varit att öka kunskap och kapacitet i kommuner och regioner så att 

stödet till våldsutsatta blir bättre. 

Stödmaterialet är framtaget ur ett personalpolitiskt perspektiv, det vill säga i om-

tanke om medarbetare. 

Det finns goda skäl att inarbeta en bredare kunskap hos samtliga chefer inom den 

kommunala organisationen för att på så sätt öka förutsättningarna att stödja ut-

satta medarbetare.  

Administrativ chef föreslår att Storumans kommun från hösten 2022 inarbetar 

SKR:s material som en del i den årliga introduktionsutbildning som genomförs 

för samtliga kommunala chefer i syfte att skapa förutsättningar att stödja eventu-

ellt utsatta medarbetare samt att motionen i övrigt avslås.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-07-15. 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-04-12 § 17. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-23 § 74. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-13 § 105. 

 

KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2022-09-13 § 105 

Arbetsutskottets förslag 

 

att den del av motionen som avser fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde anses besvarad 

 

att Storumans kommun från hösten 2022 inarbetar SKR:s material som en del i 

den årliga introduktionsutbildning som genomförs för samtliga kommunala che-

fer i syfte att skapa förutsättningar att stödja eventuellt utsatta medarbetare 

 

att motionen i övrigt avslås. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att motionen bifalls i sin helhet.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Karin Malmfjords 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att den del av motionen som avser fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde anses besvarad 

 

att Storumans kommun från hösten 2022 inarbetar SKR:s material som en del i 

den årliga introduktionsutbildning som genomförs för samtliga kommunala che-

fer i syfte att skapa förutsättningar att stödja eventuellt utsatta medarbetare 

 

att motionen i övrigt avslås. 

----- 
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12 

Motion - sommarjobb på räddningstjänsten (KS/2022:268)  
 

Anders Persson (C) har 2022-04-20 lämnat in rubricerad motion där det bland 

annat skrivs följande.  

 

Inom vissa kommuner bedriver räddningstjänsten så kallade ungdomsbrandkårer. 

Dessa syftar till att ge ungdomar en enklare utbildning och introduktion till rädd-

ningstjänstyrket. Det kan även vara en bas för rekrytering av deltidsbrandmän i 

ett senare skede. Tärnaby och Hemvan växer och räddningstjänsten har en rela-

tivt stor omsättning på personal. Genom att ge ungdomarna kunskap, utbildning 

och förtroende kan man förebygga anlagda bränder. Man kan även tänka sig att 

dessa ungdomar kan hjälpa till genom att peka på risker eller kunna avvärja en 

brand genom ett snabbt ingripande med t.ex. en pulversläckare.  

 

På webbplatsen ungdomsbrand.se finns information om ungdomsbrandkårer.  

 

Anders Persson föreslår 

 

att ungdomar erbjuds sommarjobb alternativt dagläger på räddningstjänsten i 

Tärnaby under en eller två veckor kommande sommar.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-14 § 76 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till räddnings-

chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

En ungdomsbrandkår är ett bra sätt att introducera ungdomar till yrket.  

 

I Tärnaby bör åtgärder sättas in som gör att man främjar nyrekryteringen på sikt.  

Det har även en skadeavhjälpande effekt eftersom ungdomarna lär sig hantera 

vardagsolyckor. 

 

Detta bör hanteras via arbetsmarknadsverksamheten som ansvarar för feriearbe-

ten. 

 

Beredande organs förslag 

Räddningschef Göran Hellströms tjänsteutlåtande 2022-06-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-23 § 75. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-13 § 106. 
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Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen bifalls. 

----- 
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Medborgarförslag - seniorboende i Hemavan (KS/2022:451)  
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2022-06-13 där förslagsställaren föreslår att 

ett seniorboende med små lägenheter med gemensamma utrymmen) tillskapas i 

Hemavan. Till medborgarförslaget bifogas listor med namnunderskrifter.  

 

Förslag till beslut 

 

att medborgarförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för beredning.  
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Medborgarförslag - fler pollinatörer (KS/2022:507)  
 

Ett medborgarförslag har 2022-07-14 lämnats in där förslagsställaren föreslår 

 

att kommunen till sommaren anlägger ängsmark och sår eller planterar ängs-

blommor på flera av kommunens grönområden/gräsmattor 

 

att dessa områden endast får klippas på hösten när alla blommor blommat klart 

och humlor och bin gått i dvala 

 

att dessa områden ska förbli ängsmark år efter år.  

 

Förslag till beslut 

 

att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och 

beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäk-

tige.  
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Medborgarförslag - körkortsstudier för omvårdnadsstudenter 
(KS/2022:508)  
 

Ett medborgarförslag har 2022-07-14 lämnats in där förslagsställaren föreslår  

 

att kommunen inför körkortsstudier som ämne för de som väljer att studera på 

omvårdnadsprogrammet i Storuman.  

 

Förslag till beslut 

 

att medborgarförslaget överlämnas till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

för handläggning och beslut 

 

att nämndens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäktige.  
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Medborgarförslag - hundrastplats i Hemavan-Tärnabyområdet 
(KS/2022:509)  
 

Ett medborgarförslag har 2022-07-15 lämnats in där förslagsställaren föreslår en 

hundrastplats i Hemavan-Tärnabyområdet. 

 

Förslag till beslut 

 

att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och 

beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäk-

tige.  
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Medborgarförslag - djurhållning inom detaljplanelagt område 
(KS/2022:523)  
 

Ett medborgarförslag har 2022-08-09 lämnats in där förslagsställaren föreslår en 

översyn av dagens regler för ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt om-

råde.  

 

Förslag till beslut 

 

att medborgarförslaget överlämnas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 

handläggning och beslut 

 

att nämndens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäktige.  
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Medborgarförslag - Utsiktsplats Kanahobben (KS/2022:555)  
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2022-08-16 om utsiktsplatsen vid Kanahob-

ben i Tärnaby där förslagsställaren föreslår följande åtgärder: 

 

• Ordentlig röjning av träd och sly för utsiktens och vägens skulle 

• Uppsättning av skylt ”Utsiktsplats” nere vid E12:an 

• Översyn av vägens standard och beläggning 

 

Förslag till beslut 

 

att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och 

beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäk-

tige.  
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Medborgarförslag - lekpark i Gunnarn (KS/2022:579)  
 

Ett medborgarförslag har 2022-08-21 lämnats in där förslagsställaren om en lek-

park i Gunnarn.  

 

Förslag till beslut 

 

att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och 

beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäk-

tige.  
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Medborgarförslag - stängning av Vallnäsvägen för genomfartstrafik 
(KS/2022:597)  
 

Ett medborgarförslag har 2022-09-01 lämnats in där förslagsställaren föreslår att 

Vallnäsvägen i Storuman stängs av för genomfartstrafik.  

 

Förslag till beslut 

 

att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och 

beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäk-

tige.  
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Medborgarförslag - skolskjutsar i Storumans kommun (KS/2022:602)  
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2022-09-03 om skolskjutsar i Storumans 

kommun. Förslagsställaren föreslår ett förtydligande av riktlinjerna innebärande 

att dessa optimeras utifrån såväl restid som väntetid för att därigenom uppnå 

bättre förutsättning för de skolskjutsberättigade barn som idag har längst restid i 

kommunen.  

 

Förslag till beslut 

 

att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och 

beslut 

 

att kommunstyrelsens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäk-

tige.  
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Medborgarförslag - upprustning av skolgården vid Skytteanska sko-
lan i Tärnaby (KS/2022:603)  
 

Ett medborgarförslag har 2022-09-05 lämnats in där förslagsställaren föreslår en 

upprustning av skolgården på Skytteanska skolan i Tärnaby.  

 

Förslag till beslut 

 

att medborgarförslaget överlämnas till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

för handläggning och beslut 

 

att nämndens beslut därefter ska återrapporteras till kommunfullmäktige.  
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Kommunfullmäktiges delårsrapport januari-augusti 2022 
(KS/2022:596)  
 

En delårsrapport för kommunfullmäktiges verksamhet har upprättats för perioden 

januari-augusti 2022. Kommunfullmäktiges budgetram uppgår till 2 073 000 

kronor 2022. Riktpunkt för de första fyra månaderna är 67 procent. Nettokostna-

derna för de första fyra månaderna samt en prognos på nettokostnaderna för helå-

ret har ställts i jämförelse med budgetramen.  

 

Nettokostnaderna uppgår till 1 249 000 kronor för perioden januari–augusti och 

60 procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger sju procentenheter un-

der riktpunkten för perioden och är två procentenheter högre än motsvarande pe-

riod 2021.  

 

Prognosen för helåret är att kommunfullmäktige inte kommer att ha någon avvi-

kelse mot tilldelad budgetram 2022.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2022-09-14. 

 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 

 

att upprättad delårsrapport för kommunfullmäktige perioden januari – augusti 

2022 samt prognos för helåret 2022 godkänns. 
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Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra 
Lappland (KS/2022:501)  
 

Under 2020 och 2021 har arbete pågått med att uppdatera den mall som  

Nationella rådet tagit fram för att ge samordningsförbunden stöd i framtagandet 

av förbundsordningar. Under framtagandet av den uppdaterade mallen har  

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner och regioners 

jurister varit involverade i arbetet. Uppdatering av mallen har gjorts för att både 

lag om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser (Finsam-lagen) och 

kommunallagen har ändrats sedan mallen senaste uppdaterades 2016. Utöver 

ändringar i lagen har även några förtydliganden gjorts i mallen samt förslag på 

nya paragrafer som kan ingå i en förbundsordning. I samband med arbetet har 

parternas jurister också uppmärksammat den tolkning av 10 § i Finsam-lagen 

som tidigare gjorts i förbundsordningsmallen av Nationella rådet.  

 

Samordningsförbundet Södra Lappland har mot den bakgrunden tagit fram för-

slag till ny förbundsordning med justeringar avseende 5 § Styrelsen, 6 § Uppgif-

ter och beslutanderätt och 18 § Ersättning till ledamöter och revisorer. 

 

Förbundsordningen ska antas av kommunfullmäktige.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-23 § 77. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-13 § 108. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet 

Södra Lappland antas.  

----- 
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Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Partnerskap 
Inland - Akademi Norr (KS/2022:549)  
 

Med anledning av Malå kommuns utträde ur kommunalförbundet Partnerskap 

Inland – Akademi Norr har direktionen tagit fram ett förslag till reviderad för-

bundsordning med följande förändringar.  

 

• Under § 1 har Malå kommun tagits bort 

• Under § 4 anges att förbundsdirektionen består av tolv ledamöter och tolv 

ersättare 

• Under § 12 hänvisning till aktuellt lagrum i kommunallagen (2017:725). 

 

Förbundsordningen ska antas av kommunfullmäktige i medlemskommunerna.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-23 § 78. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-13 § 109. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet  

Partnerskap Inland – Akademi Norr antas.  

----- 
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Revidering av samverkansavtal och reglemente inklusive fördel-
ningsnyckel för gemensam överförmyndarnämnd i södra Lappland 
(KS/2022:350)  
 

Vilhelmina kommun har ansökt om att få ingå i den gemensamma överförmyn-

darnämnden i södra Lappland från och med 2023-01-01.  

 

Överförmyndarnämnden har därefter beslutat att föreslå nuvarande ingående 

kommuner att Vilhelmina kommun får ingå i den gemensamma nämnden från 

och med 2023-01-01, i enlighet med förslagen till reviderat samverkansavtal med 

fördelningsnyckel samt reglemente. Överförmyndarnämnden anger att utöka 

nämndens verksamhetsområde med ytterligare en kommun bedöms komma att 

minska sårbarheten för verksamheten samt bidra till en ökad stabilitet samt kom-

petensförsörjning i arbetsgruppen. 

 

Överförmyndarnämnden föreslår kommunfullmäktige antar reviderat samver-

kansavtal med fördelnings-nyckel och reglemente för den gemensamma över-

förmyndarnämnden i södra Lappland under förutsättning att övriga ingående 

kommuner samt Vilhelmina kommun fattar motsvarande beslut. 

 

Bedömning 

Förutom nämndens bedömning att utöka nämndens verksamhetsområde med yt-

terligare en kommun kommer att minska sårbarheten för verksamheten så mins-

kar Storumans kommuns kostnader för nämndens verksamhet när ytterligare en 

kommun ska dela på overheadkostnader.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-08-12. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-23 § 79. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-13 § 110. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att reviderat samverkansavtal med fördelningsnyckel och reglemente för den 

gemensamma överförmyndarnämnden i södra Lappland antas under förutsättning 

att övriga ingående kommuner samt Vilhelmina kommun fattar motsvarande be-

slut. 

----- 
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Ansvarig nämnd för prövning och tillsyn av tobaksfria nikotinpro-
dukter (KS/2022:355)  
 

Den 21 juni 2022 beslutade riksdagen om en ny lag för tobaksfria nikotinproduk-

ter. Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2022. 

 

Länsstyrelsen har 2022-05-11 informerat kommunerna om att man måste fatta 

beslut om vilken nämnd som ska ansvara för att ta emot anmälningar från för-

säljningsställen och bedriva tillsyn över dessa. 

 

Enligt nuvarande reglemente som antogs av kommunfullmäktige 2018-11-20 § 

114 är det miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde prövning och 

tillsyn inom bland annat tobakslagen och lagen om e-cigarretter och påfyllnings-

behållare.  

 

Bedömning 

Bedömningen är att det är lämpligast att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

ansvarar för prövning och tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter. Nämnden har 

redan inom sina uppgifter och ansvarsområden prövning och tillsyn inom bland 

annat tobakslagen och lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-08-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-08-23 § 80. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-13 § 111. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn av 

tobaksfria nikotinprodukter 

 

att reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna revideras genom ovanstå-

ende komplettering.  

----- 
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Antagande av fördjupad översiktsplan för Tärnaby (KS/2017:242)  
 

Den gällande fördjupade översiktsplanen för Tärnaby antogs av kommunfull-

mäktige år 1998 och är i behov av en revidering. Sedan denna plan antogs har en 

rad förändringar i plan- och bygglagen och miljöbalken införts.  

 

Framtagandet av den nya fördjupade översiktsplanen för Tärnaby - ”Tärnaby 

med utsikt mot framtiden” - påbörjades genom tre tidiga medborgardialoger un-

der våren 2019 samt en digital dialog mellan september 2018 och februari 2019. 

Efter dessa inledande medborgardialoger har planförslaget genomgått en rad för-

ändringar. En miljökonsekvensbeskrivning har tillkommit samt nya utvecklings-

områden och till sist innefattas nya ämnesområden som behandlas. Ett avgräns-

ningssamråd för miljökonsekvensbedömningen ägde rum med Länsstyrelsen 

Västerbotten i april månad år 2021. 

 

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Tärnaby tätort godkändes för samråd av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 § 23. Samrådsperioden ägde rum 

från den 1 juni fram till den 9 september 2021 och redovisas i en samrådsredogö-

relse. I december månad år 2021 presenterades planförslaget på en ortsboträff i 

Hemavan med cirka 130 deltagare. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-18 § 21 att gå vidare i 

granskningsprocessen gentemot berörda myndigheter. Den officiella gransk-

ningsperioden med myndigheter, allmänhet och förvaltningar har ägt rum och 

avslutades i maj månad år 2022. Efter granskningsperioden har planförslaget ge-

nomgått mindre bearbetningar utifrån synpunkter från allmänheten, myndigheter 

och förvaltningar. Bidragande myndigheters yttranden sammanfattas i länsstyrel-

sens granskningsyttrande som är en del av planförslaget. Mindre redaktionella 

förändringar återstår i form av uppdaterade kartor. 

 

Beredande organs förslag 

Samhällsplanerare Alexander Sahlströms tjänsteutlåtande 2022-08-31. 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-13 § 112. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till ny fördjupad översiktsplan för Tärnaby, ”Tärnaby med 

utsikt mot framtiden”, antas. 

 

Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 2022-09-13 

Hans-Peter Carlson (L) vill få följande antecknat till protokollet:  
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____________________________________________________________________________________________________  

 

”Liberalerna vill uttrycka att vi är mycket nöjda med att den första ordnade 

samhällsplaneringsprocessen i kommunen på mycket länge nu äntligen är ge-

nomförd. Vi ser fram emot fortsatt högt och gott tempo i samhällsplaneringen.” 

----- 
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Ansvarsfrihet år 2021 - Samordningsförbundet Södra Lappland 
(KS/2022:415)  
 

Kommunfullmäktige ska pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen i Samord-

ningsförbundet Södra Lappland samt dess enskilda förtroendevalda.  

 

Som underlag för beslutet har bland annat revisionsberättelse för år 2021 samt 

årsredovisning 2021 översänts.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-13 § 113. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att styrelsen för Samordningsförbundet Södra samt dess enskilda förtroendevalda 

beviljas ansvarsfrihet för år 2021.  

 

Jäv vid Kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-13 

Karin Malmfjord (S) och Peter Åberg (S) deltar inte i ärendets handläggning och 

beslut på grund av jäv.  

----- 
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Meddelanden  
 

KS/2022:273 

Omsorgsförvaltningens redovisning av inrapportering till Inspektionen för vård 

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

ställts.  

 

Lagrum Tidsperiod 

  

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen – individ- 

och familjeomsorg 

 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen – äldre-

omsorg samt § 9:2-10 Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) 

Kvartal 2 år 2022 

 

 

Kvartal 2 år 2022 

 

KS/2018:1556 

Länsstyrelsen i Norrbottens beslut 2022-06-23 om entledigande av begravnings-

ombud som nominerats av kommunfullmäktige innevarande mandatperiod. 

 

KS/2022:481 

Länsstyrelsen Norrbottens protokoll 2022-06-21 vid tillsynsbesök/inspektion hos 

Överförmyndarnämnden i södra Lappland samt överförmyndarnämndens beslut 

2022-08-11 § 74 med anledning av tillsynsprotokollet. 

 

KS/2022:343 

Överförmyndarnämnden i södra Lapplands beslut 2022-04-28 § 37 med anled-

ning av Lycksele kommuns revisionsrapport för överförmyndarnämnden 2021.  

 

KS/2022:593  

Delårsrapport per 2022-06-30 för kommunalförbund Lystkom samt direktionens 

beslut.  

----- 

 

 

 

 

 


