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Kommunstyrelsen  2019-10-22  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2019-10-22 kl. 11.00-11.40 

 Ajournering för överläggningar § 127 kl. 11.20-11.30  

 

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Nils-Erik Dahlberg (S)  tjänstgörande ersättare för Jessica Bergfors (C) 

 Anders Persson (C) 

 Therese Granström (C) 

 Ulf Vidman (M) 

 Veronika Håkansson (M) 

 Hans-Peter Carlson (L) 

 Allan Forsberg (KD) 

 Karin Malmfjord (S) 

 Kristina Fredriksson (S) 

 Peter Åberg (S) 

 Daniel Johansson (V) 

 Marie Berglund (SD) 

  

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare 

 Peter Persson koncernchef 

  

 

Utses att justera Karin Malmfjord 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2019-10-29 Paragrafer  122-133 

 

 

Underskrift  Sekreterare …………………………………… 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Tomas Mörtsell   

 

 

                     Justerande  ……………………………………   

 Karin Malmfjord                      

 

  Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2019-10-22 

 

Datum då anslaget sätts upp          2019-10-29            Datum då anslaget tas ned       2019-11-20 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KS § 122  KS/2019:176 - 294 

 

Motion - införande av folkbokföringskrav vid uthyrning av 

alla kommunalt ägda bostäder 
 

Ulla-Maria Åkerblom (L) och Hans-Peter Carlson (L) har 2019-03-04 läm-

nat in rubricerad motion där de sammanfattningsvis skriver följande:  

 

Storumans kommun är en attraktiv kommun, inte minst för delårsboende. 

Andelen fritidshus är stor och turismen är en viktig näring. Behovet av bo-

städer, inte minst små lägenheter, är stort. I den västra kommundelen har 

det tidvis varit stor bostadsbrist som bland annat berott på en stor volym  

säsongsarbetare och studenter.  

 

En stor del av de bostäder som kommunen upplåter i hela kommunen, an-

tingen direkt eller indirekt via Fastighets AB Umluspen (FABU), är attrak-

tiva både för fastboende, säsongsarbetare och studenter. Kommunens upp-

gift är att i första hand tillgodose kommuninvånarnas intressen. Bostadsför-

sörjning är en av kommunens många uppgifter.  

 

För att säkerställa skatteintäkter och därmed möjligheter till en god kom-

munal verksamhet är det viktigt att de som bor i kommunen också betalar 

skatt genom att vara folkbokförda här.  

 

Ett folkbokföringskrav föreslås därför i kommunalt ägda fastigheter. Vid 

alla nya kontrakt som tecknas för kommunalt ägda bostäder, direkt eller in-

direkt via FABU, ska hyresgästen antingen vara folkbokförd i kommunen 

eller utfästa sig för att göra detta. Att vara folkbokförd i kommunen ska 

vara ett villkor för att få teckna ett förstahandskontrakt i av kommunen ägda 

bostäder. Detta leder till ökade skatteintäkter och fler kommuninvånare. 

Som en bieffekt kan också den privata marknaden för hyreslägenheter bli 

mer definierad och öppnas upp som alternativ för de som inte vill eller kan 

folkbokföra sig här av ett eller annat skäl.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att ett villkor om folkbokföring införs vid uthyrning av alla kommunalt 

ägda bostäder.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 § 34 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnas till kans-

liets utredare för tjänsteutlåtande.  
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KS § 122 – forts.  

 

Utredarens tjänsteutlåtande 
Vid dialog med FABU framkommer att bolagets uthyrningspolicy, fast-

ställd 2018-12-01, anger som ett av grundkraven att: 

 

Du som har hyreskontraktet ska också vara den som bor i lägenheten och 

du ska vara folkbokförd på adressen. Undantag görs för företag och stu-

derande minderåriga barn boende i lägenheten. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-09-24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-06 § 65. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

----- 
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KS § 123  KS/2019:1205 - 042 

 

Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2019 
 

Delårsrapport har upprättats för kommunstyrelsens verksamhetsområden 

perioden januari-augusti 2019.  

 

Nettokostnaderna i förhållande till budget är under perioden januari till och 

med augusti 64 procent, vilket är tre procentenheter under riktpunkt. Detta 

motsvarar ett överskott på ca 2 600 000 kronor de första åtta månaderna. 

För helåret prognostiseras ingen avvikelse gentemot kommunstyrelsens 

budgetram. Köksenheten prognostiserar ett underskott på 1 000 000 kronor 

beroende på förstärkningar i ledningsorganisationen samt ökade kostnader 

bland annat under ombyggnation av produktionskök. Inom affärsverksam-

heten prognostiseras ett överskott inom avfallshanteringen på 1 000 000 

kronor som framförallt beror på förändringar av avfallstaxorna. En bety-

dande omställning kommer att behöva göras av avfallshanteringen kom-

mande år vilket innebär att årets överskott bedöms vara tillfälligt.  

 

De två stora investeringsprojekten Vattenförsörjning Hemavan och  

Triangelspår vid Storumanterminalen är i bygg- och uppförandefas.  

Vattenförsörjningsprojektet uppgår till ca 48 000 000 kronor och beräknas 

vara färdigställt tidigast 2020. Triangelspåret vid Storumanterminalen som 

kommer att sammanbinda tvärbanan och inlandsbanan uppgår brutto till ca 

73 000 000 kronor och beräknas vara färdigställt 2021.  

 

Kommunstyrelsen bedöms klara 11 av 15 mål 2019. I procent innebär det 

att kommunstyrelsen bedöms klara 73 procent av målen 2019 att jämföra 

med 2018 då kommunstyrelsen klarade 67 procent av målen. Kommun-

styrelsens sammantagna målsättning att man ska nå minst 59 procent av 

målen bedöms därmed ska kunna uppfyllas 2019. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-09-25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-06 § 66. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2019. 

----- 
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KS § 124  KS/2019:1206 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2019 för Storumans kommun 
 

Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Storumans 

kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. Delårsrapporten 

ska, förutom styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelse, innehålla en 

förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, sjukfrånvaro och 

måluppfyllelse utifrån den strategiska planen. 

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2019 på ca 500 000 kronor, vilket 

är sämre än budget för året. Detta innebär att resultatmålet för god ekono-

misk hushållning inte ser ut att nås.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-09-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-06 § 67. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättad delårsrapport för Storumans kommun perioden januari–

augusti samt prognos för helåret 2019 godkänns 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppmana nämnderna att se över verksamheterna för att minimera under-

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

tiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram 

 

att nämnderna i samband antagande av verksamhetsplan och detaljbudget 

för 2020 ska redovisa vidtagna åtgärder samt handlingsplan för att minska 

underskotten kommande år. 

----- 
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KS § 125  KS/2019:1210 – 104 

KS/2019:202 – 104 

 

Utbetalning av partistöd 2020 
 

Som komplement till gällande lagstiftning har kommunfullmäktige fastställt 

lokala regler för partistöd.  

 

Av reglerna framgår bland annat följande: 

 

o Partistödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut 

av kommunfullmäktige.  

o Av totalt budgeterat belopp för partistöd per år utgör 45 % grundstöd 

som fördelas per parti och år samt 55 % mandatstöd som fördelas per 

mandat och år. 

o En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 

visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 2 kap. 11 § 

andra stycket Kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett 

granskningsintyg. Har redovisning och granskningsintyg enligt 2 kap. 11 

§ andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen 

inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.   

 

Kommunfullmäktige har 2018-04-24 beslutat att totalt budgeterat partistöd 

åren 2019-2022 ska uppgå till 300 000 kronor per år. Då Storumans kom-

munfullmäktige har 31 mandat och åtta partier representerade innebär detta 

ett grundstöd på 16 875 kronor och ett mandatstöd på 5 322 kronor enligt 

följande fördelning:  

 

Parti Antal  

mandat 

Grund- 

stöd 

Mandat- 

stöd 

Totalt 

Moderaterna 2 16 875 10 645 27 520 

Centerpartiet 10 16 875 53 226 70 101 

Liberalerna 2 16 875 10 645 27 520 

Kristdemokraterna 2 16 875 10 645 27 520 

Arbetarepartiet- 

Socialdemokraterna 

7 16 875 37 258 54 133 

Vänsterpartiet 4 16 875 21 290 38 165 

Sverigedemokraterna 3 16 875 15 968 32 843 

Kommunlistan 1 16 875 5 322 22 197 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-09-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-06 § 68. 
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KS § 125 – forts.  

  

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att partistöd för 2020 betalas ut i förskott under januari 2020 enligt redovi-

sad tabell.  
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KS § 126  KS/2019:1228 - 041 

 

Utdebitering 2020 
 

Enligt 8 kap 6 § Kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrel-

sen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetför-

slaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober må-

nads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året.   

 

Med anledning av tidigare beslut i kommunfullmäktige om skatteväxling 

med Region Västerbotten som följd av att de blir kollektivtrafikmyndighet 

sänks kommunens utdebitering med 5 öre från och med 2020 samtidigt som 

Region Västerbotten höjer sin med 5 öre.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-10-03. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att utdebiteringen 2020 fastställs till 23,10 kronor per skattekrona. 

----- 
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KS § 127  KS/2019:885 - 107 

 

Bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport AB 
 

Eftersom kommunen gått från minoritetsägare till majoritetsägare av 

Hemavan Tärnaby Airport AB ska bolagets bolagsordning numera godkän-

nas av kommunfullmäktige.  

 

Styrelsen i Storumans kommunföretag AB har lämnat ett förslag till ny bo-

lagsordning som i disposition följer övriga kommunala bolags bolagsord-

ningar. 

 

Styrelsen i Storumans kommunföretag AB föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner förslaget till ny bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport 

AB. 

 

Samråd har skett med ordförande i Hemavan Tärnaby Airport AB. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-10-13.  

 

Koncernchefens förslag 

 

att förslaget till ny bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport AB god-

känns. 

 

Yrkande 

Hans-Peter Carlson (L) yrkar 

 

att § 3 Ändamålet för bolagets verksamhet kompletteras med ”med flyg” 

och får följande lydelse:  

 

”Ändamålet för bolagets verksamhet är att främja att besökande och boende 

kan resa till och från kommunen och området Hemavan Tärnaby med flyg”.  

 

att § 7 Styrelsen ändras genom att styckena byter plats samt att kommun-

fullmäktige utser enbart ledamöter och därmed får följande lydelse:  

 

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med högst 5 supp-

leanter. 

 

Fyra ledamöter utses av kommunfullmäktige i Storumans kommun för tiden 

från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till  
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KS § 127 – forts.  

 

kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma som följer 

efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

Ajournering kl. 11.20-11.30 

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på H-P Carlsons yrkande och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på koncernchefens förslag i övrigt 

och finner att kommunstyrelsen även bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att § 3 Ändamålet för bolagets verksamhet kompletteras med ”med flyg” 

och får följande lydelse:  

 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att främja att besökande och boende 

kan resa till och från kommunen och området Hemavan Tärnaby med flyg.  

 

att § 7 Styrelsen ändras genom att styckena byter plats samt att kommun-

fullmäktige utser enbart ledamöter och därmed får följande lydelse:  

 

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med högst 5 supple-

anter 

 

Fyra ledamöter utses av kommunfullmäktige i Storumans kommun för tiden 

från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till 

kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma som följer 

efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

att förslaget till ny bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport AB i öv-

rigt godkänns.  

 

Protokollsanteckning 

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

 

”Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att ta bort suppleanter i 

flygplatsbolagets styrelse är framhastat av Alliansen. Förslaget är inte för-

ankrat i styrelsen och bland övriga ägare".  

----- 
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KS § 128  KS/2019:1246 - 101 

 

Arvodeskommittén 2019-2022 
 

Kommunstyrelsen ska utse förtroendevalda i Arvodeskommittén för inneva-

rande mandatperiod 2019-2022.  

 

Arvodeskommittén har till uppgift att bereda frågor kring de förtroendeval-

das arvoden och ersättningar. Inför varje ny mandatperiod tar Arvodes-

kommittén fram förslag till de ersättningar som ska gälla för kommande 

mandatperiod. Kommunfullmäktige ska senast i juni det år det är valår fast-

ställa de ersättningsbestämmelser som ska gälla för nästkommande mandat-

period.  

 

Föregående mandatperiod 2015-2018 har Arvodeskommitténs sammansätt-

ning varit fem ledamöter och fem ersättare. Platserna har fördelats propor-

tionellt mellan partierna utifrån majoritetsförhållandet i kommunfullmäk-

tige enligt följande:  

 

Ledamöter Ersättare 

(C) – ordförande (C) 

(M) (C) 

(KD) (L) 

(S) (S) 

(S) (S) 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-10-06 § 69. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att Arvodeskommittén ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare man-

datperioden 2019-2022 

 

att platserna fördelas proportionellt mellan partierna utifrån majoritetsför-

hållandet i kommunfullmäktige. 

 

Val 

Ledamöter och ersättare ska därefter utses utifrån kommunstyrelsens beslut. 

Det konstateras att lottning ska tillämpas mellan Alliansen och Vänster-

partiet om det femte mandatet i Arvodeskommittén.  
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KS § 128 – forts.  

 

Protokollsjusterare Karin Malmfjord (S) får i uppdrag att genomföra lott-

ningen. Två papperslappar med benämningarna ”Alliansen” respektive 

”Vänsterpartiet” läggs i en valurna. Lotten utfaller på ”Vänsterpartiet”.  

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare 

 

att utse följande ledamöter och ersättare i Arvodeskommittén mandat-

perioden 2019-2022:  

 

Parti Ledamöter Parti Ersättare 

C Pereric Stenvall C Therese Granström 

KD Roland Gustafsson L Per-Erik Sahlman 

M Gun-Brith Stenvall C Anders Persson 

S Maria Gardfall S Sven-Åke Pennling 

V Daniel Johansson V Linda Glasin 

 

att utse Pereric Stenvall (C) till ordförande. 

----- 
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KS § 129  KS/2019:80 – 002 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning -  

tillsyn inom räddningstjänstens verksamhetsområde 
 

Den som ska utföra tillsyn för kommunens räkning enligt lagen om skydd 

mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) gör 

detta på den politiska nämndens uppdrag och behöver därför en delegering 

för att förelägganden och andra beslut ska vara giltiga.  

 

I nuvarande delegationsordning har räddningschef och ställföreträdande 

räddningschef rätt att utföra aktuell tillsyn.  

 

Räddningschefen föreslår att delegationsrätten utökas att även gälla brand-

förman som genomgått utbildning Tillsyn A hos Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap, vilken ger de erforderliga grundkunskaperna för att 

självständigt utföra tillsyn enligt LSO och LBE.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-10-11.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att revidera kommunstyrelsens delegationsordning genom att delegera be-

slutanderätten i nedanstående ärendegrupper till brandförman som genom-

gått Myndighetens för samhällsskydd och beredskap utbildning Tillsyn A:  

 

11. Räddningstjänst 

11.3 Utöva tillsyn över efterlevnaden av lag om skydd mot  

olyckor inom kommunens område (5 kap. 1 § och 2 § 1-2 st 

Lag om skydd mot olyckor) 

11.5 Beslut om föreläggande eller förbud som ska gälla med ome-

delbar verkan även om beslutet överklagas (10 kap. 4 §, 2 st 

Lag om skydd mot olyckor) 

11.9 Föreläggande och förbud förenat med vite i tillsynsärenden  

(25 § Lag om brandfarliga och explosiva varor) 

----- 
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KS § 130  KS/2019:1179 - 700 

 

Remiss - förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp 

för vård av utskrivningsklara patienter för år 2020 
 

Socialstyrelsen har i remiss daterad 2019-09-10 bjudit in Storumans  

kommun att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om belopp för  

vård av utskrivningsklara patienter för år 2020. 

 

Yttrande ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 22 oktober 2019. 

 

Ärendet har internremitterats till omsorgsnämnden. Omsorgsförvaltningen 

har upprättat förslag till yttrande.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Socialstyrelsen enligt upprättat förslag. 

-----  
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KS § 131  KS/2019:40 - 009 

 

Verksamhetsuppföljning 2019 - teknisk verksamhet 
 

Kommunstyrelsen har 2019-02-12 fastställt uppföljningsplan för den egna 

verksamheten.  

 

I anslutning till dagens sammanträde redovisas den tekniska verksamheten.  
 

Tekniska avdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen och leds 

av teknisk chef. Avdelningens verksamhet och uppdrag är bland annat drift 

och underhåll av gator, vägar, vatten, avlopp, avfall, belysning, fritidsan-

läggningar, bredband samt parker. Avdelningen ansvarar också för bland 

annat mark- och exploateringsfrågor, mätning och upphandlingar.  

 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan 2019 antagit fyra produktivi-

tetsmål och två personalmål som direkt kan kopplas till tekniska avdelning-

en. Bedömningen är att avdelningen klarar alla dessa mål 2019. 

 

Tekniska avdelningen har en nettobudget på 19 622 000 kronor år 2019. 

Bedömningen är att avdelningen kommer att göra ett överskott på 

1 000 000 år 2019. Överskottet beror framförallt på höjning av avfallstaxan 

samt uppdaterad registerhållning inom avfallsområdet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt. 

----- 
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KS § 132   

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut  Beslutsdatum 

Färdtjänst (9.1) Augusti och september 2019 

Riksfärdtjänst (9.4) September 2019 

Skolskjuts (10.3) Augusti och september 2019 

Upphandlingar (2.1) September 2019 

Yttranden över detaljplaner (3.8) Augusti 2019 

Beslut att helt eller delvis avslå begäran 

om utlämnande av allmän handling (5.1) 

September 2019 

Investeringsprojekt inom kommunstyrel-

sens investeringsram upp till 500 000 

kronor  

Oktober 2019 

Yttranden över förvärvstillstånd (5.10) September 2019 

Beslut att avstå från att lämna yttrande 

över externa remisser (5.11) 

Juli och september 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

§§ 70-73 

2019-10-06 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

-----  
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KS § 133   

 

Meddelanden 
 

KS/2018:291 

Regeringsbeslut 2019-08-29 att uppdra åt Tillväxtverket att besluta om och 

utbetala ytterligare 20 000 000 kronor i statsbidrag för satsningen på kom-

muner i glesbygd inom stödområde A, där bland annat Storumans kommun 

ingår. 

 

KS/2019:1170 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-08-28 § 112 att infor-

mera kommunstyrelsen om att kommunen saknar krisberedskapsplan för 

vattenförsörjning, nödvattenplan samt vattenförsörjningsplan.  

----- 

 

 

 

 


