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Utses att justera Karin Malmfjord 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2019-10-14 Paragrafer §§ 65-73 

 

 

Underskrift  Sekreterare …………………………………………………… 
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                    Ordförande …………………………………………………… 
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                      Justerande  ……………………………………………………  

 Karin Malmfjord 
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KSAU § 65  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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KSAU § 65 – 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. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

----- 
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KSAU § 66  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. Vatten-

försörjningsprojektet 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. Kommunsty-

relsens 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. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att delårsrapporten januari-augusti 2019 för kommunstyrelsen fastställs. 

----- 
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KSAU § 67  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 verksamhetsberättelser, 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. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättad delårsrapport för perioden januari–augusti samt prognos för 

helåret 2019 godkänns 

 

att nämnderna uppmanas att se över verksamheterna för att minimera un-

derskotten samt att notera att de i år och kommande år omfattas av den 

långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram 

 

att nämnderna i samband antagande av verksamhetsplan och detaljbudget 

för 2020 redovisar vidtagna åtgärder samt handlingsplan för att minska un-

derskotten kommande år. 

----- 
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KSAU § 68 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 be-

slut 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 kommunstyrel-

sen 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 
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KSAU § 68 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-09-27. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

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

redovisad tabell.  

----- 
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KSAU § 69  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 förtroende-

valdas 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) 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

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. 

----- 
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KSAU § 70  KS/2019:1041 - 060 

 

Ansökan om medfinansiering - projekt Cirkulär ekonomi 
 

Föreningen MidtSkandia har 2019-08-19 inkommit med ansökan om med-

finansiering och deltagande i projektet Cirkulär ekonomi. 

 

Projektbeskrivning 

Projektets huvudsakliga mål är att skapa en cirkulär ekonomi för plast för 

att begränsa plastens stora negativa påverkan på havsmiljö, sjöar och natur. 

Samverkan över gränsen Norge – Sverige ska bidra till en kompetens- och 

metodutveckling för dagens avfallsutmaningar och en beredskap inför nya. 

Regionerna ska bli ett föredöme och modell för att begränsa plastens miljö-

påverkan. Projektet ska samarbeta med näringslivet vilket kommer att bidra 

till ökad tillgång på återvunnen plast och minska klimatpåverkan. På en ge-

nerell nivå ska det skapas ett ökat medvetande och engagemang för region-

ens natur- och kulturvärden. 

 

Tilltänkta projektparter är Umeå kommun, Storumans kommun, VASEK 

(Vasaregionens Utveckling AB), Region Västerbotten, Lycksele kommun, 

Österbottens landskapsförbund, Rana utveckling, och Nordland fylke. 

  

Projektperiod 

2019-11-18 – 2021-06-30 

 

Total projektbudget 

240 000 euro (för den svensk-finska delen) 

 

Sökt medfinansiering från Storumans kommun 

5 000 euro 

 

Projektets huvudsakliga operativa aktiviteter beskrivs som fullskaleförsök 

för att korta plastavfallets värdekedjor, för ”kommunplast” och ”verksam-

hetsplast”. Försök ska göras med insamling och transport av plast för att 

frakta denna till en återvinningsanläggning i Vasaregionen. 

 

Bedömning 

Projektets övergripande mål är angelägna. Det är dock oklart vilken specifik 

kompetens MidtSkandia har inom området. Projektets aktivitetsplan är inte 

skriven på en sådan detaljnivå att det är tydligt vad som förväntas av delta-

gande kommuner och inte heller vilket mandat projektet kan få att påverka 

kommunala verksamheter och att styra deras arbete med återvinning och re-

laterade frågor. 
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KSAU § 70 – forts.  

 

Den sökta medfinansieringen från kommunen är förhållandevis liten. Dock 

har tekniska avdelningen vid Storumans kommun inte uttalat att man har 

möjlighet att arbeta med projektets aktiviteter, på grund av personalsituat-

ion och arbetsbelastning inom ordinarie verksamhet. Det har inte klarlagts 

av sökanden om projektet skulle kunna bidra till att lösa den problematiken. 

 

Koncernledningsgruppen har 2019-09-30 avstyrkt ansökan om medfinan-

siering och deltagande i projektet.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-09-24.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avslå ansökan. 

----- 
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KSAU § 71  KS/2019:1204 - 060 

 

Ansökan om medfinansiering - projekt Förstudie Arktisk 

Matakademi 
 

Föreningen MidtSkandia har 2019-08-30 inkommit med ansökan om med-

finansiering av projektet Förstudie Arktisk Matakademi. 

 

Projektbeskrivning 
Förstudien ska klarlägga förutsättningarna för att skapa ett innovativt gast-

ronomiskt kompetenskluster som långsiktigt ska säkerställa kompetensför-

sörjning, gastronomisk utveckling samt förädling av lokala råvaror och lo-

kala mathantverkstraditioner i gränsregionen Helgeland/Västerbotten. Detta 

ska ske med utgångspunkt i befintliga "kompetensutvecklare" som exem-

pelvis Malgomajskolan med sitt helt nya utvecklingskök, Mosjön Vidaregå-

ende skole med sin starka gastronomiska utbildning och inte minst Umeå 

Universitet och NIBIO med sina respektive starka miljöer för kunskapsut-

veckling. 

 

Förstudien ska också lägga fast ramarna och stegen för utveckling av ett så-

dant kompetenskluster samt en handlings- och aktivitetsplan för att ta fram 

en ”Gastronomisk identitet” som bygger på innovation och retrovation på 

strategisk nivå för området. 

 

Projektperiod 

2019-09-16 – 2020-01-31 

 

Total projektbudget 
30 000 euro (svenska sidan). 

 

Sökt medfinansiering från Storumans kommun  
5 000 euro. 

 

Projektparter 

MidtSkandia, Mosjön och Omegn Näringsselskap, Nordland fylke, Storu-

mans kommun, Vilhelmina kommun, Lycksele kommun. 

 

Huvudsakliga projektaktiviteter är kartläggningar, workshops, studiebesök 

och framtagande av en ”gastronomisk identitet”. 

 

Bedömning 
Förstudien är en vidareutveckling av en del av det tidigare aktualiserade  

Interreg-projektet ”Mat och matupplevelser i Helgeland och Västerbotten”,  
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KSAU § 71 – forts.  

 

som Storumans kommun beslutade att delta i (KSAU 2018-01-21 § 68), 

men som drogs tillbaka innan det gick till Interreg för beslut. 

 

Förstudiens målsättningar och aktiviteter bedöms som relevanta och ända-

målsenliga. Det finns ett uttalat intresse från ett antal näringsidkare i Sto-

rumans kommun att ta del av projektets arbete och resultat. 

 

Koncernledningsgruppen har 2019-09-30 tillstyrkt medfinansiering av an-

sökan och deltagande i förstudien.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-09-24. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att delta i förstudien  

 

att kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för med-

finansiering av projekt och näringslivsfrämjande åtgärder för år 2019 med 

maximalt 53 500 kronor (eller lägre summa som motsvarar 5000 euro vid 

slutredovisning av projektet). 

----- 
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KSAU § 72  KS/2019:1203 - 060 

 

Ansökan om medfinansiering - projekt Förstudie Tillgänglig-

hetsanpassning Tärnaby 
 

Tärna IK Fjällvinden (TIKF) har 2019-06-18 inkommit med ansökan om 

medfinansiering av projektet Förstudie Tillgänglighetsanpassning Tärnaby. 

 

Projektbeskrivning 

TIKF skriver i projektbeskrivningen att man vill ta ett steg för att ge fler 

möjlighet att ”ta del av Hjältarnas by Tärnaby, oavsett funktionsnedsättning 

eller ej.” Fler ska få känna sig som en hjälte, uppleva orten, området och det 

som föreningen kan erbjuda. 

 

Syftet med förstudien är att öka kunskapen och förståelsen om målgruppen 

funktionsnedsatta så att föreningen kan stärka sitt sociala engagemang. Till-

sammans med medlemmar, näringsliv och andra organisationer ska till-

gängligheten ökas och attraktionen för Tärnaby-Hemavan blir stor även för 

familjer där någon har särskilda behov. Projektets målgrupp är särskilt 

dessa familjer. Som projektparter anges Region Västerbotten, Mittuniversi-

tetet, Stockholms universitet, Visit Hemavan Tärnaby samt Tegs SK Hock-

ey (som anges ha specifik kompetens inom området). 

 

Projekttid 
Anges ej i ansökan. 

 

Total projektbudget 
Anges ej i ansökan. 

 

Sökt belopp från Storumans kommun 
150 000 kronor 

 

Projektets huvudsakliga aktiviteter beskrivs kunskapsutbyte med akade-

miska lärosäten, djupintervjuer med ungdomar och familjer samt nätverks-

möten i Tärnaby. 

 

Bedömning 

Projektets övergripande målsättning är god och torde också finnas anlägg-

ningar, aktiviteter och delar av branscher och där tillgänglighetsanpassning 

av både fritidsaktiviteter och turistdestinationer kan skapa mycket stora 

vinster både för individer, samhälle och näringsliv. 
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KSAU § 72 – forts.  

 

Projektbeskrivningen är dock tyvärr mycket ostrukturerad och det finns 

ingen tydlig aktivitetsplan och heller ingen kostnadsbudget. Kommunens 

handläggare har efterfrågat förtydliganden via mejl och samtal men klarläg-

ganden har inte inkommit. Kopplingen är otydlig till de lokala förhållan-

dena i Tärnaby och samverkan med berörda fastighets- och anläggningsä-

gare och andra aktörer på orten är inte tydligt beskriven. 

 

Koncernledningsgruppen har 2019-09-30 avstyrkt ansökan om medfinan-

siering och deltagande i förstudien. 

 

Beredande organ 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-09-26. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avslå ansökan. 

----- 
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KSAU § 73  KS/2019:1175 – 700 

 

Remisser - Läkemedelsverkets förslag till föreskriftsändringar 

och förslag till nya föreskrifter 
 

Läkemedelsverket har den 9 september 2019 översänt följande två remisser:  

 

3.1.1–2019-044392 avseende förslag till förändringar i Läkemedelsverkets 

föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läke-

medel och teknisk sprit (”receptföreskrifterna”) till följd av lagen 

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har ändrats. Dessa föreskriftsänd-

ringar föreslås träda i kraft den 2 juni 2020.  

 

3.1.1-2019-040498 avseende bland annat föreskrifter som föreslås upphävas 

och ersätta Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förord-

nande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Dessa föreskrifter fö-

reslås träda i kraft den 1 juli 2020.  

 

De regelverk som föreslås i de två remisserna kommer bland annat att på-

verka hur recept får förskrivas och vilka uppgifter som förskrivaren ska 

ange på receptet. Regelverket beskrivs utförligt i det bifogade materialet i 

respektive remiss. Remisserna innehåller föreskriftsförslag, konsekvensut-

redning och dokument där de föreslagna föreskrifterna och föreskriftsänd-

ringarna, kommentarer samt sändlista.  

 

Eftersom delar av de föreslagna föreskrifterna och föreskriftsändringarna 

kommer att få påverkan på förskrivares dagliga arbete, exempelvis sjukskö-

terskor som skriver ut läkemedel på recept, och då det rör sig om ett omfat-

tande remissunderlag, sammanfattas de områden som i särskild grad kom-

mer att påverka förskrivare enligt följande:  

 

o Elektronisk förskrivning föreslås bli huvudregel. 

o Enbart en sorts pappersblankett för förskrivning av läkemedel och 

teknisk sprit till människa. 

o Kravkatalog i föreskrifterna. 

o Förändringar och förtydliganden avseende vilka uppgifter förskrivare 

ska ange kopplat bland annat till patientens rätt till läkemedelsför-

måner. 

o Möjlighet att överföra recept till människa via telefax avskaffas. 

o Telefonrecept möjlig giltighetstid på två veckor istället för nuvarande 

en månad. 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 16 (16)  

    

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-06  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 73 – forts.  

 

Yttrande ska ha inkommit till Läkemedelsverket senast den 9 oktober 2019.  

 

Ärendet har internremitterats till omsorgsnämnden. Omsorgsförvaltningen 

har 2019-10-02 upprättat förslag till yttrande.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Läkemedelsverket enligt upprättat förslag.  

---- 

 

 


