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KSAU § 1  KS/2017:127 - 732 

 

Motion - valfrihet inom hemtjänsten 
 

Karin Malmfjord (S) har 2017-02-28 lämnat in en motion angående valfri-

het inom hemtjänsten.  

 

Malmfjord skriver följande:  

 

När omsorgsnämnden skulle behandla verksamhetsplanen för 2017 före-

slogs att följande text skulle strykas:  

 

”Inom hemtjänst finns fortfarande bara en extern utförare. Den internfak-

turering som görs varje månad är tidskrävande för enhetschefer inom hem-

tjänsten. Omsorgsnämnden vill under 2017 att verka för att LOV avskaffas i 

kommunen då det i dagsläget medför extra arbete för enhetscheferna. Pla-

nering av insatserna ska för den skull vara kvar i sin nuvarande form”.  

 

Omsorgsnämnden var inte enig när beslut sedan togs om att stryka ovanstå-

ende text.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att valfrihet inom hemtjänsten utvärderas 

 

att det utreds vad administrationen kostar för valfrihet inom hemtjänsten.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur 2017-03-17 

överlämnat motionen till omsorgsnämnden för yttrande.  

 

Omsorgsnämndens yttrande 

Omsorgsnämnden hanterade yttrandet första gången 2017-06-14 när man 

beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för förtydligande. Om-

sorgsnämnden kompletterade yttrandet med förtydligande 2019-11-20. 

 

I omsorgsnämndens yttrande 2017-06-14 skrivs följande angående utvärde-

ring av valfrihet inom hemtjänsten samt vilka administrativa kostnader som 

uppkommit när kommunen införde LOV.  

 

Beträffande utvärdering av valfrihet inom hemtjänsten kan konstateras att 

det endast är en företagare som ansökt och fått godkänt som utförare av 

hemtjänst. Företaget utför servicetjänster i Storuman och Gunnarnområdet.  
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KSAU 1 – forts.  

 

Som mest har fyra brukare valt denne utförare men för närvarande är det 

endast två brukare som valt annan utförare än kommunen. 

 

Det går bara att spekulera varför intresset varit så litet men det finns ingen 

tradition av vårdföretagande i kommunen och att brukare inte vill byta om 

det fungerar med kommunens hemtjänst. Eftersom det är enbart service-

tjänster som erbjuds av annan utförare finns det brukare med omvårdnads-

behov som sagt att man inte vill ha människor från olika organisationer i sitt 

hem. 

 

Administrationen blir mer omfattande eftersom alla timmar internfakture-

ras. Enhetschefer skriver och redigerar fakturor. Tiden uppgår till 20 tim-

mar per månad. Biståndshandläggare lägger in uppgifter i en sammanställ-

ning samt skriver beställning till enhetschefer. Cirka 20 ärenden per månad 

vilket tar cirka 15 timmar. Granskning av fakturor ytterligare fyra timmar. 

Ekonomikontoret granskar och gör omföringar, cirka en timme per månad. 

Räknad på en medellön av 32 000 kronor per månad blir kostnaden 10 705 

kronor per månad. 

 

I omsorgsnämnden 2019-11-20 förtydligas specifika administrativa kostna-

der för LOV och det beskrivs hur LOV utnyttjats hittills. 

 

Administrationen kring LOV består av månatliga sammanställningar av en-

hetschef. Dessa sammanställningar redovisar det faktiska utnyttjandet från 

brukarnas sida av de beviljade hemtjänsttimmar som använts. Har en bru-

kare blivit beviljad korttidsboende eller legat på akutplats räknas denna tid 

bort från den totala beviljade insatstiden. Utföraren får då endast betalt för 

den faktiska tid som görs hos brukaren. När sammanställningen är gjord 

skickas den till ansvarig biståndshandläggare för granskning för att sedan 

skickas vidare till ekonomikontoret. Den kostnad som uppkommer kring 

denna administration består enbart av lönekostnader i form av arbetstid hos 

befintlig personal. Inga övriga utgifter tillkommer. 

 

Det finns en i dagsläget privat aktör i Storumans kommun som erbjuder 

städ. Det finns i dagsläget inga företag som erbjuder omvårdnad. Det är ett 

fåtal brukare som valt att vända sig till den privata aktören. I kommunens 

västra del finns det ingen privat aktör. LOV används framförallt av kom-

munens egna tjänstemän för att reglera personalstyrka utifrån behov. 
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KSAU § 1 – forts.  

 

Koncernchefens bedömning 

Eftersom det i omsorgsnämndens yttrande ingår en utredning om valfrihet 

inom hemtjänsten samt att det är utrett vilka administrativa kostnader som 

uppkommit när kommunen infört LOV bedöms motionen vara besvarad.  

 

Politiken kan med bland annat ledning av omsorgsnämndens yttrande ta 

ställning till om man vill fortsätta konkurrensutsätta kommunens hemtjänst 

och låta brukarna välja utförare. 

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2019-11-20 § 64 samt socialchefens tjänsteut-

låtande 2017-05-12. 

Koncernchefens tjänsteutlåtande 2020-01-07. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen anses besvarad. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (27)  

    

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 2  KS/2018:1276 - 739 

 

Medborgarförslag - tillämpning av Lag (2008:962) om valfri-

hetssystem (LOV) inom särskilda boenden 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2018-09-28 där det föreslås att kom-

munen ska tillämpa Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) även inom 

särskilda boenden för att öppna upp möjligheten för privata aktörer, precis 

som man gjort inom hemtjänsten.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-20 § 99 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelseförvalt-

ningen överlämnade 2018-12-13 medborgarförslaget till omsorgsnämnden 

för yttrande.  

 

Bedömning 

Omsorgsnämnden bedömer att medborgarförslaget om tillämpning av Lag 

(208:962) om valfrihetssystem inom särskilda boenden inte är möjligt.  

 

I omsorgsnämndens yttrande beskrivs att nämnden genomför en översyn av 

verksamheterna. Nämnden måste se över och anpassa sina verksamheter till 

de ekonomiska förutsättningar som råder i kommunen. En del i föränd-

ringsarbetet är omställningen av särskilda boendeplatser på Tranan till bi-

ståndsbedömt trygghetsboende. Det kommer även att ske en översyn av 

framtidens behov av särskilda boendeplatser för att anpassa verksamheten 

till förändringen i demografin som kommunen står inför. 

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2019-11-20 § 63. 

Koncernchefens tjänsteutlåtande 2020-01-07.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås. 

----- 
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KSAU § 3  KS/2019:1216 - 003 

 

Tillgänglighetspolitiskt program för Storumans kommun 

2020-2023 
 

Kommunfullmäktige fastställde 2016-06-13 § 74 Funktionshinderspolitiskt 

program för Storumans kommun 2016-2018. 

 

Rådet för pensionärs- och funktionshindersfrågor beslutade 2019-08-26 att 

inleda arbetet med en revidering av programmet. Revideringen har genom-

förts via remiss utsänd 2019-09-30 till berörda organisationer och instanser 

och totalt har nio remissvar inkommit. 

 

Mot bakgrund av remissvaren föreslås att programmets namn ska vara Till-

gänglighetspolitiskt program, och att rådet fortsättningsvis ska benämnas 

Rådet för pensionärs- och tillgänglighetsfrågor. 

 

Ett förslag till nytt program för perioden 2020-2013 har upprättats. Vissa 

ändringar har gjorts jämfört med föregående program, men utöver det nya 

namnet på programmet är ändringarna främst av redaktionell karaktär. 

 

Programmets innehåll 

Programmet fastställer inriktningen för kommunens insatser för personer 

med funktionsnedsättning och ska vara en naturlig del i och alltid vägas in i 

hela den kommunala planeringen. Det övergripande målet är att i Storu-

mans kommun ska alla ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i sam-

hällets gemenskap. Programmet ska kopplas mot nämndernas verksamhets-

planer och uppföljning ska ske i samband med verksamhetsberättelse och 

årsredovisning. 

 

Programmet innehåller sju prioriterade målområden som ska beaktas av alla 

kommunala styrelser, nämnder och majoritetsägda bolag och tillhörande 

verksamheter: 

 

1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda inne- och utemiljön i 

kommunen. 

2. Information och kommunikation utifrån allas förutsättningar. 

3. Bemötande med kunskap och respekt samt delaktighet och självbestäm-

mande. 

4. Utbildning och stöd till alla för bidra till att målen ska uppnås. 

5. Tillvarata allas arbetsförmåga. 

6. Bostäder anpassade till individens behov. 

7. Tillgång till fritidsverksamhet för alla. 
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KSAU § 3 – forts.  

 

Programmet innehåller förslag på insatser men inga konkreta handlingspla-

ner. Sådana ska upprättas på verksamhetsnivå som en del av den kontinuer-

liga verksamhetsplaneringen. Mål och aktiviteter ska anges på ett tydligt 

sätt och verksamheterna ska systematiskt återrapportera hur man arbetat, 

arbetar och planerar att arbeta med de tillgänglighetspolitiska frågorna. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-12-17.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att rådet för pensionärs- och funktionshindersfrågor hädanefter benämns 

rådet för pensionärs- och tillgänglighetsfrågor 

 

att Tillgänglighetspolitiskt program för Storumans kommun 2020-2023 

fastställs enligt upprättat förslag. 

----- 
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KSAU § 4  KS/2019:1280 - 109 

 

Folkhälsopolitiskt program för Storumans kommun  

2020-2022 
 

Folkhälsorådet har under hösten 2019 inlett arbetet med en revidering av 

det folkhälsopolitiska programmet för perioden 2015-2018. Revideringen 

har genomförts via remiss utsänd till berörda organisationer och instanser. 

Vid remisstidens utgång har totalt fyra remissvar inkommit. Ett förslag till 

nytt folkhälsopolitiskt program för perioden 2020-2022 har därefter upprät-

tats.  

 

Med anledning av en utvecklad nationell folkhälsopolitik omfattar målom-

råden varandra, vilket ställer krav på ett ökad tvärsektoriellt samarbete för 

att nå dessa mål.  

 

Målet med det lokala folkhälsopolitiska programmet är att folkhälsoper-

spektivet ska vara en naturlig del i beslutsprocessen när beslut som påverkar 

invånarnas livsvillkor och levnadsvanor i Storumans kommun ska fattas. 

  

Syftet med programmet är att tillsammans med den fastställda arbetsord-

ningen för Folkhälsorådet och rutiner för folkhälsoarbete i Storumans 

kommun strukturera, effektivisera och synliggöra folkhälsoarbete tillsam-

mans med interna och externa aktörer.  

 

Beredande organs förslag 

Folkhälsosamordnare Daniel Burmans tjänsteutlåtande 2019-12-16. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till folkhälsopolitiskt program för Storumans kommun 

2020-2022 antas. 

----- 
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KSAU § 5  KS/2019:1383 - 009 

 

Strategi för CO2-effektiva resor i Storumans kommun 
 

Storumans kommun deltar i projektet Fossilfria transporter i norr. Projektet 

startades av Länsstyrelsen i Västerbotten under 2018 och ska pågå under tre 

år. Det genomförs i samverkan med Biofuel Region och Energikontor Norr. 

Projektet ska ge kommunerna förutsättningar att ställa om till en fordons-

flotta som inte är beroende av fossila bränslen, detta i enlighet med det nat-

ionella målet om att utsläppen av växthusgaser från vägtransporter ska 

minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. 

 

Storumans kommun ska inom ramen för projektet ta fram en handlingsplan 

för fossiloberoende fordonsflotta för kommunen som geografiskt område. 

Arbetsgruppen för projektet har tagit fram ett förslag till ”Strategi för CO2-

effektiva resor i Storumans kommun”, som innehåller bakgrund, vision, 

mål, handlingsplan med åtgärder och uppföljning. Projektets styrgrupp 

(kommunstyrelsens arbetsutskott) har berett förslaget vid styrgruppsmöte 

2019-12-03.   

 

Den nya strategin ska ersätta energieffektiviseringsstrategin ”Energismarta 

Storuman 2020” som antagits av kommunfullmäktige 2011-06-21 och revi-

derats av kommunstyrelsen 2014-02-04. Den strategin innehåller vision, 

mål, åtgärder m.m. inom områdena transporter, fastigheter och övriga an-

läggningar fram till år 2020.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2019-12-09. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att ”Strategi för CO2-effektiva resor i Storumans kommun”, med tillhö-

rande handlingsplan, antas enligt upprättat förslag 

 

att strategin ersätter energieffektiviseringsstrategin ”Energismarta Storuman 

2020”, antagen av kommunfullmäktige 2011-06-11 och reviderad av kom-

munstyrelsen 2014-02-04. 

---- 
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KSAU § 6  KS/2011:150 - 206 

 

Revidering av plan- och bygglovstaxa - avgift för nybyggnads-

karta 
 

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

taxa) har antagits av kommunfullmäktige 2011 och därefter reviderats 2013 

samt 2019.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2019-12-11 aktualiserat en revi-

dering av taxan vad gäller nybyggnadskarta. 

 

Behov finns att höja avgiften för nybyggnadskarta, dels på grund av att det 

ofta krävs snabba leveranser och dels på grund av långa resvägar som både 

kostar tid och pengar.  

 

Jämförelse har gjorts med ett antal kommuner som idag har egen mätverk-

samhet. Dessa har rätt stora skillnader i sina avgifter. Många kommuner tar 

ut avgifter över 10 000 kronor trots att de inte har de geografiska avstånd 

som finns i Storumans kommun.  

 

Storumans kommuns avgift har under år 2019 varit 6 975 kronor enligt ta-

bell som årligen uppräknas utifrån prisbasbelopp samt en extra avgift med 

1 000 kronor om den sökande vill ha kartan i ett digitalt format som dxf-

/dwg-filer. Den extra avgiften på 1 000 kronor kommer att ligga kvar på 

oförändrad nivå. Enligt föreslagen åtgärdsfaktor skulle motsvarande summa 

för år 2019 vara 7 905 kronor. NKF (Enkel nybyggnadskarta) utgår ur plan- 

och bygglovstaxan eftersom den tjänsten inte längre tillhandahålls.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-11 § 173. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att plan- och bygglovstaxan revideras enligt följande vad gäller Tabell 22 

Avgift för nybyggnadskarta:  

 

o Åtgärdsfaktorn höjs från 150 till 170  

o NKF (Enkel nybyggnadskarta) utgår 

 

att ändringen träder i kraft den 1 april 2020. 

----- 
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KSAU § 7  KS/2019:87 - 214 

 

Antagande av detaljplan för Björkfors 1:595 m.fl. i Hemavan 
 

Storumans kommun äger idag större delen av marken inom planområdet 

och har under 2016 haft en markanvisningstävling för området. Ett bidrag 

inkom, benämnt som ”Hemavan Resort”. Förslaget innefattade bostäder, 

hotell, lokaler för handel och parkeringsytor. Nuvarande exploatör tog un-

der andra hälften av 2017 över markanvisningen och har även köpt till en 

fastighet söder om området för markanvisningstävlingen (Björkfors 1:673) 

med syfte att exploatera enligt tidigare planer.  

 

Exploatören beskriver projektet med ”3 x K” – insikt om koncentration (le-

vande ort med verksamheter och besökande), koppling (koppla ihop Hema-

van genom nybyggnation av hotell och bostäder) och kommunikation (fan-

tastiska kommunikationer bara 600 meter till flygplats blir det ”fly-in-ski-

out”-läge).  

 

Planområdet utgör del av centrala Hemavan och omfattar ca 2,5 hektar. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-28 § 80 att lämna 

ett positivt planbesked. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande då 

den anses ha stor betydelse för allmänheten. 

 

Ett öppet informationsmöte hölls i Hemavan den 7 februari 2018 för att i ett 

tidigt skede informera om bland annat aktuellt planärende. Mötet var välbe-

sökt och inga särskilda synpunkter framkom över förslaget.  

 

En behovsbedömning upprättades 2018-03-07 och utifrån den har exploatö-

ren tagit fram följande utredningar: 

 

o Trafikbullerutredning daterad 2018-06-28 

o Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik daterad 2018-07-20,  

reviderad 2018-11-27 

o Geoteknisk undersökning daterad 2018-09-20, reviderad 2018-11-27 

o Riskutredning farligt gods daterad 2018-08-21 

o Trafikutredning daterad 2018-09-07 

o Dagvattenutredning daterad 2019-02-01 

 

En skuggstudie utifrån planerad byggnation är utförd.  
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KSAU § 7 – forts.  

 

Bestämmelser 

Riksintressen 

Området ligger inom riksintresse för Friluftsliv (Vindelfjällen enligt 3 kap. 

6 § miljöbalken) och rörligt friluftsliv – geografiska bestämmelser för kust, 

turism och friluftsliv (enligt 4 kap. 2 § miljöbalken) samt riksintresse för 

kommunikationer (E12). E12 är en rekommenderad väg för transporter av 

farligt gods. Området ligger också i närheten av riksintresse för naturvård 

(enligt 3. kap. 6 § miljöbalken)  

 

Fördjupad översiktsplan för Hemavan 

Planområdet är utpekat för handel och service samt alpint intresseområdet. 

Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för 

Hemavan. 

 

Detaljplaner 

Fastigheten ligger inom redan planlagt område (akt 2421-P90/9), lagakraft-

vunnen 1989-06-22, genomförandetiden upphörde 1995-12-31. Gällande 

detaljplan är detaljerad vad gäller till exempel byggnaders totalhöjd.  

 

Rennäring 

Området ligger inom Ubmeje tjeälddies åretruntmarker.  

 

Granskningsutlåtande och bedömning 

Samråd har skett under perioden 2019-02-13—2019-03-11. Ett välbesökt 

samrådsmöte hölls i Hemavan den 19 februari 2019. Inkomna yttranden har 

sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Granskning har 

skett under perioden 2019-06-18—2019-11-11. Inkomna synpunkter har 

sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2019-12-11 § 189 godkänt för-

slaget till detaljplan och föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-11 § 189.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till detaljplan för Björkfors 1:595 m.fl. i Hemavan,  

Storumans kommun, Västerbottens län, antas. 

----- 
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KSAU § 8  KS/2019:1376 - 612 

 

Verksamhetsöversyn av Skidakademin 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-11-18 § 92 att  

föreslå att Skidakademin ska avvecklas.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-26, § 17 att fortsätta driva Tärnaby 

skidakademi. Vid tiden för beslutet drevs Skidakademin inom kommunsty-

relsens ansvarsområde men därefter har verksamheten lagts inom fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 

 

I nämndens protokoll framgår att Tärnaby skidakademi har Tärnaby som 

bas och riktar sig mot elitsatsande ungdomar från 19 år. Utbildningen är en 

kombination av högskolestudier och alpin träning på elitnivå. Skidakademin 

har under årens lopp flera gånger varit föremål för översyn och har även så 

minskat då det nu endast är en anställd som verkar inom organisationen.  

   

Bedömning 

Kommunstyrelsen och nämnderna behöver göra omfattande verksamhets-

anpassningar när det inte finns ekonomiskt utrymme att räkna upp ramarna 

motsvarande nettokostnadsökningarna perioden 2020 till 2023. 

 

Fritid-, kultur- och utbildningsnämnden har bedömt att nettokostnaderna 

minskar med 977 000 kronor när man får full effekt på avvecklingen av 

Skidakademin. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-18 § 92. 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-01-07. 

  

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsen, i enlighet med fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

dens förslag, föreslår kommunfullmäktige att Skidakademin avvecklas. 

 

Reservation 

Hans-Peter Carlson (L) reserverar sig över beslutet med följande skriftliga 

motivering:  

 

Då tillräckligt underlag saknas reserverar jag mig mot beslutet. Jag vill se 

ett underlag som tar upp den totala samhällspåverkan beslutet får. Jag vill  
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KSAU § 8 – forts.  

 

också se vilka alternativ som undersökts. 

----- 
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KSAU § 9  KS/2019:1377 - 612 

 

Verksamhetsöversyn av Tärnaby alpina gymnasium 
 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-11-18 § 93 att fö-

reslå att Tärnaby alpina gymnasium ska avvecklas.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-02-26, § 16 att fritids-, kultur- och ut-

bildningsnämnden medgavs starta alpint gymnasium höstterminen 2008. 

Till beslutet fanns villkorat att kostnaden ska inrymmas inom befintlig ram 

samt att kommunens befintliga resurser i form av lokaler och personal nytt-

jas om det är möjligt. 

 

I nämndens protokoll framgår det att det som ser annorlunda ut idag mot för 

ett antal år sedan är att antalet elever i grundskola och förskola ökar och ser 

även fortsättningsvis ut att öka och i stort sett alla barn är inskrivna i för-

skolan vilket medfört att nämndens budget behöver omfördelas.  

 

I protokollet framgår det också att det vid Tärnaby alpina gymnasium idag 

enbart går elever som är folkbokförda i andra delar av Sverige. För dessa 

elever betalar hemkommunen interkommunal ersättning till Storumans 

kommun. Denna ersättning täcker långtifrån kostnaden för drift av verk-

samheten.      

 

Koncernchefens bedömning 

Förutom behovet att omfördela nämndens budget som är beskrivet i nämn-

dens protokoll måste kommunstyrelsen och nämnderna göra omfattande 

verksamhetsanpassningar när det inte finns ekonomiskt utrymme att räkna 

upp ramarna motsvarande nettokostnadsökningarna perioden 2020 till 2023. 

 

Fritid-, kultur- och utbildningsnämnden har bedömt att nettokostnaderna 

minskar med 2 177 000 kronor när man får full effekt på avvecklingen av 

Tärnaby alpina gymnasium. 

  

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-18 § 93. 

Koncernchefens tjänsteutlåtande 20120-01-07. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsen, i enlighet med fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

dens förslag, föreslår kommunfullmäktige att Tärnaby alpina gymnasium 

avvecklas. 
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KSAU § 9 – forts.  

 

Reservation 

Hans-Peter Carlson (L) och Ulf Vidman (M) reserverar sig över beslutet 

med följande skriftliga motivering:  

 

Då tillräckligt underlag saknas reserverar vi oss mot beslutet. Vi vill se ett 

underlag som tar upp den totala samhällspåverkan beslutet får. Vi vill 

också se vilka alternativ som undersökts. 

----- 
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KSAU § 10  KS/2017:140 - 001 

 

Revidering av förbundsordning för LYSTKOM 
 

Lycksele, Storumans och Åsele kommuner har bildat kommunalförbundet 

LYSTKOM. Respektive medlemskommuns fullmäktige har fastställt en 

förbundsordning med tillhörande reglemente.  

 

Kommunalförbundets direktion föreslår 2019-11-04 ett antal revideringar i 

förbundsordningen.  

 

Bedömning 

De föreslagna revideringarna bedöms anpassa förbundsordningen till för-

bundets nuvarande verksamhetsomfattning samt förenkla förbundets admi-

nistrativa rutiner.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-01-07. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att de föreslagna revideringarna av förbundsordningen för LYSTKOM 

godkänns. 

----- 
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KSAU § 11  KS/2019:1341 - 045 

 

Borgen för kommunalförbundet LYSTKOM 
 

Direktionen i kommunalförbundet LYSTKOM har beslutat om att begära 

kommunal borgen av Lycksele och Storumans kommuner för finansiering 

av anläggningstillgångar. Borgen uppgår totalt till maximalt 25 000 000 

kronor.  

 

LYSTKOM köper anläggningstillgångar till ett värde på motsvarande 

17 260 000 från Lycksele kommun. I dessa tillgångar ingår även Storumans 

kommuns utrustning som tidigare sålts till Lycksele kommun under tiden 

Lycksele kommun var värdkommun för Samverkansnämnden LYST. 

LYSTKOM avser att finansiera anläggningstillgångarna samt ytterligare in-

vesteringsbehov via extern part. 

 

Borgen på sammanlagt 25 000 000 kronor fördelas med 16 361 366 kronor 

på Lycksele kommun och 8 638 634 kronor på Storumans kommun.   

 

Bedömning 

Kommunens sakkunniga revisionsbiträde har inkommit med en skrivelse 

med invändningar mot den föreslagna finansieringen med externa lån och 

kommunal borgen. Revisionsbiträdet anför att med reversförfarande från 

kommunerna istället för externa lån belastas inte LYSTKOM med extern 

ränta som indirekt kommer att belasta medlemskommunerna. 

 

Revisionsbiträdet anför att det av kommunallagen (KL11:1) framgår att 

kommunal verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. 

Av förbundsordningen i LYSTKOM framgår att förbundets förvaltning ska 

handhas rationellt och ekonomiskt. Som sakkunnigt biträde till revisionen 

är uppfattningen att föreslagen finansieringsform (extern lånefinansiering) 

inte är i linje med vad som anges i kommunallagen och förbundsordningen. 

  

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-12-27. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att ärendet om borgen för kommunalförbundet LYSTKOM återsänds till di-

rektionen i LYSTKOM med beaktande av det sakkunniga revisionsbiträdets 

invändningar. 

----- 
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KSAU § 12  KS/2020:1 - 009 

 

Kommunstyrelsens uppföljningsplan 2020 
 

Kommunstyrelsen ska fastställa uppföljningsplan för sina egna verksam-

hetsområden 2020. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-01-02. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att följande uppföljningsplan för 2020 fastställs:  

 

Datum Nivå Verksamhet Inriktning 

17 mars KSAU All verksamhet Verksamhetsberättelse 

9 april KS All verksamhet Verksamhetsberättelse 

  Projektverksamhet Uppföljning 

  Översiktlig planering Uppföljning 

  Arbetsmarknadsenhet Uppföljning 

12 maj KSAU All verksamhet Tertialuppföljning 

26 maj KS All verksamhet Tertialuppföljning 

  Räddningstjänst Drift och ekonomi 

  Investeringsprojekt Uppföljning 

1 september KS Kansli Drift och ekonomi 

  Administration (eko-

nomi och personal) 

Drift och ekonomi 

  Köksverksamhet Drift och ekonomi 

24 september KSAU All verksamhet Delårsrapport 

13 oktober KS All verksamhet Delårsrapport 

  Teknisk verksamhet Drift och ekonomi 

20 oktober KSAU All verksamhet Verksamhetsplan 

3 november KS All verksamhet Verksamhetsplan 

  Sumnet Drift och ekonomi 

  Samiskt förvaltnings-

område 

Uppföljning 

1 december KSAU All verksamhet Detaljbudget 

  All verksamhet Taxor och avgifter 

15 december KS All verksamhet Detaljbudget 

  All verksamhet Taxor och avgifter 

  Trafikverksamhet Uppföljning 
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KSAU § 12 – forts.  

 

att ytterligare uppföljningar av andra verksamheter görs vid behov. 

----- 
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KSAU § 13  KS/2017:167 - 870 

 

Projekt Utveckling av Aejlies - Samiskt kultur- och resurs-

centrum i Tärnaby 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-06 § 121 att anta inriktningsbeslut om 

att starta samiskt kultur- och resurscentrum Aejlies i Tärnaby under hösten 

2019 under förutsättning att finansiering kan ordnas.  

 

Under första halvåret 2020 avslutas LEADER-projektet Saemien Jarnge 

Dearnesne – Etablering av samiskt centrum i Tärnaby, som startade i au-

gusti 2017 och som efter förlängning pågår till 2020-02-29. 

 

Ingen finansiering har ännu tillskapats inom ordinarie verksamhet men ett 

flertal projektansökningar har insänts till och beviljats av olika parter: Sta-

tens kulturråd, Region Västerbotten, Sametinget och Konstnärsnämnden - 

Kulturbryggan. För att skapa största möjliga nytta av de olika satsningarna 

behövs ett ”ramprojekt” med kommunal medfinansiering. 

 

Projektbeskrivning 
Aejlies – Samiskt kultur- och resurscentrum ska främja och utveckla både 

det samiska och det svenska samhället med Tärna-området som utgångs-

punkt och regionen som primärt verksamhetsområde. Aejlies ska bli en kre-

ativ hubb för samisk konst, hantverk och kulturskapande och ett stöd för 

kulturellt och kreativt näringsliv. I samarbete med lokalsamhället ska ett 

samiskt museum etableras och byggas upp. 

 

Under år 2020 ska en ny lokal för centret färdigställas och samskapande av 

innehåll, marknadsföring, strategiskt arbete och utveckling av den kreativa 

hubben genomföras. Under den andra halvan av 2020 ska centret öppna för 

publik verksamhet i de nya lokalerna. 

 

Ett flertal finansiärer har redan lämnat positiva beslut för finansiering av 

den fortsatta utvecklingen, enligt följande finansieringsplan (hittills bevil-

jade medel i fetstil, totalt 2 760 000 kronor).  

 

Finansiering 2020 2021 2022 

Statens kulturråd 350 000 500 000 500 000 

Region Västerbotten 450 000 600 000 800 000 

Sametinget 60 000 120 000 120 000 

Konstnärsnämnden 900 000 1 000 000 0 

Storumans kommun 625 000 800 000 800 000 

 2 385 000 3 020 000 2 220 000 
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KSAU § 13 – forts.  

 

Kostnadsbudget 2020 

Personal 760 000 

Driftskostnader 275 000 

Ombyggnationer 600 000 

Externa tjänster 100 000 

Inventarier 300 000 

Evenemang, publik verksamhet 350 000 

 2 385 000 

 

Detaljerad kostnadsbudget för hela projektperioden finns i projektbeskriv-

ningen. 

 

Projektperiod 
2020-01-01 – 2022-12-31. 

 

Styrgrupp 
För de föregående förstudierna har kommunstyrelsens arbetsutskott varit 

styrgrupp. Det bedöms lämpligt att arbetsutskottet även i fortsättningen har 

detta uppdrag. 

 

Projektgenomförande 

Projektets organisatoriska tillhörighet är kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Bemanning i projektet: projektledare/verksamhetsledare (80 %), verksam-

hetsutvecklare Samiskt museum, publik verksamhet (75 %, anställs en bit in 

i projektet), samordnare för kultur- och resurscentrum (50 %, anställs en bit 

in i projektet.) 

 

Arbetet har fyra fokusområden: 

 

1. Det strukturella arbetet fortsätter, att skapa förutsättningar för förverkli-

gandet av visionen: organisering, finansiering, samarbeten och drift av 

löpande verksamhet. 

2. Samiska museet etableras och byggs upp i samarbete med lokalsam-

hället. Aktiviteter, utställningar och program ska vara utformade så att 

de ger mervärde för framtiden. 

3. Publik verksamhet med öppettider i nya lokaler, kurser, föreläsningar 

och evenemang med fokus på samiska språk, traditionell kunskap, kultur 

och kulturarv. 

4. Skapande av Aejlies som kreativ hubb för samisk konst, hantverk och 

kulturskapande. Ett stöd för kulturellt och kreativt näringsliv (KKN).  
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KSAU § 13 – forts.  

 

Produktionsplatser för samisk konst och slöjd skapas som ett ”projekt i 

projektet” med stödet från Konstnärsnämnden – Kulturbryggan. 

 

Målsättning om etablering av regional kulturverksamhet 

I det pågående arbetet med den nya kulturplanen (2020-2023) har Region 

Västerbotten hållit särskilda samrådsmöten med samiska organisationer där 

kommunens projektledare deltagit, under vilka vikten att arbeta med etable-

ring av samiska kulturcentrum och mötesplatser framgått. Detta pekar på ett 

ytterligare fördjupat intresse och förståelse för det samiska samhällets bety-

delse för hela regionen. Samisk kultur har redan en stor vikt i Västerbottens 

kulturplan 2016-2019, som prioriterar att: 

 

o stärka och utveckla förutsättningar för samisk kultur och kulturarv 

samt övriga nationella minoriteters kultur genom bland annat samar-

beten och projekt 

o stärka och synliggöra det samiska folkets kultur och övriga nation-

ella minoriteters kultur. 

 

I ett kulturpolitiskt positionspapper från oktober 2019 deklarerar de fyra 

nordligaste regionerna tillsammans att Urfolket samerna utgör det första 

prioriterade området med fokus på: 

 

o att utveckla samverkan med Sametinget och andra samiska kulturin-

stitutioner 

o att på olika nivåer verka för samiska scener och samiska centra 

o att främja insatser för den samiska kulturen. 

 

Aejlies ingår i ett nybildat nätverk med sex samiska kulturorganisationer 

som gemensamt ska jobba för ökade resurser och möjligheter för en stark 

och stärkt samisk kulturell infrastruktur. Alla nätverkets deltagare har för 

avsikt att ha konkret och fast samverkan med Aejlies. Nätverket består (ut-

över Aejlies) av Giron Sámi Teahter, Kiruna, Tjállegoahte, litteraturcent-

rum Jokkmokk, Tráhppie, kulturhus Umeå, Gaaltije, kulturcentrum Öster-

sund och Stockholms sameförening. Andra samarbetsparter där formaliserat 

samarbete redan finns är Sametinget, Sameslöjdstiftelsen, Internationella 

samiska filminstitutet, Västerbottens museum, Ájtte – samiskt kulturcent-

rum i Jokkmokk, Sïjti Jarnge – samiskt resurscentrum i Hattfjelldal, samt 

flera ytterligare parter. 
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KSAU § 13 – forts.  

 

En långsiktig målsättning är att Aejlies ska bli en integrerad och central del 

av det samiska kulturarbetet i regionen via kultursamverkansmodellen. Där-

igenom kommer nationell och regional finansiering att bli ett löpande un-

derlag till driften av centret. 

 

Bedömning 
Ansökan ligger i linje med kommunstyrelsens inriktningsbeslut 2018-11-06 

§ 121. Arbetet med att etablera Aejlies som en regional kulturverksamhet 

ger möjlighet till en långsiktig finansiering från stat och region. 

 

Koncernledningsgruppen har 2020-01-08 tillstyrkt projektet. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2020-01-02.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att projekt Utveckling av Aejlies – Samiskt kultur- och resurscentrum i 

Tärnaby genomförs av kommunstyrelseförvaltningen enligt upprättad pro-

jektbeskrivning 

 

att kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för med-

finansiering av projekt samt näringslivsfrämjande åtgärder med 625 000 

kronor för år 2020, 800 000 kronor för år 2021 och 800 000 kronor för år 

2022. 

 

att en långsiktig plan hur verksamheten ska bedrivas och finansieras efter 

2022 och avslutat projekt ska upprättas och redovisas senast 2021-12-31 

 

att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för projektet.  

----- 
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KSAU § 14 KS/2019:1290 – 450  

   

Uppdrag för framtagande av förslag till gemensam organisa-

tion av avfall i Region 10 
 

Bakgrund  
En skärpning av lagstiftningen för insamling av hushållsavfall innebär att 

kommunerna från 2021 är skyldiga att sortera ut och hantera matavfall se-

parat. Inom ytterligare några år gäller detta krav även verksamhetsavfall. 

Även när det gäller förpackningar och tidningsavfall som står under produ-

centansvar gäller skärpta regler för insamling. 

 

Samtliga kommuner i Region 10 står inför stora utmaningar då nuvarande 

system i framtiden inte längre kommer att vara gångbara och påbörjade där-

för 2018 en gemensam utredning om lösningar för avfallshanteringen. Ut-

redningen är uppdelad i två delar där den första delen har tyngdpunkt på 

förutsättningar och möjliga alternativ och den andra delen jämfört de olika 

alternativens genomförbarhet, effekter och ekonomi. Utredningen omfattar 

inte den organisatoriska delen.  

 

Utmaningarna för avfallsfrågor kan sammanfattas till: 

 

o Stora avstånd och gles befolkning vilket ger höga kostnader 

o Behov av nya avfallsplaner och förändrade taxor  

o Förändrade krav på insamling och behandling av avfall  

o Ökade krav på arbetsmiljö  

o Svårigheter gällande kompetensförsörjning inom de yrkeskategorier 

som avfallshanteringen berörs av  

o Kommande upphandlingar av anläggningar, tjänster och fordon  

 

Tjänstepersoner i samtliga kommuner har insikt i att ett utökat samarbete 

mellan kommunerna kring dessa utmaningar kommer att krävas och önskar 

därför få uppdrag att tillsammans med övriga kommuner i Region10 verka 

för att nå en gemensam lösning. 

 

Det som behöver klargöras är vilken typ av samarbetsform som lämpar sig 

bäst samt en plan som förtydligar om och när de olika kommunerna vill an-

sluta sig. 

 

Det kan diskuteras om den sammanlagda miljönyttan med ökat antar turer 

för insamling av avfall kan påvisas, varför det parallellt med fortsatt utred-

ning kommer att föras dialog gällande eventuella dispenser kopplat till den 

skärpta lagstiftningen med Naturvårdsverket.   
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KSAU § 14 – forts.  

 

Tidsperspektiv  

En färdig plan för utökat samarbete för avfallshantering i Region10 ska fär-

digställas under första kvartalet 2020 för beslut innan  

semestern.  

 

Ekonomi 
Arbetet kan komma innebära anlitande av extern kompetens för att klargöra 

organisatoriska lösningar. Den fördelade kostnaden utslaget på tio kommu-

ner bör kunna inrymmas i respektive kommuns ordinarie budget för ren-

hållning, varför inga ytterligare medel äskas i detta skede. 

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2019-12-10. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra till avfallsingenjören att tillsammans med övriga kommuner i 

Region 10 ta fram förslag på gemensam lösning för organisation och in-

samling av det avfall som ligger under kommunalt ansvar.  

----- 
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KSAU § 15  KS/2019:1347 - 024 

 

Utredningsuppdrag - motion om sänkning av hel- och deltids-

arvoden till förtroendevalda 
 

Daniel Johansson (V), Linda Glasin (V) och Emilia Ronnhed (V) har  

2019-11-13 lämnat in en motion om sänkning av förtroendevaldas hel- och 

deltidsarvoden där de bland annat skriver följande: 

 

Storumans kommun står inför stora ekonomiska utmaningar där majoriteten 

föreslår stora besparingar inom välfärden. I en tid där besparingar läggs 

inom kommunens basverksamhet är det viktigt att titta på alla delar. Därför 

vill Vänsterpartiet att arvoden till hel- och deltidspolitiker ska vara en del 

denna besparing. Arvodesnivåerna höjdes kraftigt inför den här mandatpe-

rioden. Vänsterpartiet vill därför att arvodena till hel- och deltidspolitiker 

sänks, både för att spara pengar men även för att signalera till medborgarna 

att politiken drar sitt strå till stacken.   

 

Motionärerna föreslår 

 

att en genomlysning omgående görs av de heltids- och deltidsarvoden som 

finns och att ett förslag tas fram där arvoden sänks till den nivå som fanns 

under föregående mandatperiod.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 § 108 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att överlämna motionen till Arvodeskommittén för utredning och yttrande. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 


