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 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2020-09-24 kl. 08.30-09.20 

 Ajournering kl. 08.35-08.45 för information om delårsrapport januari-augusti  

2020 för Storumans kommun  

      

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Ulf Vidman (M) 

 Hans-Peter Carlson (L) 

 Karin Malmfjord (S) 

     

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare  

 Peter Persson koncernchef 

  

  

 

   

  

 

 

 

 

 

Utses att justera Karin Malmfjord 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2020-09-29 Paragrafer §§ 81-93 

 

 

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

 Maria Mickelsson 

  

                      

                    Ordförande …………………………………………………… 

 Tomas Mörtsell 

 

 

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

 Karin Malmfjord 

 

  Bevis om tillkännagivande om justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Sammanträdesdatum                     2020-09-24 

 

Datum då anslaget sätts upp          2020-09-29        Datum då anslaget tas ned    2020-10-21 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (18)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-24  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 81   

 

Komplettering av dagordning 
 

Arbetsutskottet beslutar  

 

att komplettera dagordningen enligt följande:  

 

12 (KSAU § 92) 

Årsmöte med föreningen Kvarkenrådet år 2020 

 

13 (KSAU § 93) 

Nominering av styrelserepresentanter - Kvarkenrådet 

----- 
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KSAU § 82  KS/2020:20 - 101 

 

Motion - ökad transparens och demokrati vid kommunfull-

mäktiges sammanträden 
 

Marie Berglund (SD) har 2020-01-11 lämnat in rubricerad motion.  

 

I motionen skriver Marie Berglund bland annat att det behövs en genom-

gång av nuvarande tekniska upplägg för att alla i fullmäktigesalen, även de 

med hörselnedsättning, ska kunna höra och förstå diskussionen. Mikrofoner 

och annan teknisk utrustning bör ses över för att passa verksamheten. Hör-

slinga är något som är självklart som inkluderar individer som annars skulle 

vara exkluderade. Den fysiska miljön skulle dessutom behöva justeras med 

ommöblering för bättre resultat. 

 

Marie Berglund föreslår 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och genomföra en utveckl-

ingsplan för bättre demokratisk, teknisk och fysisk miljö vid  kommunfull-

mäktiges sammanträden. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 § 10 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredningen. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Koncernchefens bedömning 

Den tekniska utrustningen i Luspengymnasiets aula är omodern och behö-

ver moderniseras både vad gäller ljud och bild. En modern hörslinga bör 

också tillföras lokalen. 

 

Luspengymnasiets aula tillhör likväl som övriga delar av byggnaden  

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Aulan disponeras 

för utbildning, teater och musik m.m. men används även för kommunfull-

mäktiges sammanträden.  

 

Kommunfullmäktige har från och med 2021 tilldelats en egen budgetram. 

Uppdraget att utreda och genomföra en utvecklingsplan för bättre demokra-

tisk, teknisk och fysisk miljö vid kommunfullmäktiges sammanträden borde 

bland annat av den orsaken lämpligast göras av kommunfullmäktiges presi-

dium istället för kommunstyrelsen.  

 

Införskaffande av teknisk utrustning bör ske i samråd med fritids-, kultur- 

och utbildningsförvaltningen och kommunfullmäktiges presidium för att  
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KSAU § 82 – forts.  

 

fler verksamheter ska kunna använda utrustningen.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-09-08. 

    

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att utreda och genomföra 

en utvecklingsplan för bättre demokratisk, teknisk och fysisk miljö vid 

kommunfullmäktiges sammanträden. 

 

att införskaffandet av teknisk utrustning ska ske i samråd mellan fritids-, 

kultur- och utbildningsförvaltningen och kommunfullmäktiges presidium. 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

----- 
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KSAU § 83  KS/2020:357 - 133 

 

Motion - utredning om avsteg från bosättningslagen 
 

Marie Berglund (SD) har 2020-05-20 lämnat in rubricerad motion där hon 

bland annat anför att den så kallade bosättningslagen som antogs 2016, in-

nebärande att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ 

för bosättning i kommunen, strider mot det i regeringsformen grundlags-

skyddade kommunala självstyret.  

 

Marie Berglund (SD) föreslår  

 

att en utredning genomförs av möjligheterna att, med grund i det kommu-

nala självstyret, under fem år framöver avstå från påtvingade kommunpla-

ceringar av nyanlända på grund av bosättningslagen 

 

att utredningen presenteras för kommunstyrelsen. 

   

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 79 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredningen. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Koncernchefens bedömning 

En utredning om det i regeringsformen grundlagsskyddade kommunala 

självstyret innebär att Storumans kommun skulle kunna avstå anvisningar 

av nyanlända för bosättning i kommunen förutsätter att det finns en politisk 

majoritet som vill ha tillstånd en sådan utredning.    

 

I Storumans kommuns strategiska plan för åren 2020-2023 som antagits av 

kommunfullmäktige anges att all verksamhet förväntas prioritera motta-

gande och integration av nya människor i vår kommun. Vidare anges det i 

samma plan att kommunen hittills varit framgångsrika i integrationsarbetet 

med flyktingar och invandrare och det har bidragit till att flertalet valt att bo 

kvar i Storumans kommun. Ytterligare anges det i planen att det framtida 

behovet av kompetensförsörjning i både offentlig och privat sektor delvis 

kan åtgärdas med ett fortsatt framgångsrikt integrationsarbete.   

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-09-08. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (18)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-24  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 84  KS/2020:615 – 104 

   KS/2020:274 – 104  

 

Utbetalning av partistöd år 2021 
 

Kommunfullmäktige har fastställt lokala regler för partistöd som komple-

ment till gällande lagstiftning.  

 

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. Redovisningen ska ha inkommit senast den 30 juni. 

Har redovisning och granskningsintyg enligt 2 kap. 11 § andra stycket 

kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskri-

ven 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 åtta partier representerade och 31 mandat 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 8 322 22 197 

 

Redovisningar med granskningsintyg har inkommit från samtliga partier 

inom föreskriven tid. 
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KSAU § 84 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-09-11. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att partistöd för 2021 betalas ut i förskott under januari 2021 enligt redovi-

sad tabell.  

----- 
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KSAU § 85  KS/2020:621 - 042 

 

Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2020 
 

Nettokostnaderna i förhållande till budget är under perioden januari-augusti 

58 procent vilket är nio procentenheter under riktpunkt. Detta motsvarar ett 

överskott på ca 9 900 000 kronor med en årsbudget periodiserad på de 

första åtta månaderna. För helåret prognostiseras ett totalt överskott på 

3 000 000 kronor. Överskottet kommer av att kommunstyrelsens medel för 

omstrukturering beräknas att inte användas 2020 samt att eftersom badhuset 

stängdes i början på året utgår ingen ersättning för badtjänsterna. Överskot-

tet från omstruktureringsmedel uppgår till ca 1 100 000 kronor och över-

skottet från badtjänsterna uppgår till ca 1 900 000 kronor.  

 

Förutom de två stora pågående investeringsprojekten vattenförsörjning 

Hemavan och triangelspår vid Storumanterminalen upphandlas två ytterli-

gare stora projekt - Ackjaspåret i Hemavan (nytt bostadsområde) och Vall-

näsvägen i Storuman. Investeringsprojekt Ackjaspåret består av gator och 

vägar, vatten och avlopp, belysning samt fibernät. Investeringsprojekt Vall-

näsvägen består av reinvestering av vatten- och avloppsledningsnät samt ny 

beläggning efter delar av Vallnäsvägen.  

 

Covid-19-pandemin har inneburit att verksamheterna har anpassats utifrån 

folkhälsomyndighetens rekommendationer. En pandemiplan har upprättats. 

Kommunens strategi är att skydda äldre och dem med underliggande sjuk-

domar från covid-19. Ingen smitta har kommit in på kommunens äldrebo-

enden och färre än 15 medborgare har konstaterats smittade med covid-19. 

 

Kommunstyrelsen bedöms klara 13 av 19 mål 2020. I procent innebär det 

att kommunstyrelsen bedöms klara 68 procent av målen 2020 att jämföra 

med 2019 då kommunstyrelsen klarade 62 procent av målen. Kommun-

styrelsens sammantagna målsättning att nå minst 63 procent av målen, be-

döms därmed ska kunna uppfyllas 2020. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-09-21.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2020 fastställs.  

----- 
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KSAU § 86  KS/2020:544 - 250 

 

Initiativärende - Granskning av försäljningen av brand-

stationen och kommunförrådet i Storuman (del av fastigheten 

Montören 1) samt efterföljande rättsliga tvist om ägande-

rätten 
 

Enligt 4 kap. 20 § Kommunallagen har ledamot rätt att väcka ärende i 

nämnd (initiativrätt). Med hänvisning till detta har Daniel Johansson (V) i 

skrivelse daterad 2020-08-20 aktualiserat rubricerat ärende utifrån kom-

munstyrelsens uppsiktsplikt.  

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att en extern resurs skyndsamt utför en granskning av försäljningen av 

brandstationen och kommunförrådet i Storuman (del av fastigheten Montö-

ren 1) samt efterföljande rättsliga tvist om äganderätten 

 

att granskningen redovisas för kommunfullmäktige samt Storumans kom-

muns medborgare under 2021.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-01 § 129 att överlämna ärendet till 

arbetsutskottet för beredning.  

 

Inför arbetsutskottets beredning av ärendet har kontakt tagits med kommu-

nens sakkunniga revisorer. Enligt sakkunnig revisor avser revisorerna obe-

roende av initiativärendet att göra en särskild granskning i samma ärende. 

Planen är att revisorerna inför kommunstyrelsens arbetsutskotts samman-

träde den 20 oktober kommer att inlämna en beskrivning av den kommande 

granskningen samt begära utökade medel för granskningen. Eftersom revis-

ionen granskar för kommunfullmäktige och erhåller anslag av kommun-

fullmäktige kommer ärendet att slutligen beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Bedömning 

En granskning av kommunrevisorerna i ärendet bedöms kunna tillgodose 

förslagen i initiativärendet. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-09-16. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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KSAU § 87  KS/2018:720 - 860 

 

Ansökan om minoritetsspråkmedel - utökat produktions-

bidrag för Samisk kortfilm Gierhkie  (Järven) 
 

Den ideella föreningen Dearna Film har 2019-11-14 inkommit med en an-

sökan om utökat produktionsbidrag med 8 500 kronor för utlägg vid inspel-

ningen av den samiska kortfilmen ”Gierhkie”. 

 

Arbetsutskottet beviljade 2018-10-02 § 81 föreningen 26 000 kronor för 

kortfilmen Gierhkie. Redovisning av användningen av dessa medel bifogas 

tilläggsansökan daterad 2019-11-14. Redovisningen visar att produktions-

kostnaderna klart överstigit den ursprungliga budgeten. De direkta kostna-

derna var budgeterade till 26 000 kronor men det faktiska utfallet blev un-

gefär 10 000 kronor högre. 

 

Tilläggsansökan behandlades vid sammanträde i samrådsgruppen för sa-

miskt förvaltningsområde 2020-01-29. Samrådsgruppen uppdrog till mino-

ritetssamordnaren att ställa vissa kompletterande frågor till sökanden om 

bland annat kvalitetssäkring av språk och översättning. Dessa frågor be-

döms nu ha besvarats tillfredsställande. Kvalitetssäkringen har gjorts främst 

via uppdrag till den sydsamiska språkkonsulenten Per-Martin Israelsson. 

 

Arbetsutskottets behandling 2020-05-12 § 16 - återremiss 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade tilläggsansökan 2020-05-12  

§ 61. Filmen hade då färdigställts och publicerades på YouTube  

2020-05-06. 

 

Vid sammanträdet förelåg kansliets utredares tjänsteutlåtande daterat  

2020-04-30 med förslag om att tilläggsansökan beviljas med 8 500 kronor 

ur statsbidraget för samiskt förvaltningsområde för år 2020 (verksamhet 

9509, projekt 5064). 

 

Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet för att klarlägga de skill-

nader som finns mellan den färdiga filmen och den projektidé som presente-

rades i den ursprungliga ansökan, bland annat vad gäller filmens längd. 

 

Förnyad beredning efter återremiss 

I ansökan anges att filmen skulle vara cirka 20 minuter lång, men den fär-

diga filmen är endast 5 minuter och 7 sekunder.  
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KSAU § 87 – forts.  

 

Ansökan har behandlats vid möte i samrådsgruppen för samiskt förvalt-

ningsområde 2020-06-25. Samrådsgruppen anser att tilläggsansökan bör 

avslås. 

 

Sökanden framhåller i telefonsamtal 2020-09-11 att anledningen till att fil-

men blev kortare än planerat var att man under arbetets gång insåg att man 

ville göra en mer tydlig film där inlägget i rovdjursdebatten kunde förmed-

las på ett kärnfullt sätt. En kortare film skulle också kunna få större genom-

slagskraft vid filmfestivaler och liknande. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtanden 2020-04-30 och 2020-10. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avslå ansökan. 

----- 
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KSAU § 88  KS/2020:399 - 000 

 

Remiss - Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd 

hälsa i Västerbotten 
 

Länsstyrelsen har i remiss daterad 2020-06-17 gett Storumans kommun 

möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Avsiktsförklaring för en god, 

jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten. Förslaget har tagits fram av  

”Folkhälsoarbetets infrastruktur – pilotprojekt för samordning av  

Västerbottens folkhälsoarbete”, vilket drivs av Länsstyrelsen, Västerbotten, 

Region Västerbotten och Umeå universitet.  

 

Intentionerna med avsiktsförklaringen är att den ska underlätta och stärka 

folkhälsoarbetet i Västerbottens län. För att avsiktsförklaringen ska kunna 

utgöra ett gott stöd i folkhälsoarbetet är det viktigt att inhämta underlag från 

länets betydelsefulla samarbetspartners och viktigt nyckelaktörer i 

folkhälsoarbetet. Remissinstansernas syn på förslaget är viktigt för den 

slutgiltiga utformningen av avsiktsförklaringen och hur den kan bidra till att 

stärka folkhälsoarbetet i länet.  

 

Återkoppling på remissen ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 19  

oktober. 

 

Ärendet har överlämnats till koordinatorn för extratjänst och folkhälsa för 

tjänsteutlåtande/förslag till yttrande.  

 

Bedömning 

Storumans kommun har sedan 2019 deltagit i Länsstyrelsens pilotprojekt 

Folkhälsoarbetets infrastruktur tillsammans med 14 andra kommuner i  

Västerbotten, Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Umeå universitet, SKR 

och Folkhälsomyndigheten. 

 

Syftet med arbetet är att implementera folkhälsoperspektivet i kommunens 

verksamheter och på sikt förbättra medborgarnas levnadsvillkor och lev-

nadsvanor i kommunen.  

 

Avsiktsförklaringen innebär för Storumans kommuns del att arbeta för en 

god, jämlik och jämställd hälsa i kommunen. Avsiktsförklaringen ger 

kommunen avstamp till kommunens vision i den strategiska planen för 

2020-2023 att utveckla hållbar tillväxt som genererar välstånd, trygghet och 

god folkhälsa.  
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KSAU § 88 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Koordinator för extratjänst och folkhälsa Daniel Burmans tjänsteutlåtande 

2020-08-24. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tillstyrka länsstyrelsens förslag till avsiktsförklaring.  

----- 
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KSAU § 89  KS/2020:340 - 403 

 

Remiss - Klimatanpassa Västerbotten - regional vägledning för 

klimatanpassning 2020-2025 
 

Länsstyrelsen har i remiss daterad 2020-05-15 gett Storumans kommun 

möjlighet att lämna synpunkter på dokumentet Klimatanpassa Västerbotten 

– regional vägledning för klimatanpassning 2020-2025 och medföljande  

bilagor.  

 

Synpunkter ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 30 september 

2020.  

 

Ärendet har överlämnats till tekniska enhetens projektledare för energi och 

klimat som tillsammans med GIS-samordnare och miljöinspektör vid miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag till yttrande.  

 

Förslaget till yttrande innebär i korthet att kommunen generellt är positivt 

inställd till att länsstyrelsen uppdaterat den regionala klimatanpassningspla-

nen. Underlaget bedöms informativt och välformulerat och att det kan fun-

gera för kommunernas fortsatta arbete inom klimatanpassning. 

 

Det finns dock förslag till ändringar och tillägg som tjänstepersonerna anser 

att kommunen bör uppmärksamma länsstyrelsen på.   

 

Beredande organs förslag 

Projektledare energi och klimat Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2020-09-14.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till länsstyrelsen enligt upprättat förslag.  

----- 
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KSAU § 90  KS/2020:556 - 409 

 

Remiss - Utpekande och detaljavgränsning av fyndigheten 

Barsele, Storumans kommun, som riksintresse enligt miljö-

balken 
 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) arbetar för närvarande med utpe-

kande och detaljavgränsning av guldfyndigheten i Barsele, Storumans 

kommun som riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.  

 

I remiss daterad 2020-08-26 har SGU översänt underlag i form av utredning 

samt förslag till detaljavgränsning och gett Storumans kommun möjlighet 

att lämna synpunkter på förslaget senast den 17 oktober 2020.  

 

Ärendet har överlämnats till stabschefen för tjänsteutlåtande/förslag till ytt-

rande. Stabschefen har vid beredningen av ärendet samrått med miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen som delar stabschefens bedömning.  

 

Stabschefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Området omfattar del av Skirträsket och markytan mellan Skirträsket och 

samhället Barsele med en befolkningsmängd på ungefär 100 personer. 

 

Det finns en beviljad bearbetningskoncession inom området. Kommunen 

har fortlöpande informerats om den prospektering som utförs i området. Det 

är SGU:s sak att bedöma de geologiska förutsättningarna att bedriva verk-

samhet på platsen.  

 

När man avgränsar ett riksintresse för värdefulla ämnen och material är det 

väsentligt att anspråket (ytan) är tillräcklig för att säkerställa att alla delar 

av en framtida tänkbar verksamhet inryms. 

 

Beredande organs förslag 

Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2020-09-03.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till SGU utifrån stabschefens tjänsteutlåtande och be-

dömning. 

---- 
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KSAU § 91  KS/2020:422 - 000 

 

Remiss - Betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - 

Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) 
 

Kulturdepartementet har i remiss daterad 2020-06-24 gett Storumans kom-

mun möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande.  

 

Yttrande ska ha inkommit till regeringskansliet senast den 1 oktober 2020.  

 

Ärendet har överlämnats till kanslienhetens utredare för tjänsteutlåtande, 

som i sin tur tillsammans med kommunens minoritetssamordnare upprättat 

förslag till yttrande.  

 

Sammanfattning av betänkandet och handläggarnas bedömning framgår av 

utredarens tjänsteutlåtande.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2020-08-18. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Kulturdepartementet enligt upprättat förslag.  

----- 
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KSAU § 92  KS/2020:628 - 106 

 

Årsmöte med föreningen Kvarkenrådet 2020 
 

Kvarkenrådet kallar till årsmöte den 2 oktober 2020. Årsmötet hålls digitalt 

via Microsoft Teams.  

 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 beslutat uppdra till kommunstyrelsen 

att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, års-

möten, föreningsstämmor m.m.  

 

Arbetsutskottet beslut 

 

att utse Tomas Mörtsell som kommunens ombud vid Kvarkenrådets års-

möte 2020. 

----- 
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KSAU § 93  KS/2020:644 - 106 

 

Nominering av styrelserepresentanter - Kvarkenrådet 
 

Storumans kommun är sedan 2017 medlem i den ideella föreningen  

Kvarkenrådet.  

 

2018 tog Kvarkenrådet beslutet att ombilda Kvarkenrådet till Kvarkenrådet 

EGTS. EGTS står för Europeisk gruppering för territoriellt samarbete och 

är EU:s egna juridiska instrument för gränsöverskridande samverkan i 

Europa. Kvarkenrådet har följande medlemskategorier: 

 

o Huvudmedlemmar 

o Kommunmedlemmar 

o Organisationsmedlemmar 

 

Under 2019 har Storumans kommun ansökt om huvudmedlemskap i  

Kvarkenrådet EGTS.  

 

Processen med upplösning av föreningen och bildande av Kvarkenrådet 

EGTS som var planerad från årsmötet 2019 har dragit ut på tiden. Ny mål-

sättning är därför att nuvarande förening upphör och nya Kvarkenrådet 

EGTS börjar gälla vid årsskiftet 2020/2021.  

 

Kvarkenrådet har i skrivelse daterad 2020-09-22 meddelat att ett konstitue-

rande styrelsemöte kommer att hållas den 2 oktober 2020. Styrelsen har be-

stämt att alla som ansökt om medlemskap med styrelseplats ska erbjudas 

möjlighet att ta del i arbetet med att utforma den nya organisationen så fort 

som möjligt och önskar därför kunna välja in nya styrelserepresentanter 

från alla nya medlemmar.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att nominera kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell som ordinarie 

medlem/ledamot samt kommunstyrelsens vice ordförande Karin Malmfjord 

som ersättare. 

----- 

 

 

 

 

 

 


