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Kommunfullmäktige  2014-02-25 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2014-02-25, kl. 13.00—15.15  

 Ajournering för paus kl. 14.30-14.45  

 Ajournering för överläggningar § 15, kl. 14.55—15.00 

 

Beslutande Se bifogad närvarolista 

  

Övriga Maria Mickelsson  sekreterare 

 Ralph Johansson  kanslichef 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Gun-Brith Stenvall och Tage Lundin 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-03-06 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 1—22  

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Patrik Persson            

 

                      

 Justerande         ……………………………………….           ..……………………………….. 

   Gun-Brith Stenvall Tage Lundin    

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Kommunfullmäktige 

 

Sammanträdesdatum                     2014-02-25 

 

Datum då anslaget sätts upp          2014-03-06         Datum då anslaget tas ned       2014-03-28 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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Närvaro- och omröstningslista 

 O m r ö s t n i n g a r 
                § 10                          § 15 

Ledamöter När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 

C 

 

Patrik Persson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

S 

 

Lena Drangel 

 

Nb 

  

1 
   

1 

    

 

KD 

 

Allan Forsberg 

 

Nb 

 

1 

 

 

   

1 

    

 

M 

 

Lars Levinson 

 

- 

         

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

M 

 

Olle Wärnick 

 

Nb 

 

1 

   

 

 

1 

    

 

M 

 

Anna Hedman 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

1 

   

 

 

1 

    

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Lilian Mörtsell 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Sven-Ola Lönnback 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Mikael Fredriksson 

 

- 

         

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

 

1 

   

 

 

1 

    

 

FP 

 

Håkan Rombe 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

FP 

 

Johnny Holmgren  

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

FP 

 

Janne Ruonala 

 

- 

         

 

FP 

 

Per-Erik Sahlman 

 

- 

         

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (42)  

   

Kommunfullmäktige 2014-02-25 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

Närvaro- och omröstningslista 

  O m r ö s t n i n g a r 
                § 10                          § 15 

Ledamöter När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 

KD 

 

Barbro Mörtzell 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

S 

 

Bengt Dalemalm 

 

Nb 

  

1 

  

1 

     

 

S 

 

Jörgen Jönsson 

 

- 

         

 

S 

 

Karin Malmfjord 

 

Nb 

  

1 

  

1 

 

 

    

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

  

1 

  

1 

     

 

S 

 

Kurt Forsberg 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Gunilla Eriksson 

 

- 

         

 

S 

 

Roger Lindström 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Erland Johansson 

 

- 

         

 

S 

 

Gull-Britt Larsson 

 

Nb 

  

1 

  

1 

     

 

S  

 

Christin Vallin 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

 

Nb 

  

1 

  

1 

     

 

S 

 

Eva Helleberg 

 

- 

         

 

S 

 

Gunnar Andersson 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Henry Jonsson 

 

Nb 

  

1 

  

1 

     

 

V 

 

Bengt-Göran Burman 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

V 

 

Marianne Ronnhed  Johansson 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

V 

 

Helena Israelsson 

 

Nb 

 

 

 

1 

   

1 

    

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

KL 

 

Ronny Nyström 

 

Nb 

 

1 

   

1 
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Närvaro- och omröstningslista 

  O m r ö s t n i n g a r 
                § 10                          § 15 

 

Tjänstgörande ersättare 

När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 

M 

 

Gun-Brith Stenvall 

 

Nb 

 

1 

 

 

   

1 

    

 

C 

 

Pereric Stenvall 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

FP 

 

Tina Kerro 

 

Nb 

  

1 

    

1 

     

 

S 

 

Christian Andersson 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Tage Lundin 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

   21 17  22 16     

 

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 1  KS/2013:383 - 612 

 

Interpellation - fordonsprogrammet 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-11-05 lämnat in en interpellation till fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens ordförande Johnny Holmgren om for-

donsprogrammet. 

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen: 

 

Vid fritids-, kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 9 november 

2011 beslutade nämnden att starta fordonsprogrammet med inriktning mot 

tunga fordon från och med läsåret 2012/2013. Det nämndes även att samar-

bete skulle ske med bland annat Caterpillar.  

 

o Sker det någon samverkan med Caterpillar? 

 

o Varför har elever fått åka till Vilhelmina? 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-26, § 100 att interpellationen får 

ställas men pga. Johnny Holmgrens frånvaro istället besvaras vid nästa 

sammanträde.  

 

Vid dagens sammanträde besvaras interpellationen enligt följande:  

 

Samverkan med Caterpillars försäljningsorganisation PON finns. Senast i 

förra veckan var representanter från PON här i Storuman och träffade ele-

ver, lärare och rektor vid Luspengymnasiet. Fordonsprogrammet har också 

ett väl utvecklat samarbete med KJIN Schakt.  

 

Eleverna fick under förra läsåret åka någon/några dagar i veckan till  

Malgomajskolan i Vilhelmina för att samsas om lärare i elkunskap och ef-

tersom fordonseleverna inte hade någon lokal i Storuman under ombygg-

nationen. Nu är det nya teknikhuset invigt och lärare finns på plats som kan 

undervisa i aktuella ämnen.  

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed som 

besvarad. 

----- 
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KF § 2  KS/2013:384 - 879 

 

Interpellation - samlingar med kulturföremål 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-11-05 lämnat in en interpellation till fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens ordförande Johnny Holmgren om sam-

lingar med kulturföremål. 

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen: 

 

Kulturen spelar en viktig roll för medborgarnas välbefinnande. Kulturen har 

även en stor betydelse för utveckling av attraktiva orter. Kommunen äger i 

dag ett antal samlingar som borde synliggöras för medborgarna., Vår kom-

mun har en unik historia som vi ska vara stolta över och våra kulturföremål 

ska våra medborgare och gäster kunna ta del av. En samling som efterfrågas 

av många besökare är Tärna IK Fjällvindens samling som visar Ingemar 

Stenmarks framgångar. 

 

o På vilket sätt arbetar fritids-, kultur- och utbildningsnämnden med att 

synliggöra Storumans kommuns samlingar? 

 

o Har nämnden avsatt pengar för att kunna påbörja restaureringen av Bals 

samiska samling? 

 

o Har nämnden haft några diskussioner med Tärna IK Fjällvinden  

angående deras samling? 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-26, § 101 att interpellationen får 

ställas men pga. Johnny Holmgrens frånvaro istället besvaras vid nästa 

sammanträde.  

 

Vid dagens sammanträde besvaras interpellationen enligt följande:  

 

Enligt den strategiska planen 2014-2020 ska kommunstyrelsen särskilt pri-

oritera frågan kring lokaler och verksamheter för utställningar av kul-

turskatter i kommunen.  

 

Det pågår diskussioner om alternativa utställningsplatser av kulturskatter-

na. Det skulle kunna vara i form av montrar som kan placeras ut i offent-

liga miljöer eller andra ställen med besökare.  

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 
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KF § 3  KS/2014:46 - 109 

 

Interpellation till fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande 

– folkhälsa___________________________________________________ 

 

Karin Malmfjord (S) har 2014-02-10 lämnat in en interpellation till fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens ordförande Johnny Holmgren om folk-

hälsa.  

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen:  

 

I en strategiska planen 2014-2020 är folkhälsa ett av prioriterade områden 

för all kommunal verksamhet. Det förväntas att styrelser och nämnder i 

samverkan med olika aktörer ska arbeta för en god folkhälsa bland befolk-

ningen. 

 

o Hur arbetar fritids-, kultur- och utbildningsnämnden med folkhälsofrå-

gor? 

o Vilka aktörer samverkar nämnden med? 

o Har nämnden uttalade mål för folkhälsan? 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att interpellationen får ställas. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Johnny Holmgren lämnar följande 

interpellationssvar:  

 

Vi arbetar via nätverk kopplat mot kulturen (Slingan/Motili, Folkets hus, 

Kulturakademin, Musik- och teaterföreningen, dans-/musikråd i länet). Ak-

tiviteterna är alltid hälsokopplade i och med att det tas upp samhällsfrågor 

inom t.ex. ungdomsteatern. Fritidsverksamheten arbetar både praktisk och i 

dagliga samtal (lägerskolor, friluftsdagar, bowling, temadagar osv). Vi del-

tar alltid under Hälsoveckan och Psykeveckan. Vi anordnar egna ”dagar” 

på Aktiviteten som är hälsokopplade. Biblioteket har sitt utbud av litteratur, 

tidningar och föreläsningar/kulturupplevelser som också är hälsokopplade. 

 

Aktörer är ovannämnda samt studieförbunden och föreningslivet.  

 

I kommunens kultur- och biblioteksplan anges målen som är hälsokopplade. 

Dessa är stärkande av människors identitet, hemhörighet och sociala ge-

menskap, humanistiska värderingar och inflytande, tillgänglighet osv.  

Kultur bidrar till bättre folkhälsa.  
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KF § 3 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 4  KS/2014:45 - 109 

 

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande - folkhälsa 

 

Karin Malmfjord (S) har 2014-02-10 lämnat in en interpellation till om-

sorgsnämndens ordförande Allan Forsberg om folkhälsa.  

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen:  

 

I en strategiska planen 2014-2020 är folkhälsa ett av prioriterade områden 

för all kommunal verksamhet. Det förväntas att styrelser och nämnder i 

samverkan med olika aktörer ska arbeta för en god folkhälsa bland befolk-

ningen. 

 

o Hur arbetar omsorgsnämnden med folkhälsofrågor? 

o Vilka aktörer samverkar nämnden med? 

o Har nämnden uttalade mål för folkhälsan? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Omsorgsnämndens ordförande Allan Forsberg lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

Omsorgsnämnden arbetar med folkhälsofrågor på flera sätt, bland annat 

kan nämnas det fallförebyggande arbete som utförs för våra äldre i våra 

boenden och i hemtjänsten. Vidare sker ett förebyggande arbete bland barn 

och unga i syfte att ge förutsättningar för ett bra liv. Detta sker även i sam-

arbete med fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. 

 

Vidare kan det nya virituella rum som öppnats i Slussfors i samarbete med 

landstinget nämnas som ett utmärkt exempel på folkhälsoarbete. Där kom-

mer vården och förebyggande insatser närmare och blir tillgängligare för 

glesbygdsbor.  

 

Nämndens mål är givetvis att på olika sätt medverka till att folkhälsan i vår 

kommun blir bättre hela tiden. Några exakta mål i siffror har dock inte satts 

upp för hur vi önskar se den utvecklingen. Vår förhoppning är också att öv-

riga styrelser och nämnder arbetar aktivt med dessa frågor. Det kanske 

vore mer relevant att ställa frågorna till dessa.  
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KF § 4 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad.  

----- 
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KF § 5  KS/2014:43 - 730 

 

Interpellation - tillagningskök vid Vikbacka 

 

Karin Malmfjord (S) har 2014-02-10 lämnat in en interpellation till om-

sorgsnämndens ordförande Allan Forsberg om tillagningskök vid Vikbacka.  

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen: 

 

De senaste åren har tillagning av matportioner ökat till brukare i hemtjäns-

ten. I dag finns det regler om att det ska finnas separata utrymmen för kall- 

och varmhållning när hemtjänsten ska hämta maten vid tillagningskök. För 

att kyla ner mat krävs en speciell nedkylningsapparat.  

 

Vårdavdelningarna vid Vikbacka har behov av separat kök. Som det är i 

dag har avdelningarna inte tillgång till lättillgängliga utrymmen för torr- 

och kylförvaring samt tillagningsmöjligheter för att ordna kvälls- och natt-

mål. 

 

På grund av att det blir fler multisjuka äldre kommer större krav på matlag-

ning. Det har dessutom tillkommit livsmedelsbestämmelser som egenkon-

troll vilket kräver arbetsresurser som i dag inte finns. 

 

o Finns det några planer att förbättra arbetsmiljön för köks- och vårdperso-

nalen vid Vikbacka? 

 

o Finns det några planer på att bygga om eller bygga nytt kök på Vik-

backa? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Omsorgsnämndens ordförande Allan Forsberg lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

Beträffande köket på Vikbacka kan nämnas att controller Ingvar Fischer 

gjort en köksutredning. Därefter har inga politiska ställningstaganden 

gjorts. Vi är medvetna om att arbetsmiljön behöver förbättras. Skyddsrond 

och riskanalys har genomförts tillsammans med facket.  

 

Under 2015 finns inga pengar avsatta för om- eller tillbyggnad av  

Vikbackas kök.  
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KF § 5 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 6  KS/2014:44 - 739 

 

Interpellation - trygghetslarm 

 

Karin Malmfjord (S) har 2014-02-10 lämnat in en interpellation till om-

sorgsnämndens ordförande Allan Forsberg om trygghetslarm. 

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen:  

 

Ett sätt att förbättra tryggheten för många äldre har varit att utrusta dem 

med trygghetslarm. När äldre har fått larm är det kommunens uppdrag att se 

över rutiner och testa larmen så att de fungerar vid larmtillfället.  

 

Telia har meddelat att senast år 2015 kommer det analoga nätet att läggas 

ner. Detta kommer att innebära att alla analoga larm ska bytas ut mot digi-

tala larm.  

 

o Har kommunen rutiner för hur och när larmen ska testas? 

 

o Har omsorgsnämnden påbörjat teknikskiftet, dvs. att byta ut analoga larm 

mot digitala larm? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Omsorgsnämndens ordförande Allan Forsberg lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

Vi har rutiner för hur och när larmen ska testas.  

 

Bytet av analoga larm är planerat att äga rum under hösten 2014. Datum 

kommer att fastställas när representant för Tunstall kommer till Storuman 

den 10 april. Den enda kostnad som uppkommer vid larmbytet är att larm-

ansvarig måste få extra tid för arbetet. Hur många dagar det handlar om 

går inte att säga i dagsläget. Larmen som sådana är inte dyrare att hyra än 

de analoga.  

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 7  KS/2014:38 - 255 

 

Interpellation - samtliga partiers ställningstagande i frågan om gruv-

brytning i Rönnbäck_________________________________________ 

 

Bengt-Göran Burman (V) har 2014-02-05 lämnat in rubricerade interpella-

tion till kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.  

 

Burman skriver följande i interpellationen: 

 

Med anledning av de meningsmotsättningar som uppenbart finns gällande 

gruvbrytning i Rönnbäck kan det inför kommande val vara av intresse att de 

politiska partierna i Storuman ges möjlighet att yttra sig i gruvfrågan. 

 

Är kommunstyrelsens ordförande beredd att verka för att en enkätförfrågan 

till de politiska partierna angående gruvbrytning i Rönnbäck kommer till 

stånd? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpellat-

ionssvar:  

 

Bengt-Göran Burmans interpellation är ställd till fel forum. Storumans 

kommun har inte möjlighet att ta ställning till en dylik fråga. 

 

Frågan om en gruva ska få tillstånd att öppna är en fråga som hanteras av 

mark- och miljödomstolen. Om och när processen i Rönnbäck eller andra 

ställen kommit så långt, så har kommunen möjlighet att yttra sig över det 

material som gruvbolaget i det aktuella ärendet har tagit fram. Vid ett så-

dant tillfälle ska kommunen vara en kritisk granskare, med det menar jag 

att på ett tydligt sätt lyfta fram eventuella svagheter i materialet som inte 

kommit fram på ett tillräckligt tydligt sätt. Däremot har inte kommunen att 

ta ställning i själva sakfrågan. 

 

När det gäller projektet i Rönnbäcken, så har projektet ännu inte nått så 

långt att det finns ett material att granska. Samtidigt är det naturligtvis så 

att det pågår en debatt kring projektet som sådant. Den debatten kommer 

med all sannolikhet att belysas under den kommande valrörelsen av bl.a. 

media. Det är högst troligt att bl.a. media under valåret kommer att  
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KF § 7 

 

efterfråga de politiska partiernas uppfattning i sakfrågan, däremot är det 

inte en uppgift för kommunen att göra det. 

 

Om Burman vill att en enkät ska komma till stånd, så är det en fråga som 

ska väckas mot en annan part än kommunen. Av ovan nämnda är svaret på 

Burmans interpellation att jag inte har för avsikt att ta ett sådant initiativ 

eftersom det inte är en kommunal angelägenhet. 

  

Bengt-Göran Burman tackar för svaret och interpellationen anses därmed 

besvarad. 

----- 
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KF § 8  KS/2010:429 - 811 

 

Motion - badkort för kommunens skolungdom 

 

Marianne Johansson (V) och Helena Israelsson (V) har 2010-11-30 lämnat 

in en motion om badkort för kommunens ungdom.  

 

I enlighet med kommunens strävan att vara en attraktivare kommun att bo 

och vistas i, anser Johansson och Israelsson att det ska vara gratis för kom-

munens skolungdom att simma/bada på kommunens simhallar. En accepta-

bel variant kan vara ett tio-kort per termin och barn. Kortet ska gälla alla 

skolbarn i åk 1—9 i kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Motionen överlämnades därefter till fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

den för yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2011-06-16 att god-

känna följande förslag till yttrande från förvaltningschefen: 

 

Ett 10-kort per år till alla skolungdomar ger en kostnad på 92 000 kronor/år. 

 

Ett terminskort kostar för 736 skolungdomar 147 500 kronor och om det 

ska erbjudas för två terminer 295 000 kronor. 

 

Då fritids-, kultur- och utbildningsnämnden inte heller under 2012 kommer 

att kompenseras för kostnadsökningar kommer ett erbjudande om fria bad-

kort att innebära ökade kostnader för nämnden som det i dag inte finns nå-

gon täckning för.  

 

Kommunstyrelsen behandlade motionen 2011-09-13 § 92 och beslutade  

föreslå att motionen skulle avslås med hänvisning till fritids-, kultur- och 

utbildningsnämndens yttrande. 

 

Kommunfullmäktige beslutade därefter 2011-09-27, § 87 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning med hänsyn till be-

fintliga skillnader i priser och tillgänglighet vid badhusen i kommunen. 

 

Ärendet överlämnades till kanslichefen som i tjänsteutlåtande 2013-05-03 

gjorde följande bedömning: 
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I ingånget avtal med Hemavan Fjällcenter avseende badhuset i Hemavan 

finns reglerat hur öppethållandet ska vara som lägst både låg- och hög-

säsong. Eventuella prisskillnader kan knappast kommunen kunna påverka 

med hänsyn till den marknadsekonomi som råder utan att kommunens kost-

nader i avtalet stiger ytterligare.  

 

Dagens kostnader för att kommunens skolungdomar ska få simma/bada  

gratis ligger på samma nivå som fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

framräknat i utredning i juni 2011. Förutsättningarna för nämnden att finan-

siera kostnadsökningarna är knappast större i dag utan snarare mindre uti-

från de ekonomiska förutsättningar som råder. 

 

Kommunstyrelsen behandlade därefter ärendet på nytt 2013-06-04 och  

beslutade då att återigen föreslå kommunfullmäktige att motionen skulle 

avslås.  

 

Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen 2013-06-18 beslutades 

att återremittera ärendet igen till kommunstyrelsen för ytterligare beredning 

för att undersöka möjligheterna till finansiering av tio-kort per termin och 

barn. 

 

Ärendet har därefter på nytt överlämnats till kanslichefen som i sin tur 

översänt det till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2013-11-07 

beslutat att vidhålla tidigare ståndpunkt om att motionen ska avslås baserat 

på följande yttrande från förvaltningschefen:  

 

Syftet att kommunen ska vara en attraktiv kommun att bo i stämmer väl 

överens med kommunens styrdokument och nämndens strävan. Förslaget 

begränsas nu till ett gratis 10-kort per termin för barn som går i årskurserna 

1-9. Det ska alltså inte gälla för gymnasieelever och förskolebarn vilket kan 

komma att upplevas som orättvist. En försöksverksamhet på en termin kos-

tar enligt nämndens tidigare beräkning 92 000 kronor och om verksamheten 

som sådan skulle permanentas blir kostnaden dryga 180 000 kronor per 

budgetår. Förmodligen kan resurserna användas till riktade aktiviteter på ett 

mer gynnsamt sätt.  
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I tjänsteutlåtande 2013-11-19 vidhåller kanslichefen tidigare utlåtande 

innebärande att förutsättningarna för nämnden att finansiera de kostnads-

ökningar som tio-kort medför, fortfarande bedöms mindre än tidigare uti-

från de ekonomiska förutsättningar som råder.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-06-16, § 78 och 

2013-11-07, § 100. 

Arbetsutskottets protokoll 2011-08-16, § 91 och 2013-12-03, § 122. 

Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-13, § 92, 2013-06-04, § 55 och  

2013-12-17, § 143. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-27, § 87 och 2013-06-18, § 59. 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtanden 2013-05-03 och 2013-11-19. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen.  

----- 
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KF § 9  KS/2012:355 - 293 

 

Motion - utredning om nybyggnad av äldreboende i östra kommun-

delen_____________________________________________________ 

 

Håkan Rombe (FP) har 2012-12-13 lämnat in en motion angående nybygg-

nad av äldreboende i östra kommundelen.  

 

Rombe skriver bland annat följande i motionen: 

 

Tranan byggdes som servicehus för ganska pigga pensionärer men har nu 

brukare med mycket stor vårdtyngd. Byggnaden är inte lämpad för denna 

utveckling och är heller inte kostnadseffektiv när det gäller personal. För att 

möta behovet av en avskild del för dementa har ombyggnation utretts och 

den skulle kosta motsvarande ca 12 mnkr vilket är samma kostnad som för 

att bygga ett nytt boende med samma yta.  

 

Det är heller inte kostnadseffektivt att ha två boenden i Storuman-

Stenseleområdet (Tranan och Sibyllagården).  

 

Personalkostnaden är den dominerande kostnadsdelen i äldreomsorgsverk-

samhet och det finns mycket att vinna på en nödvändig rationalisering av 

personalanvändandet. Brukarna som hyr lägenheter i äldreboenden har  

oftast bostadsbidrag från staten varför endast en liten del av hyreshöjning 

drabbar den enskilde. 

 

Rombe föreslår 

 

att en allsidig utredning görs om nybyggnad av äldreboende i Storuman 

med plats för minst 75 brukare vilket motsvarar den kapacitet som äldre-

boendena Tranan och Sibyllagården har i dag 

 

att även en utredning görs om hur äldreboendet Tranan kan användas som 

trygghetsboende. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-26, § 12 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts till om-

sorgsnämnden för yttrande.  

 

Omsorgsnämnden beslutade 2013-08-21, § 123 att överlämna motionen 

som får uppmärksammas i arbetet med bostadsförsörjningsplanen. 
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Vid beredning inför kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde  

2013-10-08 bedömdes att motionen inte var tillräckligt beredd för att tas 

upp till behandling. Ärendet översändes därför på nytt till nämnden för  

ytterligare beredning med uppmaning att det i nämndens yttrande klart ska 

framgå om motionen föreslås bifallas eller avslås utifrån motionärens för-

slag.  

 

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2013-12-11 behandlat ärendet på 

nytt och beslutat föreslå att motionen avslås med hänvisning till att det på-

går en boendeutredning där bostadsförsörjningen i hela kommunen utreds.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2013-08-21, § 123 och 2013-12-11, § 196. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-16, § 1. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 1. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen med hänvisning till att det pågår en boendeutredning där 

bostadsförsörjningen i hela kommunen utreds. 

----- 
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KF § 10  KS/2013:27 - 609 

 

Motion - skola för hållbar utveckling 

 

Peter Åberg (S) har 2013-01-22 lämnat in en motion om skola för hållbar 

utveckling. 

 

Åberg skriver följande i motionen: 

 

Utvinning och utnyttjande av jordens naturtillgångar och resurser har histo-

riskt skett utan större hänsyn till påverkan av ekosystem och konsekvenser 

för kommande generationer. Detsamma gäller för samhällsbyggande och 

samhällsplaneringar.  

 

Under de senaste årtiondena har det emellertid växt fram en insikt både  

nationellt och globalt om att naturtillgångar och naturresurser måste utnytt-

jas på ett långsiktigt hållbart sätt och att samhällsbyggande och samhälls-

planering måste ske i ett långsiktigt hållbart perspektiv.  

 

Ett långsiktigt hållbart samhälle förutsätter att man arbetar med förhåll-

ningssätt och hållbarhetstänk i både stort och smått så att det blir en naturlig 

del i vardagen för den enskilda men även en självklar del i allt samhälls-

byggande. 

 

Skolor kan sedan 2004 hos Skolverket ansöka om utmärkelsen Skola för 

hållbar utvecklingen. Utmärkelsen riktar sig till alla skolformer inom det  

offentliga skolväsendet samt fristående skolor och riksinternatskolor. Den 

skola som tilldelas utmärkelsen får ett diplom och rätt att använda utmär-

kelsens logotyp. Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas om skolan  

innan periodens slut skickar in en ny ansökan om hur verksamheten har  

arbetet med hållbar utveckling. I Skolverkets föreskrifter anges de villkor 

som ansökan ska omfatta. Villkoren är uppdelade i två huvudgrupper;  

pedagogisk ledning och pedagogiskt arbete.  

 

Det finns idag många skolor i en stor del av landets kommuner som redan 

ansökt och fått utmärkelsen för sitt arbete med hållbar utveckling. 

 

Då kommunfullmäktige tillsatt en fullmäktigeberedning för hållbar utveck-

ling är det ett naturligt led i arbetet med hållbar utveckling att skolorna i 

kommunen börjar arbeta med att uppfylla skolverkets kriterier för att senare 

kunna ansöka om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. 
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Åberg anser att det är ett ypperligt sätt att börja redan i förskolan och skolan 

med att leda in Storuman på vägen mot en kommun där hållbarhetstänk  

genomsyrar utvecklingen på alla områden.  

 

Åberg föreslår 

 

att kommunfullmäktige beslutar att alla förskolor, grundskolor samt gym-

nasieskolan i kommunen ska arbeta utifrån skolverkets kriterier för Skola 

för hållbar utveckling för att senare kunna ansöka om utmärkelsen hos 

Skolverket.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-26, § 13 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts till fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningschefen har på uppdrag av nämn-

den kartlagt hur skolenheterna arbetar med hållbar utveckling. Fritids-,  

kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 

2013-12-16 och beslutat att som yttrande föreslå att motionen avslås.  

 

Beredande organs förslag   

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-12-16, § 123. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-16, § 2. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 2. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås. 

 

Yrkande 

Peter Åberg (S) biträdd av Karin Malmfjord (S) yrkar att motionen bifalls. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Åbergs 

yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens för-

slag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs: 

 

o Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

o Nej-röst för bifall till Åbergs yrkande. 
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Omröstningsresultat 

Med 21 ja-röster och 17 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommun-

styrelsens förslag. Omröstningsresultatet framgår att omröstningslista som 

bifogas protokollet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

Lena Drangel (S), Bengt Dalemalm (S), Karin Malmfjord (S), Peter Åberg 

(S), Kurt Forsberg (S), Roger Lindström (S), Eira Henriksson (S),  

Gull-Britt Larsson (S), Christin Vallin (S), Sven-Åke Pennling (S), Gunnar 

Andersson (S), Henry Jonsson (S), Christian Andersson (S), Tage Lundin 

(S), Bengt-Göran Burman (V), Marianne Ronnhed Johansson (V) och  

Helena Israelsson (V) reserverar sig över beslutet till förmån för Åbergs  

yrkande.  

----- 
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KF § 11  KS/2013:253 - 809 

 

Motion - mångkulturdag 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-06-10 lämnat in en motion om mångkultur-

dag.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen: 

 

Den 6 juni firas svenska nationaldagen i Sverige. Denna dag hälsas alla nya 

svenska medborgare välkomna. En av anledningarna till att regeringen  

instiftade nationaldagen var att många invandrare undrade varför man inte 

firade nationaldagen i Sverige.  

 

En mångkulturdag i anslutning till nationaldagsfirande skapar förutsätt-

ningar till en attraktiv kommun. Mångkultur kan innehålla matkultur, dans-

uppvisning, klädparad och föreläsningar.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att mångkulturdag införs i anslutning till nationaldagsfirande i Storumans 

kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18, § 64 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts till fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2013-08-26, § 

64 och lämnade yttrande enligt följande:  

 

2013 års nationaldag hade temat integration och i talen betonades hur vik-

tiga nyanlända medborgare är för hela kommunen. Det finns redan en ar-

betsgrupp som arbetar med planering, genomförande och utvärdering av 

nationaldagsfirandet. Arbetsgruppen har som målsättning att lyfta fram 

kultur-, mångfalds- och hälsoperspektiv. Kommunens nyanlända är inklu-

derade vid planeringen. Då det pågår ett utvecklingsarbete bör det vara 

gynnsamt för gruppens arbete, att de ges förtroende att fortsätta enligt 

plan. Alla är intresserade är naturligtvis välkomna att hjälpa till med arbe-

tet.  

 

Eftersom ett embryo till mångkulturdag redan existerar får arbetsgruppen 

fortsätta sitt arbete enligt plan.  
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Vid beredning inför kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde  

2013-10-08 bedömdes att motionen inte var tillräckligt beredd för att tas 

upp till behandling. Ärendet översändes därför på nytt till nämnden för  

ytterligare beredning med uppmaning att det i nämndens yttrande klart ska 

framgå om motionen föreslås bifallas eller avslås utifrån motionärens för-

slag.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2013-12-16 

behandlat ärendet på nytt och föreslår att motionen bifalls.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-08-26, § 64 och 

2013-12-16, § 121. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-16, § 3. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 3. 

 

Kommunstyrelsens förslag  

 

att motionen bifalls.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar  

 

att mångkulturdag införs i Storumans kommun  

 

att skrivningen om ”i anslutning till nationaldagsfirande” utgår.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Malmfjords ändringsyrkande och finner 

att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att införa mångkulturdag i Storumans kommun 

 

att därmed bifalla motionen med ändringen att skrivningen om ”i anslut-

ning till nationaldagsfirande” utgår. 

----- 
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KF § 12  KS/2014:32 - 100 

 

Motion - deklaration för jämställdhet 

 

Karin Malmfjord (S) har 2014-01-27 lämnat in en motion om deklaration 

för jämställdhet. 

 

Malmfjord skriver följande i motionen: 

 

I maj 2006 antogs jämställdhetsdeklarationen av CEMRs, de europeiska 

kommun- och regionförbundens samarbetsorgans högsta politiska ledning. 

Deklarationens syfte är att stödja kommuners, landstings och regioners ar-

bete med att stärka demokratin, förbättra servicekvaliteten och främja god 

förvaltning. 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har ställt sig bakom deklarationen 

och rekommenderar kommuner, landsting och regioner att underteckna den. 

Av Västerbottens läns 15 kommuner har elva undertecknat deklarationen. 

Storumans kommun är en av kommunerna som inte undertecknat den.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att kommunfullmäktige beslutar att Storumans kommun undertecknar  

deklarationen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 13  KS/2014:62 - 299 

 

Motion - uppröjning av brandtomt i Joesjö 

 

Jarl Folkesson (C) har 2014-02-18 kommit in med en motion om uppröj-

ning av brandtomt i Joesjö. 

 

Folkesson skriver följande i motionen: 

 

Pga. komplicerad juridik med ägare i Norge har Joesjögårdens brandtomt 

inte kunnat röjas upp. När det nu tycks bli 10-årsjubileum för den oåtgär-

dade brandtomten har det förhoppningsvis klarnat hur Storumans kommun 

kan gå tillväga för att lösa problematiken. Sannolikt måste det till någon 

form av tvångsvis övertagande av tomten för att röja upp den och sedan kan 

den säkerligen avyttras till ett pris som täcker kommunens kostnader. Det 

nuvarande förhållandet är mycket otillfredsställande, dels förfulas det natur-

sköna ”turismlandskapet” och dels utgör den icke avspärrade brandtomten 

fara för allmänheten, speciellt för lekande barn med bl.a. fallrisk ned i den 

ej övertäckta källaren.  

 

Folkesson föreslår 

 

att Storumans kommun, med juridiskt stöd av Sveriges kommuner och 

landsting, tvångsvis övertar brandtomten och röjer upp den i samråd med 

den blivande ägaren som den ska säljas till.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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KF § 14  KS/2012:256 - 401 

 

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun 

 

Enligt Miljöbalken (1998:808) 15 kap. 11 § är kommunerna skyldiga att 

upprätta en renhållningsordning. Den ska innehålla en avfallsplan samt  

föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. 

 

Under hösten 2012 ställdes renhållningsordningen ut i fyra veckor för syn-

punkter. 

 

Den del av renhållningsordningen som avser avfallsplanen är ett gemensamt 

arbete med kommunerna Malå, Norsjö, Sorsele, Lycksele, Vilhelmina, Do-

rotea, Åsele och Storuman. Då arbetet ännu inte är färdigt med dess struktur 

och layout finns ännu ingen aktuell avfallsplan att anta.  

 

De lokala föreskrifterna omfattas inte av samarbetet, utan har arbetats  

fram av varje enskild kommun. I föreskrifterna regleras de lokala förutsätt-

ningarna kring hur avfallet ska samlas in och omhändertas. Under utställ-

ningstiden har det inte kommit in några synpunkter på förslaget till lokala 

föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun.  

 

Då arbetet med att upphandla nya entreprenörer för insamling av hushålls-

avfall är påbörjat, är det viktigt att kunna hänvisa till kommunens lokala  

föreskrifter om avfallshantering. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Christina Erikssons tjänsteutlåtande 2013-12-02. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-17, § 144. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till lokala föreskrifter om avfallshantering för  

Storumans kommun att gälla fr.o.m. 2014-07-01. 

----- 
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KF § 15  KS/2013:348 - 101 

 

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige fr.o.m. 2014 

 

I Storumans kommun har antalet ledamöter i kommunfullmäktige alltsedan 

kommunsammanslagningen 1971 varit 41 ledamöter.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om hur många ledamöter som ska ingå i 

kommunfullmäktige enligt minimigränser som anges i kommunallagen 

(KL) 5 kap. 1 §.  

 

I gällande lagstiftning är minsta tillåtna antalet ledamöter 31 i kommuner 

med maximalt 12 000 röstberättigade invånare. En ändring av kommunalla-

gen träder i kraft den 1 februari 2014 som innebär att lägsta antalet ledamö-

ter i kommunfullmäktige i en kommun med upp till 8 000 röstberättigade 

ska vara 21. Vid det senaste valet år 2010 hade Storumans kommun 5 086 

röstberättigade. 

 

Frågan om antalet ledamöter i Storumans kommunfullmäktige kommande 

mandatperiod har aktualiserats av ett flertal politiska företrädare.  

 

I jämförelse med andra kommuner är Storuman med sina 41 ledamöter ett 

relativt stort kommunfullmäktige. Det har under innevarande mandatperiod 

dessutom visat sig svårt att fylla alla platser på kommunfullmäktiges sam-

manträden.  

 

Förändringar i andra kommuner i länet är på gång, vilket pekar på att Sto-

rumans kommun med oförändrat antal ledamöter kommer att ha länets 

tredje största kommunfullmäktigesamling efter nästa val.  

 

Beslut om förändring av antalet ledamöter måste beslutas av kommunfull-

mäktige senast utgången av februari månad det valår som förändringen ska 

gälla.  

 

Mot bakgrund av ovanstående har en remiss sänts till de politiska partierna 

2013-10-04 med följande frågeställning:  

 

o Hur många ledamöter i kommunfullmäktige bör vi välja under den kom-

mande mandatperioden? 
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Vid remisstidens utgång 2013-11-29 har remissvar inkommit från de poli-

tiska partierna enligt följande: 

 

Parti Remissvar antal ledamöter 

Folkpartiet liberalerna  31 

Socialdemokraterna 31 

Vänsterpartiet 41 

Kristdemokraterna 31 

Moderaterna  41 

Kommunlistan 31 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-16, § 4. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 4. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas från 41 till 31 ledamö-

ter från och med valet 2014 

 

att antalet ersättare ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i 

kommunfullmäktige. 

 

Yrkande 

Allan Forsberg (KD) biträdd av Bengt-Göran Burman (V) yrkar att ärendet 

återremitteras till kommunstyrelsen för att möjliggöra en medborgardialog 

kring denna fråga innan beslut tas i ärendet.  

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.55—15.00 för överläggningar. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller vid se-

nare tillfälle, vilket innebär bifall till Forsbergs återremissyrkande och fin-

ner att ärendet ska avgöras i dag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag 

o Nej-röst för att ärendet ska återremitteras och därmed avgöras vid senare 

tillfälle.  
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Omröstningsresultat  

Med 22 ja-röster och 16 nej-röster bifaller kommunfullmäktige återremiss-

yrkandet vilket innebär att ärendet ska avgöras vid senare tillfälle. Omröst-

ningsresultatet framgår av omröstningslista som bifogas protokollet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att möjliggöra en med-

borgardialog kring denna fråga innan beslut tas i ärendet.  

----- 
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Äldreplan Västerbotten 2013-2020 

 

I slutet av 2010 tog Västerbottens läns lanstings hälso- och sjukvårdsutskott 

samt presidierna i länets socialnämnder initiativ till en regional äldreplan. 

En politisk styrgrupp utsågs med sex representanter från kommuner och 

landstinget.  

 

Den regionala äldreplanen omfattar många områden som vänder sig till  

länets befolkning som är 65 år och äldre. Den beskriver både nuläge och 

framtid. Den är inte en manual för hur man ska göra utan ett redskap för att 

utveckla samarbete på många olika plan och utifrån de förutsättningar som 

finns lokalt. Medborgarna ska känna sig trygga att åldras i Västerbottens 

län. Planens målbild visar på dessa möjligheter.  

 

AC Konsensus beslutade 2013-06-12 att rekommendera kommun- och 

landstingsfullmäktige att med den regionala planen som utgångspunkt  

besluta om lokala insatser inom äldreområdet.  

 

Omsorgsnämnden har för avsikt att under 2014 använda äldreplanen som 

redskap i utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2013-12-11, § 195. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-16, § 5. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 5. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Äldreplan Västerbotten 2013-2020. 

----- 
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Implementering av FN:s barnkonvention i kommunens organisation 

 

FN:s konvention om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 

20 november 1989. Sverige ratificerade konventionen 1990 som ett av de 

första länderna. Barnkonventionen gäller således i hela landet och på alla 

samhällsnivåer. Barnkonventionen betonar att barn har rätt att få sina 

grundläggande behov tillgodosedda, rätt till skydd mot utnyttjande och 

övergrepp samt att få uttrycka sina åsikter och få dem respekterade. 

 

Trots att konventionen funnits i över 20 år är det inte alltid som den följs. 

Beslutsfattare har ett övergripande ansvar för att barnens rättigheter får  

genomslag inom hela organisationen. Genom att besluta om att aktivt arbeta 

med konventionen på alla nivåer inom kommunen blir det möjligt att stärka 

barnens rättigheter på ett medvetet sätt. 

 

2010 gjordes en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kom-

muner och landsting (SKL) om en strategi för att stärka barns rättigheter. 

Syftet med överenskommelsen var att kommuner och landsting skulle in-

tensifiera och utveckla arbetet med tillämpning av barnkonventionen. Fram 

till och med 2013 har SKL arbetat med överenskommelsen och som en del 

av överenskommelsen har det ingått att kommuner och landsting ska ta  

politiska beslut om hur man ska driva frågan i den egna kommunen/ 

landstinget. 

 

Viktiga delar i kommunernas och landstingens arbete med implementering 

av konventionen är att:  

 

o Lyssna till barn och unga i frågor som rör dem 

o Öka kunskap om barns och ungas levnadsvillkor 

o Öka kunskap om barns rättigheter. 

 

De fyra grundprinciperna i konventionen är:  

 

Artikel 2 – Inget barn får diskrimineras. Artikeln säkerställer alla barns 

lika värde och rättigheter. 

 

Artikel 3 – Barnets bästa gäller alltid. Artikeln anger att barnets bästa ska 

komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Vad som är bar-

nets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets 

egen åsikt. 
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Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln 

ger barn rätt till liv, en bra fysisk hälsa och rätt till utveckling i andlig,  

moralisk och social bemärkelse.  

 

Artikel 12 – Alla barn har rätt att komma till tals. Artikeln lyfter fram  

barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla 

frågor som rör honom/henne. När barns åsikter beaktas ska hänsyn tas till 

barnets ålder och mognad.  

 

Målet med att ta beslut i kommunfullmäktige om att arbeta med implemen-

tering av barnkonventionen inom kommunens organisation är att barnper-

spektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet och stärka barnets rät-

tigheter.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2013-12-11, § 198. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-16, § 6. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 6. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska se till att medarbetare och 

förtroendevalda får grundläggande utbildning och kunskap i Barnkonvent-

ionen 

 

att kommunstyrelsen och samtliga nämnder får ansvar för Barnkonvention-

ens implementering i den egna verksamheten. 

----- 
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Resepolicy och riktlinjer för tjänsteresor  

 

Lycksele och Storumans kommun har tidigare antagit resepolicy i respek-

tive kommunfullmäktige. Utgångspunkten är att alla medarbetare ska göra 

smarta val vid planering och genomförande av möten och resor i tjänsten. 

Utöver resor med kollektivtrafik har respektive kommun idag ett antal lea-

singbilar som kan nyttjas samt möjlighet till lån av hyrbilar. För närvarande 

finns ingen total bild över hur de lånade bilarna används, vilket resulterar i 

höga kostnader för resor. 

 

Storumans kommun använder ett resebokningsprogram som har framtagits  

i ett projekt med landstinget vilket har lett till en mer samlad bild och sam-

åkning sker i större utsträckning nu än tidigare. Lycksele kommun har en  

liten enkel lösning för bokning av kommunens egna bilar vilket leder till en 

mycket begränsad möjlighet till samåkning. För att öka kostnadseffektivite-

ten, resa miljöanpassat, resa säkert och vara en god förebild för allmänheten 

måste kommunerna förbättra möjligheterna till samåkning och skapa en 

ökad efterlevnad av resepolicyerna. 

 

Vid Samverkansnämndens LYST sammanträde 2013-09-09, § 40 besluta-

des att ta fram underlag för en gemensam policy och riktlinjer för resor i 

tjänsten. Förslaget till ny policy och riktlinjer grundar sig på att kundtjänst 

ansvarar för bokningar av hyrbilar, samt att både Lycksele och Storumans 

kommun använder resebokningsprogramet Spacetime. Vid nämndens sam-

manträde 2013-10-04 § 45 beslutades att Lycksele deltar i reseboknings-

programet under 2014.  

 

Förslag till gemensam policy för resor i tjänsten har härefter tagits fram och 

justeringar i riktlinjerna har gjorts. Policyn är på en sida och ska antas av 

respektive fullmäktige. Riktlinjerna beslutas på lägre nivå och är ett un-

derlag för efterlevnad av policy. Riktlinjerna kan förändras efter behov.  

 

Samverkansnämnden LYST beslutade 2013-11-04, § 52 att rekommendera 

skrivning i policy och riktlinjer enligt upprättat förslag. 

 

För Storumans kommun innebär den gemensamma policyn följande föränd-

ringar: 

 

o Riktlinjer kring ”möten och sammanträden”, ”enhetlig hantering av 

tjänsteresor”, ”ersättningar” och ”försäkringar” läggs in i policyn. 
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o Färdsättet ”egen bil” läggs till för Storuman. Egen bil ska undvikas och 

godkännas av chef.  

 

o Styckena om ”utbildningsbehov”, ”uppföljning” och ”återkoppling” tas 

bort och ersätts av ”säker och miljövänlig körning”.  

 

När kommunens nuvarande policy följts har det visat sig att alternativet att 

kunna använda leasingbil när tidsvinsten är mer än tre timmar varit aningen 

högt och svårtolkat.    

 

Beredande organs förslag 

Samverkansnämndens LYST protokoll 2013-09-09, § 40. 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2013-12-09. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-16, § 7. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 7. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att den gemensamma resepolicyn och tillhörande riktlinjer antas med för-

ändringen att leasingbil kan tillåtas om tidsvinsten är mer än en timme/resa 

 

att ändringar i riktlinjerna hädanefter beslutas av koncernledningsgruppen. 

 

Yrkande 

Tomas Mörtsell (C) yrkar att andra att-satsen får följande lydelse: 

 

att ändringar i riktlinjerna hädanefter beslutas av kommunstyrelsen. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition först proposition på första att-satsen i 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på andra att-satsen i kommunsty-

relsens förslag och Mörtsells ändringsyrkande och finner att kommunfull-

mäktige bifaller ändringsyrkandet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta den gemensamma resepolicyn och tillhörande riktlinjer med för-

ändringen att leasingbil kan tillåtas om tidsvinsten är mer än en timme/resa 
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att ändringar i riktlinjerna hädanefter beslutas av kommunstyrelsen. 

----- 
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Förändringar i kommunikatörsfunktionen 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-29 § 128 att kommunikatörsfunk-

tionens uppgifter ska utföras av befintliga tjänsteutrymmen i form av 

webbmaster, verksamhetsutvecklare, näringslivschef samt utredarna. 

Kommunfullmäktige beslutade också att näringslivschefen har ett samord-

nings- och uppgiftsfördelningsansvar för kommunikatörsfunktionens upp-

gifter.  

 

Efter inrättandet av kommunikatörsfunktionen har förändringar skett inom 

området information och kommunikation i och med inrättandet av en tjänst 

som informatör på heltid.  

 

Koncernchefens bedömning 

Tjänsten informatör fullgör i stor utsträckning de uppgifter som kommuni-

katörsfunktionen tilldelats varvid övriga tjänster som fullgjort funktionen 

inte längre behövs för detta ändamål. Informatörstjänsten bedöms däremot 

inte ensam klara kommunens kriskommunikation vid extraordinära händel-

ser varför informatör, verksamhetsutvecklare, utredare och näringslivschef 

föreslås utgöra kommunens kriskommunikation. Informatören föreslås ha 

ett ledningsansvar för gruppen när den sammankallas vid extraordinära 

händelser eller andra påfrestningar.   

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-01-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-16, § 8. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 8. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2011-11-29 § 128 i de delar som 

berör kommunikatörsfunktionen 

 

att kommunikatörsfunktionens uppgifter utförs av informatören 

 

att informatör, verksamhetsutvecklare, utredare och näringslivschef utgör 

kommunens kriskommunikation vid extraordinära händelser eller andra på-

frestningar 

 

att informatören har ett ledningsansvar för gruppen som utgör kommunens 

kriskommunikation vid extraordinära händelser eller andra påfrestningar. 

----- 
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Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Mortsbäcken/ 

Storbäcken vattentäkt i Hemavan________________________ 

 

I Hemavan är det svårt att hitta lämpligt råvatten för dricksvattenproduk-

tion. Kommunen har arbetat aktivt i mer än 20 års tid för att finna en ny  

råvattentäkt i Hemavan som långsiktigt kan uppfylla krav på kvalitet och 

kvantitet. Även om kommunen hittar en ny råvattentäkt för framtiden är det 

av vikt att behålla Mortsbäcken/Storbäcken som reservvattentäkt och att 

täkten får ett fullgott vattenskydd som sådan. Syftet med skyddsområdet 

och skyddsföreskrifterna är att skydda dricksvattenförekomsten i området i 

ett flergenerationsperspektiv. 

 

Förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter har upp-

rättats för Mortsbäcken/Storbäcken vattentäkt i Hemavan. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2014-01-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-16, § 10. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 9. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till vattenskyddsområde med tillhörande 

skyddsföreskrifter 

 

att hos länsstyrelsen i Västerbottens län ansöka om fastställelse av vatten-

skyddsområde med skyddsföreskrifter. 

----- 
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Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - valnämnden 

 

Kommunfullmäktige har 2010-11-30 utsett Håkan Fjell (KL) till ersättare i 

valnämnden innevarande mandatperiod. 

 

Beredande organs förslag 

Valberedningens ordförandes förslag 2014-02-25. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Christer Bergfors (M) till ersättare i valnämnden resterande del av 

innevarande mandatperiod.  

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2013:174 

Omsorgsförvaltningens redovisning av rapporter till Inspektionen för vård 

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

verkställts:  

 

Lagrum och verksamhet   Tidsperiod 

 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SOL) –   Kvartal 4 år 2013 

individ- och familjeomsorg   

 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SOL) –   Kvartal 4 år 2013 

äldreomsorg     

 

§ 9:2-10 Lagen om stöd och service till   Kvartal 4 år 2013 

vissa funktionshindrade (LSS)  

 

KS/2013: 

Delårsrapport januari-juni 2013 för kommunalförbundet Partnerskap Inland 

– Akademi Norr samt revisorernas utlåtande daterat 2013-11-14. 

 

KS/2014:49 

Länsstyrelsens protokoll från inspektion enligt 19 kap. 17 § föräldrabalken 

och §§ 20-24 förmynderskapsförordningen av överförmyndarens verksam-

het i Storumans kommun den 15 oktober 2013. Vid inspektionen har läns-

styrelsen uppmärksammat brister i specifika akter men finner ändå att över-

förmyndaren generellt arbetar i enlighet med gällande föreskrifter. Över-

förmyndaren har goda rutiner och akterna handläggs i övrigt på lämpligt 

och rättssäkert sätt.  

 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Förbundsfullmäktige Region Västerbotten 2013-11-28. 

 

Ordföranden informerar om ett forskningsprojekt vid Sociologiska institut-

ionen vid Umeå universitet på temat ”Välfärdsservice i förändring”. Som en 

del i detta arbete genomförs under våren 2104 en undersökning, Lokalpoli-

tikerenkäten, bland samtliga förtroendevalda politiker på kommun- och 

landstingsnivå.  
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Syftet med undersökningen är att studera de förändringar som skett inom 

den svenska välfärdssektorn under de senaste årtiondena. Man vill därför 

undersöka betydelsen av lokalpolitikens roll och olika kommunala förhål-

landen i denna förändringsprocess.  

 

Undersökningen görs i form av e-postenkät som administreras av research-

företaget Ipsos.  

 

Då undersökningens trovärdighet bygger på att så många som möjligt be-

svarar enkäten är det viktigt med ett högt deltagande bland kommunfull-

mäktiges politiker.  

----- 

 

 

 

 

 

 

  

 


