
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (63)  

 

Kommunfullmäktige  2014-04-29 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2014-04-29, kl. 13.30—17.20  

 Ajournering för allmänhetens frågestund § 23 kl. 13.40—14.20 

 Ajournering för paus kl. 15.30—15.50   

 Ajournering för överläggningar § 46 kl. 17.00—17.05 

 

Beslutande Se bifogad närvarolista 

  

Övriga Maria Mickelsson  sekreterare 

 Ralph Johansson  kanslichef 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Johnny Holmgren och Tage Lundin 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-05-12 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer § 23—53  

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Patrik Persson                        Lena Drangel Tomas Mörtsell 

 §§ 23—24, 27—33, 35—53      §§ 25 och 34                § 26  

                      

 

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

   Johnny Holmgren   Tage Lundin    

 

  ANSLAG/BEVIS 

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

 

Organ                                             Kommunfullmäktige 

 

Sammanträdesdatum                     2014-04-29 

 

Datum då anslaget sätts upp          2014-05-12         Datum då anslaget tas ned       2014-06-03 

 

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 

           § 37      § 46                § 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 

C 

 

Patrik Persson 

Nb §§ 

23-24, 

27-53 

 

1 

   

1 

     

 

S 

 

Lena Drangel 

Nb §§ 

23-25, 

27-53 

 

 

 

1 
   

1 

    

 

KD 

 

Allan Forsberg 

Nb §§ 

23-24, 

27-53 

 

1 

  

 

 

1 

     

 

M 

 

Lars Levinson 

Nb §§ 

23-24, 

26-53 

 

1 

   

 

 

1 

    

 

M 

 

Veronika Håkansson 

Nb §§ 

23-24, 

26-53 

 

1 

   

1 

     

 

M 

 

Olle Wärnick 

Nb §§ 

23-27, 

29-53 

 

1 

   

1 

     

 

M 

 

Anna Hedman 

Nb §§ 

23-24, 26,  

28-53 

 

1 

   

1 

     

 

M 

 

Ulf Vidman 

Nb §§ 

23-24, 26,  

28-53 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

Nb §§ 

23-24, 

26-53 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Lilian Mörtsell 

Nb §§ 

23-26, 

28-53 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Peder Wiklund 

Nb §§ 

23-24, 

26-27, 

29-53 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Sven-Ola Lönnback 

Nb §§ 

23-26, 

28-53 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Therese Granström 

Nb §§ 

23-24, 

26-53 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Mikael Fredriksson 

Nb §§ 

23-24, 

26-53 

 

1 

   

1 
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Närvaro- och omröstningslista 
 

  O m r ö s t n i n g a r 

           § 37      § 46                § 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb  
 

1 

   

1 

     

 

*) 

 

Håkan Rombe 

Nb §§ 

23-25, 

27-53 

 

1 

    

1 

    

 

FP 

 

Johnny Holmgren  

Nb §§ 

23-26, 

28-53 

 

1 

   

1 

     

 

FP 

 

Janne Ruonala 

Nb §§ 

23-27, 

29-53 

 

1 

   

1 

     

 

FP 

 

Per-Erik Sahlman 

Nb §§ 

23-24, 

26-53 

 

1 

   

1 

     

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

Nb §§ 

23-24, 

26-53 

 

1 

   

1 

     

 

KD 

 

Barbro Mörtzell 

 

- 
         

 

S 

 

Bengt Dalemalm 

Nb §§ 

23-24, 

27-53 

  

1 

  

 

 

1 

    

 

S 

 

Jörgen Jönsson 

 

- 
         

 

S 

 

Karin Malmfjord 

Nb §§ 

23-24, 

26-45 

  

1 

       

 

S 

 

Peter Åberg 

Nb §§ 

23-24, 26,  

28-53 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Kurt Forsberg 

Nb §§ 

23-24, 

27-53 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Gunilla Eriksson 

 

- 
         

 

S 

 

Roger Lindström 

Nb §§ 

23-27, 

29-53 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Eira Henriksson 

Nb §§ 

23-24, 

27-53 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Erland Johansson 

 

- 
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Närvaro- och omröstningslista 
 

  O m r ö s t n i n g a r 

           § 37      § 46                § 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 

S  

 

Gull-Britt Larsson 

 

- 
  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Christin Vallin 

Nb §§ 

23-25, 

27-53 

         

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

Nb §§ 

23-24,26,  

28-53 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Eva Helleberg 

 

- 
         

 

S 

 

Gunnar Andersson 

Nb §§ 

23-26, 

28-53 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Henry Jonsson 

 

- 
         

 

V 

 

Bengt-Göran Burman 

Nb §§ 

23-24, 

26-53 

 

 
 

1 

   

1 

    

 

V 

 

Marianne Ronnhed  

Johansson 

 

Nb  
 

 
 

1 

   

1 

    

 

V 

 

Helena Israelsson 

 

- 
         

 

KL 

 

Erold Westman 

Nb §§ 

23-25, 

28-53 

 

 
 

1 

   

1 

    

 

KL 

 

Ronny Nyström 

Nb §§ 

23-24, 

26-53 

 

 

 

1 

   

1 

    

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 

S 

 

Christian Andersson 

Nb §§ 

23-24, 

26-53 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Tage Lundin 

 

Nb 
  

1 

   

1 

    

 

 

  

35 
 

19 

 

16 

  

17 

 

17 

    

  

Nb = Närvarande beslutande 

 

*) = partilös f.d. FP  
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KF § 23   

 

Allmänhetens frågestund 

 

Enligt gällande arbetsordning ska allmänhetens frågestund äga rum i sam-

band med att kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen.  

 

Av kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-29 framgår 

att allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 13.40—14.20. 

 

Administrativ chef Patrik Nilsson lämnar information om kommunens års-

redovisning för 2013. Allmänheten bereds därefter möjlighet att ställa frå-

gor i ärendet.  

-----
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KF § 24  KS/2014:193 - 007 

 

Revisionsberättelse 2013 

 

Kommunrevisorerna har 2014-04-16 upprättat revisionsberättelse för år 

2013. 

 

Vid sammanträdet föredrar kommunrevisor Hjördis Holmlund revisions-

berättelsen.  

 

Av revisionsberättelsen framgår bland annat att revisorerna, mot bakgrund 

av resultatet av granskningen, tillstyrker att styrelsen och de övriga nämn-

derna samt de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

 

Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns då 

den i allt väsentligt är upprättad i enlighet med den kommunala redovis-

ningslagen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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KF § 25  KS/2014:193 - 007 

 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2013 

 

Kommunrevisorerna har 2014-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2013. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen avseende 

2013 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen avseende 2013 års förvalt-

ning. 

 

Tomas Mörtsell (C), Therese Granström (C), Lars Levinson (M), Veronika 

Håkansson (M), Roland Gustafsson (KD), Ronny Nyström (KL), Eira  

Henriksson (S), Peter Åberg (S), Karin Malmfjord (S), Kurt Forsberg (S), 

Sven-Åke Pennling (S), Bengt-Göran Burman (V), Patrik Persson (C),  

Mikael Fredriksson (C), Ulf Vidman (M), Anna Hedman (M), Per-Erik 

Sahlman (FP), Allan Forsberg (KD), Peder Wiklund (C), Bengt Dalemalm 

(S) och Christian Andersson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

----- 
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KF § 26  KS/2014:193 - 007 

 

Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden 2013 

 

Kommunrevisorerna har 2014-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2013 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för omsorgsnämnden avseende 

2013 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för omsorgsnämnden avseende 2013 års förvalt-

ning. 

 

Patrik Persson (C), Håkan Rombe (partilös f.d. FP), Allan Forsberg (KD), 

Christin Vallin (S), Bengt Dalemalm (S), Lena Drangel (S), Erold Westman 

(KL), Eira Henriksson (S) och Kurt Forsberg (S) deltar inte i beslutet på 

grund av jäv. 

----- 
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KF § 27  KS/2014:193 - 007 

 

Ansvarsfrihet för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2013 

 

Kommunrevisorerna har 2014-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2013. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden avseende 2013 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden av-

seende 2013 års förvaltning. 

 

Lilian Mörtsell (C), Ulf Vidman (M), Johnny Holmgren (FP), Erold  

Westman (KL), Peter Åberg (S), Gunnar Andersson (S), Sven-Ola  

Lönnback (C), Anna Hedman (M), och Sven-Åke Pennling (S) deltar inte i 

beslutet på grund av jäv. 

----- 
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KF § 28  KS/2014:193 - 007 

 

Ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013 

 

Kommunrevisorerna har 2014-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2013. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för miljö- och samhällsbygg-

nadsnämnden avseende 2013 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende 

2013 års förvaltning.  

 

Peder Wiklund (C), Olle Wärnick (M), Janne Ruonala (FP) och Roger 

Lindström (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

----- 
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KF § 29  KS/2014:102 - 042 

 

Årsredovisning 2013 för Storumans kommun 

 

Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla för-

valtningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och 

sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. För-

valtningsberättelsen ska bl.a. innehålla en översikt över utvecklingen av 

verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultat- 

och balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess 

slut. 

 

Förslag till årsredovisning 2013 för Storumans kommun har upprättats.  

 

Kommunens resultat 2013 uppgår till 8,2 mnkr och är ca 3,4 mnkr bättre än 

det budgeterade. Resultatöverskottet beror bl.a. på högre skatteintäkter än 

förväntat.  

 

Koncernens resultat uppgår till 8,4 mnkr. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-03-17. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-25, § 36. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-08, § 35. 

 

Kommunstyrelsen har 2014-04-08, § 35 beslutat att fastställa årsredovis-

ning 2013 för Storumans kommun och överlämna den till kommunfullmäk-

tige för godkännande. 

 

Yrkande 

Tomas Mörtsell (C) biträdd av Karin Malmfjord (S) yrkar att årsredovis-

ningen godkänns. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mörtsells yrkande om att årsredovis-

ningen ska godkännas och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna årsredovisningen för 2013. 

----- 
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KF § 30  KS/2014:151 - 737 

 

Interpellation - samverkan mellan hemtjänst och skola kring mat-

försörjning_______________________________________________ 

 

Peter Åberg (S9 har 2014-03-24 lämnat in en interpellation till omsorgs-

nämndens ordförande Allan Forsberg om samverkan mellan skola och hem-

tjänst kring matförsörjning. 

 

Åberg skriver följande i interpellationen: 

 

Hemtjänstpersonal i Gunnarn kör dagligen upp till Stensele för att hämta 

mat till brukarna i Gunnarnområdet. Fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

den har tagit fram pris på matportioner som hemtjänsten istället skulle 

kunna hämta vid skolköket i Gunnarn. Om maten hämtades i Gunnarn 

skulle en hemtjänstpersonal inte behöva ägna över en timme om dagen åt 

att köra bil. Koldioxidutsläppen skulle minskas motsvarande sex mils bil-

körning varje dag och det borde rimligen även leda till en minskad kostnad 

för omsorgsnämnden. 

 

I kommunens strategiska plan står att läsa under kapitlet Prioriterade om-

råden: 

 

All kommunal verksamhet förväntas prioritera 

 

Samverkan i olika former inom kommunens samtliga ansvarsområden, både 

inom kommunen, tillsammans med andra kommuner och övriga aktörer. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har sedan länge sökt samverkan 

kring bl.a. matfrågorna i Gunnarn och även presenterat portionspriser för 

omsorgsnämnden. 

 

o Av vilken anledning har inte praktisk samverkan kring matförsörjningen 

inom hemtjänsten inletts från omsorgens sida? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  
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KF § 30 

 

Omsorgsnämndens ordförande Allan Forsberg lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

Jag förde din fråga vidare till vår förvaltning, som i sin tur ställde frågan 

på nytt till fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Efter någon vecka 

kom ett svar på portionspriser som låg på en sådan nivå att omsorgsför-

valtningen endast kunde konstatera att det skulle innebära högre kostnader 

än idag om man antog det ”erbjudandet”. För att inte helt lägga frågan åt 

sidan fördes ett resonemang kring beräkningsgrunder och möjliga sätt att 

tänka och räkna för att möjliggöra ett samarbete som skulle gynna båda 

parter och miljön. I skrivande stund har dock svaret inte kommit än. Så 

slutordet är inte sagt ännu. Låt oss hoppas att det blir ett positivt resultat 

och en bra lösning i denna fråga. 

 

Peter Åberg tackar för svaret och interpellationen anses därmed besvarad. 

----- 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (63)  

   

Kommunfullmäktige  2014-04-29 

 

________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KF § 31  KS/2014:152 - 101 

 

Interpellation - interpellationsrätt i kommunfullmäktige  

 

Peter Åberg (S) har 2014-02-25 lämnat in en interpellation till omsorgs-

nämndens ordförande Allan Forsberg om interpellationsrätt i kommunfull-

mäktige. 

 

Åberg skriver följande i interpellationen: 

 

Under kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-25, efter att ha besvarat 

interpellationer ställda av Karin Malmfjord, ifrågasatte du varför Malmfjord 

ställde dessa interpellationer i kommunfullmäktige istället för att fråga be-

rörda kommunala verksamhetsansvariga. 

 

Rätten att ställa interpellationer och frågor är inskriven i kommunallagen 

(1991:900) 5 kap. 49-56 §§.  

 

Interpellations- och frågerätten har kommit till för att man i fullmäktige ska 

kunna fråga och synliggöra politikers ansvarsutövning för kommunens 

medborgare. 

 

o Av vilken anledning, Allan Forsberg, anser du dig ha rätt att ifrågasätta 

den lagstadgade rätten att ställa interpellationer i Storumans kommuns 

fullmäktige? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Omsorgsnämndens ordförande Allan Forsberg lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

Först måste jag säga, Peter Åberg, att jag inte förstår frågan du ställer. Jag 

anser inte att varken jag eller du eller någon annan har större eller mindre 

rätt att ifrågasätta formuleringar i olika lagtexter. Och eftersom jag inte 

har ifrågasatt rätten att ställa interpellationer så förstår jag inte din fråga. 

Det du skriver i första stycket i din interpellation är helt fel och din egen 

tolkning av vad jag sa vid nämnda tillfälle. Jag ifrågasatte aldrig Karin 

Malmfjords rätt att ställa interpellationer. Vad jag däremot gjorde var att 

jag gav, låt oss kalla det, några ”pedagogiska tips”. Nämligen att beroende 

på vilket syfte och mål man har, så kan man nå dit på olika vägar och där 

vissa är effektivare än andra. Jag tog upp tre olika vägar, nämligen  
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KF § 31 

 

interpellationer, att gå via sina partikamrater i nämnderna eller att lämna 

in motioner. Det fanns inget ifrågasättande av rätten att ställa interpella-

tioner i det jag sa, så jag kan inte tolka det hela på annat sätt än att Peter 

Åberg har missförstått det hela. 

 

Peter Åberg tackar för svaret och interpellationen anses därmed besvarad. 

----- 
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KF § 32  KS/2014:173 - 534 

 

Interpellation - trygghetslösningar för äldre i områden utan tillgång till 

bredband____________________________________________________ 

 

Karin Malmfjord (S) har 2014-04-14 lämnat in en interpellation till om-

sorgsnämndens ordförande Allan Forsberg om äldres möjlighet till trygg-

hetslösningar i områden utan tillgång till bredband. 

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen:  

 

Sedan ett par år tillbaka arbetar kommunen med att lägga ner fiber runt om i 

kommunen. Tillgång till bredband blir allt viktigare när allt mer av servicen 

erbjuds digitalt. Det pågår ett teknikskifte när det gäller trygghetslarmen, de 

analoga larmen byts ut till digitala och från och med 2015 kommer det bara 

att finnas digitala larmlösningar. 

 

o Vad kommer du och dina borgerliga allianskamrater att erbjuda äldre för 

trygghetslösningar i de dalgångar där den nya tekniken inte gjort sitt in-

träde? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Omsorgsnämndens ordförande Allan Forsberg lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

Vid vårt förra fullmäktigesammanträde ställde Karin Malmfjord en fråga 

som i sak är nästan lika som dagens fråga. Då gällde det trygghetslarmens 

övergång från analogt till digitalt system. Hon nämner det även i dagens in-

terpellation. Så låt mig då först uppdatera er om vad som hänt sedan sist. 

Den 9 april hade socialchefen och larmansvarige i kommunen ett möte med 

leverantören för de nya trygghetslarmen. Byte av larmen planeras nu till 

slutet av januari 2015. De larm som kommer att användas går både på IP-

telefoni och via mobilnätet. Detta för att säkra mot eventuella strömavbrott. 

De nya larmen testas automatiskt en gång per dygn. Det testas även mellan 

ringknappen och själva trygghetstelefonen. Det är som tidigare sagts Tun-

stall som för närvarande är vår leverantör. Om nät ska kopplas ner får vi 

veta det i god tid så att vi kan byta trygghetslarmen i det aktuella området. 

Där inte det är för handen kommer alltså skiftet att äga rum i slutet av ja-

nuari 2015.  
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KF § 32 

 

Om Karin Malmfjord sedan undrar över utbyggnaden av fibernätet och 

prioriteringarna vad det gäller olika dalgångar och byar, så är inte det en 

fråga som ligger på omsorgsnämndens bord eller specifikt hos den borger-

liga alliansen, utan snarare i den nämnd där Malmfjord själv är vice ordfö-

rande. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad.  

-----
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KF § 33  KS/2014:174 - 149 

 

Interpellation - Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i  

Storumans kommun______________________________________ 

 

Karin Malmfjord (S) har 2014-04-14 lämnat in en interpellation till fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens ordförande Johnny Holmgren med anled-

ning av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Storumans kom-

mun. 

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen: 

 

Den 27 januari i år presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga 

företagarenkäten. Storuman är en av fem kommuner i länet som får högre 

sammanfattande betyg. Årets totalomdöme om företagsklimatet, som ligger 

på 3,4, är det högsta betyg som kommunen någonsin fått. För att förbättra 

näringsklimatet ytterligare, föreslår Storumans företagare att kommunen 

ska utbilda elever i företagens roll i samhället.  

 

Vid semptemberfullmäktige 2013 berättade du att ”i handlingsplanen för 

studie- och yrkesvägledning finns angivet hur arbetet med företagsamhet i 

skolan ska ske samt målsättningar. Utvärdering av arbetet sker systematiskt 

i skolornas redovisningar av utvecklingsarbetet. På skolor där studie- och 

yrkesvägledare (SYV) finns är hen en naturlig kontaktperson och så förstås 

rektor. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har specifika företagskon-

takter utifrån aktuellt utbildningsutbud”.  

 

o Om det nu görs en hel del i skolan, varför anser då företagarna i Storu-

man att kommunen ska utbilda elever om företagens roll i samhället? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Johnny Holmgren 

lämnar följande interpellationssvar:  

 

Detta är en standardfråga från Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Det 

är omöjligt för mig att svara på utfall av enskilda externa enkätfrågor.  

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 34  KS/2014:172 - 103 

 

Interpellation - fullmäktigeberedningen för hållbar utveckling 

 

Karin Malmfjord (S) har 2014-04-14 lämnat in en interpellation till kom-

munfullmäktiges ordförande Patrik Persson om fullmäktigeberedningen för 

hållbar utveckling. 

 

Malmfjord skriver följande i motionen: 

 

”Hållbarhetsberedningen” tillsattes på initiativ av den borgerliga alliansen i 

Storumans kommun. 

 

1. Anser du att det var rätt att tillsätta en representant från varje parti i be-

redningen? 

 

2. Varför har inte ansvarsfrihet beviljats för hållbarhetsberedningen? 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Patrik Persson besvarar interpellationen 

enligt följande:  

 

Enligt den av Sveriges kommuner och landstings (SKL) utgivna inspira-

tionsskrift för förtroendevalda angående fullmäktigeberedningar pekar SKL 

på ett antal utmaningar med fullmäktigeberedningar, t.ex. att hitta nya 

vägar till beslutsfattande, stärkt medborgarperspektiv.  Vidare i skriften be-

rättar man att uppdragen som ges brukar vara sektors och/eller tvärpoli-

tiska samt av mer strategisk och långsiktig karaktär och att det gäller för de 

förtroendevalda att hitta sina roller i den nya modell som arbetet med full-

mäktigeberedningar innebär. Man pekar också på utmaningen med att 

finna en politisk samsyn kring syftet med införande av beredningar. SKL 

menar att man inte ska peka för mycket med hela handen utan låta bered-

ningarna själva ha stort inflytande för att uppdraget ska kännas menings-

fullt. 

 

I avsnittet ”Utmaningen 4 Lämna dagordningen” skriver SKL följande: 

 

”Arbetet i fullmäktigeberedningar skiljer sig från övriga organ genom att 

det inte finns en färdig dagordning eller tjänstemannaförslag att ta ställ-

ning till vid sammanträdet. De är de folkvalda som tar initiativen och inte 

tjänstemännen. Beredningar jobbar utifrån en frågeställning istället för en  
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KF § 34 

 

dagordning och detta blir en ny utmaning för de förtroendevalda och inne-

bär att de behöver vara mer aktiva i att utforska frågan. Det ligger en stor 

utmaning i att som beredning inte arbeta spårbundet och följa traditionella 

mönster. Det vill säga att de förtroendevalda fortsätter i sitt nya uppdrag 

på samma sätt som tidigare. Arbetet med beredningar ställer krav på att 

arbetssätt förändras. Det handlar inte längre om att majoritet och opposi-

tion ska sitta på varsin sida av bordet och bedriva politik mot varandra, 

utan det gäller snarare att försöka stå på två ben som parti- och befolk-

ningsföreträdare. Tillsammans ska beredningen driva en process framåt för 

att sedan ge fullmäktige möjligheten att forma beslut utifrån resultatet”.  

 

När Storumans kommunallians la fram förslaget i kommunfullmäktige  

november 2011 antogs ett styrdokument för fullmäktigeberedningen som 

innebär följande:  

 

Grunden för arbetet i fullmäktigeberedningen ligger i den strategi för ener-

gieffektiviseringar ”Energismarta Storuman” som antogs av kommunfull-

mäktige den 21 juni 2011. Strategin innehåller mål om effektivare energi-

användning inom kommunorganisationen till år 2014 och år 2020. Åtgär-

derna som då antogs innebär att kommunen ska arbeta med upphandling av 

energieffektiva produkter, tjänster och fordon. Arbetet med upphandlingar 

har startat och i samband med leasing av nya fordon har kommunen ställt 

krav på miljöfordon, och vi har nu 50% miljöklassade fordon. 

 

Syftet med fullmäktigeberedningen  

o Stärka kunskapen om hållbar utveckling (ekonomisk, ekologisk och 

social/kulturell utveckling) 

o Få bredare och djupare kunskaper om bland annat miljöanpassad 

upphandling 

o Lära sig mer om LCC, Life cycle costs 

o Återkoppling av energistatistik för fastigheter och transporter 

o Sprida kunskapen vidare till de olika partierna. 

Innehållet anpassas till viss del efter de intressen som finns inom fullmäkti-

geberedningen.  

 

Svar på Karin Malmfjords två frågor i interpellationen blir följande:  

 

Fråga 1: Ja, det anser jag. Dels med hänsyn till att vare sig kommunal-

lagen eller våra egna styrdokument reglerar vilka som ska sitta i en full-

mäktigeberedning. Dels med tanke på att vitsen med hela beredningen är 

att höja kompetensen för enskilda ledamöter och hela partier.  
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Fråga 2: Den frågan ska jag ta med mig och ställa till Kommunrevisionen 

för enligt kommunallagen ska även fullmäktigeberedningar vara föremål 

för revisionens granskning.  

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 35  KS/2014:162 - 107 

 

Interpellation - avveckling av aktieinnehavet i Storuman Energi 

 

Håkan Rombe (partilös f.d. FP) har 2014-04-03 lämnat in en interpellation 

till kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell om avveckling av aktie-

innehavet i Storuman Energi. 

 

Rombe skriver följande i interpellationen: 

 

Kommunfullmäktige beslutade våren 2012 att kommunen successivt skulle 

avveckla aktieinnehavet i Storuman Energi eftersom innehavet innebär att 

kommunen involveras i allt större risker uppgående till mångmiljonbelopp 

utan att en enda krona inom överskådlig tid kommuner att utdelas till ak-

tieägaren kommunen. Det har nu gått snart två år sedan kommunfullmäkti-

ges beslut. Jag vill ha svar på följande frågor:  

 

o Har kommunen avyttrat några aktier? 

 

o Om nej, vilka ansträngningar har gjorts för att sälja aktier? 

 

o Hur ser planen ut för avyttring av kommunens aktieinnehav? 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

Storuman Development AB, som interpellationen åsyftar, har under tidi-

gare år haft en ansträngd ekonomi. 

 

Sedan ägarna Storumans kommun och Helgeland kraft stärkt den finan-

siella situationen i bolaget, så har det skett en tydlig förändring av utveck-

lingen i bolaget. Bolagets ekonomiska situation har utvecklats starkare än 

budget. Idag har bolaget en tillväxt i kundstocken och budgeterar för ett 

nollresultat detta år. Under kommande år minskar avskrivningarna i bola-

get vilket också kommer att ge gynnsammare villkor för att nå lönsamhet. 

 

Frågan om förändring av ägandet i bolaget är en diskussion som förs av 

ägarna gemensamt. För närvarande har inga aktier i bolaget sålts, däremot 

är det så att i en situation där bolaget uppvisar lönsamhet och där  
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kundstocken växer, så ser förutsättningarna till en försäljning av bolaget 

till ett för ägarna rimligt pris bättre ut än tidigare. 

 

Håkan Rombe tackar för svaret och interpellationen anses därmed besvarad. 

----- 
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KF § 36  KS/2012:305 - 104 

 

Motion - fördelning av partistöd 

 

Karin Malmfjord (S) har 2012-10-22 lämnat in en motion om fördelning av 

partistöd.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen:  

 

Enligt Kommunallagens 2 kap. 9 § har kommunen rätt att besluta om parti-

stöd till politiska partier som är representerade i fullmäktige. Enligt 2 kap. 

10 § beslutar fullmäktige om omfattningen av formerna för partistödet. Stö-

det får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

 

Partistödet fördelas oftast i ett grundstöd och ett mandatstöd. Den 28 no-

vember 2006 beslutade kommunfullmäktige om en förändring av partistö-

det. Kommunfullmäktige beslutade att höja grundstödet från 5 000 kronor 

till 30 000 kronor och sänka mandatstödet från 4 000 kronor till 1 000 kro-

nor. Malmfjord anser att denna förändring kom att missgynna enskilt parti. 

När man tar del av hur andra kommuner i länet fördelar stödet ser man att 

Storumans kommun har det lägsta mandatstödet.  

 

Malmfjord anser vidare att det är mandatstödet som ska styra hur mycket ett 

parti får i partistöd och inte ett högt grundstöd. Partistödet i Storumans 

kommun ska fördelas på sådant sätt att det inte missgynnar enskilda partier. 

En sänkning av grundstödet och en höjning av mandatstödet ger en mer 

rättvis fördelning av partistödet. 

 

Malmfjord föreslår 

 

att grundstödet fastställs till 10 000 kronor per parti som finns represente-

rade i kommunfullmäktige 

 

att mandatstödet fastställs till 4 350 kronor per mandat. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-27, § 112 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

Arvodeskommittén för yttrande. 

 

Arvodeskommittén föreslog 2013-08-20 att motionen skulle avslås.  
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Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-10 återremittera ärendet till Arvodes-

kommittén för ytterligare beredning för att bl.a. få en juridisk bedömning 

från Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

 

Arvodeskommitténs sammankallande Gun-Brith Stenvall har varit i kontakt 

med förbundsjurist vid Sveriges kommuner och landsting för att få en juri-

disk bedömning över frågeställningen om kommunens nu gällande system 

för fördelning av partistöd otillbörligen gynnar eller missgynnar partier.  

 

SKL:s juridiska bedömning är sammanfattningsvis att varken nu gällande 

system för fördelning av partistöd eller de ändringar som föreslås i  

Malmfjords motion otillbörligen gynnar eller missgynnar något parti.  

 

Arvodeskommittén har därefter behandlat ärendet på nytt vid sammanträde 

2014-03-27. 

 

Beredande organs förslag 

Arvodeskommitténs protokoll 2013-08-20 och 2014-03-27. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-10, § 85 och 2014-04-08, § 31. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås mot bakgrund av Sveriges kommuner och landstings ut-

låtande i ärendet. 

 

Yrkanden 

Karin Malmfjord (S) yrkar att motionen bifalls.  

 

Bengt-Göran Burman (V) yrkar att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Malmfjords yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-

styrelsens förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen mot bakgrund av Sveriges kommuner och landstings ut-

låtande i ärendet. 
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Reservation 

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

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

Vallin (S), Sven-Åke Pennling (S), Gunnar Andersson (S), Christian  

Andersson (S) och Tage Lundin (S) reserverar sig över beslutet till förmån 

för Malmfjords yrkande om att motionen ska bifallas. 

----- 
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KF § 37  KS/2013:385 - 023 

 

Motion - "En lön att leva på" (rätt till heltidsanställning) 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-11-05 lämnat in en motion om rätten till hel-

tidsanställning och att kunna leva på sin lön. 

 

Malmfjord skriver sammanfattningsvis följande i motionen: 

 

En heltidsanställning är en tryggare anställning som ger högre lön och som 

påverkar sjuk- och föräldraersättning samt pensionen. Rätten till heltid är 

alltså en fråga om rätten till egen försörjning och ekonomiskt oberoende. I 

dag finns ungefär en miljon deltidsanställda i Sverige och av dem har 

200 000 personer deltidsanställning mot sin vilja. Tre fjärdedelar av dessa 

är kvinnor. Rätten till heltid och rätten till att kunna leva på sin lön är en 

rättvise- och jämställdhetsfråga.  

 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) behöver ca 420 000 perso-

ner rekryteras under åren 2010-2019 för att pensionsavgångar och ökade 

behov i välfärden ska klaras av. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) pro-

gnoser kommer det år 2030 att saknas 170 000 personer inom vård och om-

sorg. Även inom utbildningssektorn förväntas arbetskraftsbrist. Om krafttag 

inte tas för att förbättra arbetsvillkoren inom dessa sektorer kommer det att 

bli svårt att garantera en god välfärd i framtiden.  

 

Det måste tittas närmare på denna problematik och man måste hjälpas åt att 

hitta alternativa lösningar. Bättre arbetsvillkor är nära sammanhängande 

med kvalitet och bra service i välfärden. Tryggare anställningar ger bättre 

förutsättningar för kontinuitet och kvalitetsutveckling. En verksamhet med 

många deltidsanställda och en dominans av visstidsanställda har inte samma 

förutsättningar för långsiktigt utvecklingsarbete. Det är en viktig politisk 

utmaning att förbättra förutsättningarna och därmed använda resurserna på 

att bättre sätt.  

 

Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är rätten till ar-

bete, som ger egen försörjning. Malmfjord menar att arbetslivet inte är jäm-

likt, kvinnors och mäns arbetsvillkor är olika och orättvisorna stora. De  

arbeten som främst utförs av män värderas högre än de arbeten som främst 

utförs av kvinnor. Kvinnor får i högre grad deltids- och tidsbegränsade an-

ställningar istället för fasta jobb. Bland män dominerar heltidsanställningar. 

 

Korta anställningar innebär bl.a. mer ensidiga och monotona arbetsuppgif-

ter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling i jobbet. Detta på 
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verkar hälsan negativt. Orättvisan i arbetslivet bidrar till en klyfta mellan 

kvinnor och män som består livet ut. Mycket bottnar i möjligheten att arbeta 

heltid och andra arbetsrelaterade frågor. 

 

Malmfjord föreslår 

 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen tillsammans med nämnderna 

i uppdrag att titta på nya lösningar när det gäller arbetsuppgifter för kom-

munens anställda enligt motionens anda 

 

att varje ny tjänst ska vara en heltidsanställning  

 

att alla anställda ska erbjudas heltidsanställning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-26, § 103 överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till  

administrativ chef som utrett ärendet, vilket närmare framgår av tjänste-

utlåtande daterat 2014-01-17.  

 

Administrativ chefs bedömning 

I realiteten har Storumans kommun i dagsläget svårt att hantera ett så om-

fattande beslut som ett bifall till motionen skulle innebära eftersom såväl 

planering som resurser för detta saknas. Det bör därför inte under beslutad 

budgetperiod 2014—2015 beslutas om införande av rätten till heltid.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-01-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-11, § 21. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-08, § 32. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att motionen bifalls. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Malmfjords yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-

styrelsens förslag.  
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

 

o Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

o Nej-röst för bifall till Malmfjords yrkande  

 

Omröstningsresultat 

Med 19 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultatet framgår av omröstnings-

lista som bifogas till protokollet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

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

Vallin (S), Sven-Åke Pennling (S), Gunnar Andersson (S), Christian  

Andersson (S), Tage Lundin (S), Bengt-Göran Burman (V), Marianne 

Ronnhed Johansson (V), Erold Westman (KL) och Ronny Nyström (KL) 

reserverar sig över beslutet till förmån för Malmfjords yrkande om att  

motionen ska bifallas. 

----- 
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Motion - delade turer och deltidsjänster inom omsorgen 

 

Håkan Rombe (partilös f.d. FP) har 2014-04-03 lämnat in en motion om  

delade turer och deltidstjänster inom omsorgen. 

 

Rombe skriver följande i motionen: 

 

Vi står inför stora behov av nyrekryteringar till bl.a. omsorgsverksamhet. 

Tillgången på utbildad arbetskraft är alldeles för liten och stora problem har 

redan börjat visa sig. Många, även på riksnivå, anser oattraktiva arbetsvill-

kor och låga löner som orsaker till att få ungdomar väljer omsorgsutbild-

ning och omsorgsyrken. 

 

Det behövs minskning av deltidsanställningar och delade turer samt ökning 

av löneläget om Storumans kommun ska kunna konkurrera. Jag har  

tidigare utan framgång propagerat för att kommunen, tillsammans med 

andra kommuner, ska utarbeta en långsiktigt rekryteringsplan för alla per-

sonalgrupper. Det är för sent att agera när problemen redan är över oss.  

Utbildning av invandrare är en möjlighet.  

 

Rombe föreslår 

 

att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för personalen där 

helhet bör vara det normala 

 

att delade turer ska vara en möjlighet för personalen men inte en skyldighet. 

När delade turer avskaffas bör ett icke oväsentligt extra lönepåslag ges till 

dem som väljer delade turer som inte tas från den årliga lönepotten, som en 

form av OB-tillägg. Ingen i omsorgen behöver sakna arbetsuppgifter om de-

lade turer minskas kraftigt. Aktivering, allsång m.m. aktiviter kan bedrivas 

under dagens lugna perioder 

 

att kommunen bör anpassa löneläget så att kommunen ligger på minst  

genomsnittet för omkringliggande kommuner. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 39  KS/2014:138 - 532 

 

Medborgarförslag - planering för järnväg mellan Storuman och Mo i 

Rana ______________________________________________________ 

 

Sören Israelsson har 2014-03-19 lämnat in ett medborgarförslag om plane-

ring för järnväg mellan Storuman och Mo i Rana. 

 

I en motion 2007 från Sören Israelsson och Erold Westman föreslogs att en 

järnväg byggs mellan Storuman och den norska kuststaden Mo i Rana.  

 

I dagarna har Israelsson hittat rapporten ”Linjestudie för järnvägsdragning 

Storuman – Mo i Rana” som är ett examensarbete av Kenny Störsjö, gjort 

vid Luleå tekniska universitet, institutionen för samhällsbyggnad och natur-

resurser. 

 

Israelsson föreslår 

 

att kommunen med stöd av ovannämnda rapport, planerar för en järnväg 

mellan Storuman och den norska kuststaden Mo i Rana  

 

att detta sker genom att järnvägen tas med i nästa översiktsplan samt frågan 

förs fram till regeringen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 40  KS/2014:69 - 820 

 

Medborgarförslag - jämnare fördelning av kostnader för skoterleder 

 

Sören Israelsson har 2014-03-04 lämnat in ett medborgarförslag om jäm-

nare fördelning av kommunens kostnader för skoterleder över hela kommu-

nen. 

 

Israelsson har tidigare lämnat en förfrågan till Storumans kommun om anta-

let mil skoterleder det finns i kommunen och om det stöd som kommunen 

ger till underhåll och sladdning av dessa.  

 

Israelsson har därefter fått svar som sammanfattas enligt följande:  

 

I västra delen preparerar kommunen mellan 400-500 km skoterleder. Viss 

ideell preparering sker även i Tärnaområdet. Kommunen har under säsong 

två anställda för preparering fem dagar i veckan när det är möjligt. Kostna-

den 2012 för detta var 588 000 kronor. Med 500 km leder blir kostnaden 

1 176 kronor/km.  

 

I östra kommundelen sköts 865 km leder av föreningar som delar på 60 000 

kronor för skötseln. Med 865 km leder blir kostnaden 69,36 kronor/km.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Israelsson 

 

att kommunens kostnader för skoterleder fördelas jämnare över hela kom-

munen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter sker till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 41  KS/2014:139 - 292 

 

Medborgarförslag - åtgärder i omklädningsrum vid badhuset i  

Storuman_____________________________________________ 

 

Sören Israelsson har 2014-03-19 lämnat in ett medborgarförslag om åtgär-

der i badhusets omklädningsrum.  

 

Israelsson skriver följande i medborgarförslaget: 

 

I badhuset i Storuman finns hårtork som inte är elansluten. Klädskåpen är 

desamma som när badhuset byggdes.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Israelsson  

 

att elström ansluts till de hårtorkar där behov finns 

 

att befintliga klädskåp byts ut. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

den för handläggning och beslut 

 

att återrapportering därefter sker till kommunfullmäktige. 
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Bolagsordningar för Fastighets AB Umluspen och Industricentrum i 

Storuman AB______________________________________________ 

 

Styrelsen i Storumans kommunföretag AB har uppdragit till VD i det egna 

bolaget samt VD i Fastighets AB Umluspen och Industricentrum i  

Storuman AB att lämna förslag till kommunfullmäktige om att bolagsord-

ningarna ändras så att det blir tillåtet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och 

förvalta lokaler för handel. Lokaler för handel ska inom kommunkoncernen 

ägas av Industricentrum. Bedömningen är att det kan gynna kommunens ut-

veckling om nybyggnation av handelslokaler t.ex. kan kombineras med  

lägenhetsboende.     

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-03-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-11, § 23. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-08, § 34. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna ny bolagsordning för Fastighets AB Umluspen 

 

att godkänna ny bolagsordning för Industricentrum i Storuman AB.  

 

Reservation 

Erold Westman (KL) och Ronny Nyström (KL) reserverar sig över beslutet. 
----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 35 (63)  

   

Kommunfullmäktige  2014-04-29 

 

________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KF § 43  KS/2012:283 - 109 

 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans 

kommun_________________________________________________ 

 

Kommunfullmäktige har 2013-11-26, § 117 antagit allmänna lokala ord-

ningsföreskrifter för Storumans kommun. De antagna föreskrifterna har 

därefter översänts till länsstyrelsen. Detta har resulterat i att länsstyrelsen 

upphävt två paragrafer, §§ 12 och 21, i föreskrifterna.  

 

Mot bakgrund av detta har förslag till reviderade föreskrifter upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2014-03-17. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-25, § 38. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-08, § 37 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde görs redaktionella ändringar i försla-

get till ordningsförskrifter. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för  

Storumans kommun  

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1999-09-28, § 59 och 2013-11-26, 

§ 117.  

----- 
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KF § 44  KS/2014:155 - 251 

 

Exploateringsavtal - Björkfors 1:47 och Björkfors 1:96 m.fl. i Hemavan 

 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och Robertsfors AB:s fria personalstiftelse. 

 

Exploateringen avser Björkfors 1:47 och 1:96 m.fl. i Hemavan. Området är 

beläget inom nordöstra delen av Hemavans samhälle och nås via Bodéns 

väg. 
  

I avtalet sägs bland annat: 

 

o Exploatören har att utföra lokalgata, belysning, förberedelse för bred-

band, vatten och avlopp till exploateringsområdena. Exploatören bygger 

personalanläggning och fritidshus alternativt säljer tomter/ markområden 

till intressenter för byggande av fritidshus m.m. i enlighet med ny detalj-

plan. Ovanstående arbeten sker i Exploatörens regi och under dennes  

ansvar. 

 

o Vatten- och avloppsfrågan löses via kommunens vatten- och avloppsnät 

med anslutningspunkt som anvisas av kommunens tekniska avdelning. 

Stamledningarna som byggs i området för vatten och avlopp överlämnas 

till kommunen efter att dessa färdigställts och godkänts av kommunens 

handläggare av vatten- och avloppsfrågor samt relationshandlingar över-

lämnats både analogt och digitalt MapInfo-format. 
 

o Anläggningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp ska betalas av  

respektive fastighetsägare enligt gällande VA-taxa när anslutningspunkt 

är upprättad. Betalning ska ske även om inte anslutning sker. 

 

o Befintlig väg breddas och upprustas på Exploatörens bekostnad. Lokal-

gata anordnas i enlighet med detaljplan med anslutning mot Bodéns väg. 

Trafik- och dagvattenfrågorna ska utredas i en sakkunnig projektering. 

Utsättning av sakkunnig ska ske innan vägbyggen påbörjas. 

 

o Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att dra slang 

samt placera brunnar enligt projekterat underlag och anvisningar. Explo-

atören ska även utföra anslutningar till varje fastighet. Slangar, kopp-

lingsbrunnar etc. tillhandahålls av kommunen som även ska svara för 

projektering och samordning. Kommunen övertar bredbandsnät utan 

kostnad. Respektive fastighetsägare betalar anslutningsavgift i samband 

med att fastigheten kopplas till bredbandsnätet. 
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o Exploateringen bedöms kunna påbörjas snarast sedan detaljplanen vunnit 

laga kraft och beräknas pågå i första hand i en tioårsperiod. 

 

o Exploatören lämnar en säkerhet till ett värde av 400 000 kronor i form  

av garanti som kommunen godkänner. Säkerheten ska nedskrivas med 

200 000 kronor när lokalgatorna och belysningen är färdigställda, besik-

tade och godkända samt med 175 000 kronor när huvudledningarna för 

vatten och avlopp och förberedelser för bredband är färdigställda, besik-

tade och godkända och med 25 000 kronor när hela infrastrukturen är 

klar. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2014-03-28. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-08, § 38. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal. 

----- 
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Bestämmelser om ersättningar m.m. till kommunalt förtroendevalda 

mandatperioden 2015-2018___________________________________ 

 

Arvodeskommittén påbörjade 2012 en genomgripande översyn av gällande 

ersättningsbestämmelser inför den kommande mandatperioden 2015—

2018. Målsättningen har varit att kommunfullmäktige i april månad 2014 

ska fastställa de ersättningsbestämmelser som ska gälla fr.o.m. 2015.  

 

Arvodeskommittén har behandlat frågan vid ett flertal tillfällen. Förslag till 

bestämmelser har tagits fram och sänts på remiss till de politiska partierna 

under perioden oktober 2013–januari 2014. Utifrån inkomna remissvar har 

förslaget bearbetats ytterligare under februari månad och slutligen behand-

lats vid Arvodeskommitténs sammanträde 2014-03-27.  

 

Beredande organs förslag 

Arvodeskommitténs protokoll 2012-01-10, 2012-12-04, 2013-04-24,  

2013-08-20, 2013-10-02, 2014-02-27 och 2014-03-27. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-08, § 39. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att upprättat förslag till bestämmelser om ersättningar m.m. till kommunalt 

förtroendevalda att gälla fr.o.m. 2015 fastställs. 

 

Yrkande 

Peter Åberg (S) yrkar att årsarvodet för kommunstyrelsens vice ordförande 

ska vara 50 % av 9 jämförelsebelopp istället för 8 jämförelsebelopp enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag avseende 

årsarvode till kommunstyrelsens vice ordförande och Åbergs ändrings-

yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens för-

slag.  

 

Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i  

övrigt och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till bestämmelser om ersättningar m.m. till 

kommunalt förtroendevalda att gälla fr.o.m. 2015. 

----- 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 40 (63)  

   

Kommunfullmäktige  2014-04-29 

 

________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KF § 46  KS/2014:156 - 060 

 

Uppförande av affärslokal vid Entré Storuman 

 

Bakgrund 

 

Styrelsen i Industricentrum i Storuman AB har beslutat att uppföra en  

affärslokal vid den södra infarten i Storuman, kallat Entré Storuman. Beslu-

tet har tagits efter att en näringsidkare meddelat sitt intresse av en affärs-

lokal i området. Investeringen beräknas uppgå till 16 800 000 kronor.  

Styrelsens bedömning är att en egen insats behöver göras med 30 procent 

vilket motsvarar 5 000 000 kronor. En sådan insats kräver att ägaren till-

skjuter ägarkapital på 5 000 000 kronor. Återstående finansieringen 

11 800 000 kronor görs med lån. 

 

Styrelsen har beslutat att byggnationen genomförs under förutsättning att: 

 

o föreslaget ägarkapital på 5 000 000 kronor tillskjuts till Industricentrum i  

Storuman AB 

 

o kommunen vidareutlånar 11 800 000 kronor till Industricentrum i  

Storuman AB 

 

o investeringsbeslutet godkänns av kommunfullmäktige 

 

o investeringen inryms inom den kommunala kompetensen. 

 

Koncernchefens bedömning 

 

Ägarkapital och soliditet 

Industricentrums fastighetsbestånd består av industrifastigheter vilket inne-

bär högre risk än flerfamiljsfastigheter som ägs och förvaltas av Fastighets-

bolaget Umluspen. Soliditeten, dvs. den finansiella motståndskraften, i 

Industricentrum bör inte understiga 30 procent. Soliditeten i Industricent-

rum uppgår till ca 54 procent den 31 december 2013. Efter en investering 

på 16 800 000 kronor skulle soliditeten uppgå till 14 procent om ägaren inte 

tillskjuter ägarkapital i bolaget. 

 

Lånefinansiering 

Kommunfullmäktige har beslutat om att nyupplåningar tillåts med maxi-

malt 20 000 000 kronor 2014. En kommunal upplåning på 11 800 000 kro-

nor ryms inom nyupplåningsramen.  
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Tillhandahållande av lokaler enligt den kommunala kompetensen 

Den kommunala kompetensen att tillhandahålla lokaler till enskilda företag 

har ändrats så att det är tillåtet om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl 

kan enligt propositionen som ligger till grund för befogenhetslagen före-

ligga om kommunen utgör stödområde enligt förordningen om stödområde 

för vissa regionala företagsstöd.  

 

Bedömningen är att lokalupplåtelsen är förenlig med den kommunala 

komptensen i detta avseende. 

 

Affärsmässig grund enligt den kommunala kompetensen 

I befogenhetslagen anges trots ovanstående bestämmelser att verksamheten 

ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Regeln innebär ett undantag från 

förbudet mot att driva företag i vinstsyfte och undantag från självkostnads-

principen. En kommun som avser att uppföra en lokal för uthyrning måste 

enligt propositionen göra en grundlig ekonomisk analys och kalkyl. Av den 

ekonomiska analysen ska framgå om det är möjligt att täcka de faktiska 

kostnaderna, dvs. samtliga kostnader för fastighetsförvaltning, medel för 

konsolidering och utdelning på insatt kapital. Affärsmässighet behöver inte 

innebära en strävan efter kortsiktig vinstmaximering, men utgångspunkten 

bör likväl vara en strävan efter i vart fall långsiktig vinst. 

 

Bedömningen är att den kommunala kompetensen avseende affärsmässig 

grund tillgodoses om normalt avkastningskrav sätts på insatt ägarkapital. 

 

Statsstödsregler    

EU:s statsstödsregler innebär att företag ska bedrivas utan stöd från det all-

männa. Exempel på stöd kan vara gratisupplåtelser av byggnader eller ut-

hyrning till ett pris understigande marknadshyran.  

 

Bedömningen är att lokalupplåtelsen inte strider mot EU:s statsstödsregler. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-03-31.  

Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-08, § 40. 

 

Koncernchefens förslag 2014-03-31 

 

att Industricentrum i Storuman AB:s investeringsbeslut om att uppföra en 

affärslokal i södra infarten till Storuman godkänns 
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att Storumans kommunföretag AB tillskjuter ett ägarkapital på maximalt 

5 000 000 kronor till Industricentrum i Storuman AB  

 

att Storumans kommun lånar maximalt 5 000 000 kronor amorteringsfritt 

till Storumans kommunföretag AB för tillförandet av ägarkapital till 

Industricentrum i Storuman AB 

 

att Storumans kommunföretag AB ska tillämpa affärsmässiga krav på ut-

delning av insatt ägarkapital i Industricentrum i Storuman AB 

 

att Storumans kommun lånar maximalt 11 800 000 kronor till Industri-

centrum i Storuman AB för uppförandet av affärslokal i södra infarten till 

Storuman 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-08, § 40 att återremittera ärendet för 

ytterligare information och förankring hos företagare och kommuninvånare 

samt för finansieringsanalys och att därefter bereda ärendet vid extrainsatt 

sammanträde i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde  

2014-04-29. 

 

I annonsbladet Bladet den 23 april har ytterligare information getts om det 

planerade handelsområdet Entré Storuman till företagare och kommuninne-

vånare. 

 

I informationen finns beskrivet att området ska locka förbipasserande trafik 

att stanna för att handla, äta och fylla på bränsle. I anslutning till handels-

området planeras också en rastplats för tung trafik. Området planeras att be-

stå av 65 000 kvadratmeter handelsyta för butiker och service. Den gemen-

samma målsättningen med Entré Storuman är att det ska utvecklas till en  

attraktiv handelsplats med butiker, restauranger och bränsleanläggningar. 

 

En finansieringsanalys har upprättats för uppförandet av affärslokal vid  

Entré Storuman. Analysen beskriver påverkan på kassaflödet för 

Industricentrum i Storuman AB, Storumans kommunföretag AB och  

Storumans kommun. En beskrivning finns också på resultatpåverkan för 

Storumans kommunföretag AB och Storumans kommun. 

 

Kommunstyrelsens förslag 2014-04-29 

 

att Industricentrum i Storuman AB:s investeringsbeslut om att uppföra en 

affärslokal i södra infarten till Storuman godkänns 
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att Storumans kommunföretag AB tillskjuter ett ägarkapital på maximalt 

5 000 000 kronor till Industricentrum i Storuman AB  

 

att Storumans kommun lånar maximalt 5 000 000 kronor amorteringsfritt 

till Storumans kommunföretag AB för tillförandet av ägarkapital till 

Industricentrum i Storuman AB 

 

att Storumans kommunföretag AB ska tillämpa affärsmässiga krav på ut-

delning av insatt ägarkapital i Industricentrum i Storuman AB 

 

att Storumans kommun lånar maximalt 11 800 000 kronor till Industri-

centrum i Storuman AB för uppförandet av affärslokal i södra infarten till 

Storuman 

 

Yrkanden 

Roland Gustafsson (KD) yrkar att kommunstyrelsens förslag bifalls med 

undantag av att tredje och fjärde att-satserna föreslås få följande  

lydelse:  

 

att Storumans kommun lånar 5 000 000 kronor amorteringsfritt till  

Storumans kommunföretag för tillförandet av ägarkapital till Industri-

centrum i Storuman AB 

 

att Storumans kommunföretag AB ska tillämpa affärsmässiga krav på  

avkastning på insatt ägarkapital i Industricentrum i Storuman AB 

 

Ronny Nyström (KL) biträdd av Håkan Rombe (partilös f.d. FP) yrkar 

 

att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning 

med hänsyn till att det finns fler näringsidkare som är intresserade av  

affärslokaler vid Entré Storuman och de kostnadsförändringar detta medför.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer först proposition om ärendet ska avgöras i dag eller vid 

senare tillfälle vilket innebär bifall till Nyströms återremissyrkande. Ord-

förande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

o Nej-röst för att ärendet ska avgöras vid senare tillfälle vilket innebär  

bifall till återremissyrkandet. 

 

Omröstningsresultat 

Med 17 ja-röster och 17 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet 

ska avgöras vid senare tillfälle och bifaller därmed återremissyrkandet. Om-

röstningsresultatet framgår av omröstningslista som bifogas till protokollet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning med 

hänsyn till att det finns fler näringsidkare som är intresserade av affärs-

lokaler vid Entré Storuman och de kostnadsförändringar detta medför.  

 

Reservation 

Tomas Mörtsell (C), Patrik Persson (C), Lilian Mörtsell (C), Peder Wiklund 

(C), Sven-Ola Lönnback (C), Therese Granström (C), Mikael Fredriksson 

(C), Jarl Folkesson (C), Veronika Håkansson (M), Olle Wärnick (M), Anna 

Hedman (M), Ulf Vidman (M), Johnny Holmgren (FP), Janne Ruonala 

(FP), Per-Erik Sahlman (FP), Roland Gustafsson (KD) och Allan Forsberg 

(KD) reserverar sig över beslutet att ärendet inte ska avgöras vid dagens 

sammanträde. 

----- 
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KF § 47  KS/2013:1 - 105 

 

Åtgärdsförslag - kommunikationsprogram för Storumans kommun  

Dialog och delaktighet_______________________________________ 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-26, § 19 att anta kommunikations-

program för Storumans kommun Dialog och delaktighet med undantag av 

avsnittet Åtgärdsförslag som återremitterades till kommunstyrelsen för  

ytterligare beredning för att tydliggöra åtgärderna och kostnaderna för 

dessa.  

 

Förslag till reviderat avsnitt Åtgärdsförslag har upprättas med följande åt-

gärder:  

 

1. Beredning för kommunikation och delaktighet 

2. Lokalt partnerskap för utvecklad dialog med företagen 

3. Företagslotsar i den kommunala förvaltningen 

4. Dialog och samverkan med personal 

5. Regelbundna besök i tätorter och byar. 

 

Åtgärd nr 1 Beredning för kommunikation och delaktighet hanteras även 

som ett separat ärende.  

 

Beredande organs förslag 

Näringslivschef Johan Duvdahls tjänsteutlåtande 2013-01-02. 

Informatör Madeleine Rinmans tjänsteutlåtande 2014-03-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-01-22, § 1. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 7 och 2014-04-08, § 41. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att upprättat förslag till avsnittet Åtgärdsförslag fastställs 

 

att kommunikationsprogrammet revideras genom komplettering med av-

snittet Åtgärdsförslag.  

 

Yrkande 

Peter Åberg (S) yrkar att åtgärd nr 1 Beredning för kommunikation och del-

aktighet utgår i avsnittet Åtgärdsförslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer först proposition på Åbergs ändringsyrkande och finner 

att kommunfullmäktige avslår detta.  
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Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i  

övrigt och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till avsnittet Åtgärdsförslag 

 

att revidera kommunikationsprogrammet genom komplettering med avsnit-

tet Åtgärdsförslag.  

 

Reservation 

Peter Åberg (S), Lena Drangel (S), Bengt Dalemalm (S), Kurt Forsberg (S), 

Roger Lindström (S), Eira Henriksson (S), Christin Vallin (S), Sven-Åke 

Pennling (S), Gunnar Andersson (S), Christian Andersson (S), Tage Lundin 

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

verar sig över beslutet med motiveringen att en fullmäktigeberedning ska 

bereda ärenden och inte förmedla kunskap och dialog med kommunens 

medborgare.  

----- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 47 (63)  

   

Kommunfullmäktige  2014-04-29 

 

________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  
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Kommunikations- och delaktighetsberedning 

 

Frågan om tillsättande av en kommunikations- och delaktighetsberedning 

direkt under kommunfullmäktige har initierats i samband med framtagandet 

av kommunikationsprogram för Storumans kommun – Dialog och delaktig-

het.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-26, § 19 att fastställa kommunika-

tionsprogrammet med undantag av avsnittet Åtgärdsförslag som återremit-

terades till kommunstyrelsen för att tydligöra åtgärderna och kostnaderna 

för dessa.  

 

En av de föreslagna åtgärderna var kommunikations- och delaktighetsbe-

redning. Denna fråga hanterades även som ett separat ärendet och kommun-

fullmäktige beslutade 2013-02-26, § 20 att återremittera det till kommun-

styrelsen för att tydliggöra fullmäktigeberedningens uppdrag och kostnader 

för den.  

 

Analys 

För att stimulera utvecklingen av kommunen till att bli mer kommunikativ 

både internt och externt föreslås att en kommunikations- och delaktighets-

beredning tillsätts direkt under kommunfullmäktige under 2015. Efter ett år 

föreslås att beredningens arbete utvärderas innan beslut fattas om och hur 

arbetet ska bedrivas fortsättningsvis. Beredningens uppgift föreslås vara att 

förmedla kunskap om kommunikation och dialog med kommunens med-

borgare, i första hand i digitala miljöer. 

 

Att ha goda och uppdaterade kunskaper om kommunikation på internet och 

i sociala medier är mycket viktigt för att ha möjlighet att nå ut till och inte-

ragera med väljare, medborgare och brukare. Att säkerställa att både politi-

ker, tjänstemän och medborgare har en god digital kompetens är ett gemen-

samt ansvar i kommunen. Storumans kommun måste bli bättre rustade för 

att hantera den verklighet som redan är här och den framtida utveckling 

man står inför. Med en professionell användning av digitala kommunika-

tionsvägar finns goda möjligheter att tidigt etablera en bra dialog med fram-

tidens väljare och medborgare. 

 

Beredningen föreslås ägna fyra halvdagar alternativt två heldagar under 

2015 åt utbildning i digital kommunikation och utveckling av befintligt 

kommunikationsarbete. Syftet är att ledamöterna i beredningen i sin tur ska  
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föra sina nya kunskaper och erfarenheter vidare till övriga ledamöter. 

Kommunens informatör är samordnare för arbetet i beredningsgruppen.  
 

Kostnaden beräknas till ca 130 000 kronor , varav 90 000 kronor för perso-

nalkostnader (arvoden, resor m.m.) och 40 000 kronor för utbildningssam-

ordnare och externa utbildare.  

 

Beredande organs förslag 

Näringslivschef Johan Duvdahls tjänsteutlåtande 2013-01-02. 

Informatör Madeleine Rinmans tjänsteutlåtande 2014-03-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-01-22, § 8. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 9 och 2014-04-08, § 42. 
 

Kommunstyrelsens förslag 
 

att en fullmäktigeberedning för kommunikation och delaktighet tillsätts un-

der 2015 

 

att finansiering av beredningen – 90 000 kronor – sker från verksamhet 

10211 Kommunstyrelsens förfogande. 

 

Yrkande 

Peter Åberg (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Åbergs av-

slagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att tillsätta en fullmäktigeberedning för kommunikation och delaktighet 

under 2015 

 

att finansiering av beredningen – 90 000 kronor – sker från verksamhet 

10211 Kommunstyrelsens förfogande. 

 

Reservation 

Peter Åberg (S), Lena Drangel (S), Bengt Dalemalm (S), Kurt Forsberg (S), 

Roger Lindström (S), Eira Henriksson (S), Christin Vallin (S), Sven-Åke 

Pennling (S), Gunnar Andersson (S), Christian Andersson (S), Tage Lundin 

(S), Bengt-Göran Burman (V) och Marianne Ronnhed Johansson (V)  
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reserverar sig över beslutet med motiveringen att en fullmäktigeberedning 

ska bereda ärenden och inte förmedla kunskap och dialog med kommunens 

medborgare. 
----- 
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KF § 49  KS/2013:104 - 430 

 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) inom  

Storumans kommun - antagande av LIS-plan_______________ 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till plan för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) inom Storumans 

kommun.  

 

Syftet med planen är att få fram ett samlat dokument som utifrån de nya 

reglerna i miljöbalken samt plan- och bygglagen visar hur kommunen  

tänker behandla frågor om byggande och exploatering inom strandskydds-

området. En viktig del av planen är att översiktligt redovisa var lands-

bygdsutveckling kan utgöra skäl till dispens från strandskyddet för ett  

attraktivt boende. 

 

Utpekandet av områdena innebär inte att kommunen kommer att vara initia-

tivtagare till utveckling av områdena. Planen ska ses som ett kommunalt 

ställningstagande att vara positiv till lokala engagemang för bostadsbyg-

gande och företagande inom de utpekade områdena. LIS-planen är ett till-

lägg till gällande översiktsplan. Tillägget är inte komplett vad avser plane-

ringsunderlag, riksintressen, övergripande mål m.m. utan ska alltid läsas 

tillsammans med den kommuntäckande översiktsplanen. 

 

Tidigt samråd har hållits genom utskick till byar och samebyar, vilkas syn-

punkter inarbetats i samrådshandlingen. Förslag till LIS-plan har under  

tiden 2013-03-18—2013-05-20 varit ute på samråd. Samrådsmöten har hål-

lits i Gunnarn, Storuman, Umnäs, Tärnaby och Hemavan. Inkomna syn-

punkter har kommenterats i samrådsredogörelsen. Förslaget till LIS-plan 

har reviderats utifrån samrådsredogörelsen.  

 

Förslaget har därefter varit utställt för granskning under tiden 2013-11-15—

2014-01-16. Inkomna synpunkter har kommenterats i utställningsutlåtandet.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens handläggare bedömer att samtliga 

synpunkter anses vara tillgodosedda.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2014-02-19 beslutat godkänna 

upprättat förslag till LIS-plan och föreslagit att planen antas av kommun-

fullmäktige.  
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Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2014-02-19, § 15. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-08, § 43. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till plan för landsbygdsutveckling i strandnära lä-

gen (LIS-områden) inom Storumans kommun. 

----- 
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KF § 50  KS/2014:16 - 020 

 

Arbetsmiljöpolicy 

 

Kommunfullmäktige har 2013-02-26 antagit arbetsmiljöpolicy. Enligt  

arbetsmiljölagen ska arbetsmiljöpolicyn revideras varje år.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-01-07. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 10 och 2014-04-08, § 44. 

 

Administrativ chefs förslag 

 

att reviderad arbetsmiljöpolicy antas. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-04, § 10 att återremittera ärendet för 

genomförande av samråd med fackliga organisationer enligt gällande sam-

verkansavtal.  

 

Samråd har hållits i den kommunövergripande samverkansgruppen (KÖG) 

2014-04-02. De fackliga organisationerna har inget att invända mot försla-

get till reviderad arbetsmiljöpolicy.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta reviderad arbetsmiljöpolicy.  

----- 
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KF § 51   

 

Redovisning av motioner 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen vid kom-

munfullmäktiges sammanträden i april och november redovisa de motioner 

som ännu inte slutförts.  

 

Följande motioner är inte slutförda: 

 

KS/2011:165 

Förvärv och utveckling av badhuset i Hemavan 

Inlämnad av Lena Drangel (S) 2011-04-11. 

 

Kommunfullmäktige har § 56/11 beslutat överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till kanslichefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2011—2013.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-05-22 föreslagit att motionen av-

slås. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-06-05 beslutades 

att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare utredning avse-

ende driftskostnader, personalkostnader, kostnader för förvärv samt investe-

ringsbehov. 

 

KS/2011:226 

Allmänna lekplatser i Tärnaby och Hemavan 

Inlämnad av Lena Drangel (S) 2011-06-07. 

 

Kommunfullmäktige har § 79/11 beslutat överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2011—2013. 
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KS/2011:278 

Övergångsställe vid Parkskolan 

Inlämnad av Anna Hedman (M) 2011-08-01. 

 

Kommunfullmäktige har § 94/11 beslutat överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2011—2013.  

 

KS/2011:279 

Skyltning vid gamla båthamnen i Storuman 

Inlämnad av Anna Hedman (M) 2011-08-01. 

 

Kommunfullmäktige har § 95/11 beslutat överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2011—2013.  

 

KS/2012:20 

Hockeyrink i Tärnaby 
Inlämnad av Lars Levinson (M) och Ulf Vidman (M) 2012-01-29.  

 

Kommunfullmäktige har § 31/12 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2012—2013. 
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KS/2012:257 

Parker med tillgänglighet 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2012-09-10. 

 

Kommunfullmäktige har § 86/12 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2012—2013. 

 

KS/2012:345 

Trafiksäkerheten vid västra korsningen E12-E45 i Storumans samhälle 
Inlämnad av Håkan Rombe (FP) 2012-12-06. 

  

Kommunfullmäktige har § 11/13 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2013. 

 

KS/2013:202 

Demokratitorg 
Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2013-04-23. 

 

Kommunfullmäktige har § 43/13 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till kanslichefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2013. 

 

KS/2013:203 

Kolonilotter 
Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2013-04-24. 

 

Kommunfullmäktige har § 44/13 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 56 (63)  

   

Kommunfullmäktige  2014-04-29 

 

________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 51 

 

Motionen har överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2013. 

 

KS/2013:251 

Cykelparkeringar 
Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2013-06-04. 

 

Kommunfullmäktige har § 63/13 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2013. 

 

KS/2013:339 

Tillgängligt fiske 
Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2013-09-10. 

 

Kommunfullmäktige har § 87/13 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2013. 

 

KS72013:405 

Underhåll av leder i Storumans kommun 

Inlämnad av Erold Westman (KL) 2013-11-26. 

 

Kommunfullmäktige har § 104/13 beslutat att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2014:32 

Deklaration för jämställdhet 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2014-01-27. 

 

Kommunfullmäktige har § 12/14 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredningen.  
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Motionen har därefter överlämnats till administrativ chef för tjänsteutlå-

tande. 

 

KS/2014:62 

Uppröjning av brandtomt i Joesjö 

Inlämnad av Jarl Folkesson (C) 2014-02-18. 

 

Kommunfullmäktige har § 13/14 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredningen.  

 

Motionen har därefter överlämnats till kanslichefen för tjänsteutlåtande.  

  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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Redovisning av medborgarförslag 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen vid kom-

munfullmäktiges sammanträden i april och november redovisa de medbor-

garförslag som inte beretts färdigt.  

 

Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt: 
 

KS/2007:58 

Turistcentrum 

Inlämnat av Ingrid Lundberg  2007-02-06. 

 

Kommunfullmäktige har § 18/07 beslutat att överlämna medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendet har överlämnats till chefen för Medborgarservice för yttrande. Pga. 

förändrad koncernorganisation har ärendet härefter överlämnats till kansli-

chefen för yttrande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges april/maj- och novembersammanträden 

2007—2013.  

 

KS/2010:134 

Iordningställande av isbana för motorfordon 

Inlämnat av Mikaela Ankarö 2010-03-30. 

 

Kommunfullmäktige har § 53/10 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendet har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges april/maj- och novembersammanträden 

2010—2013. 

  

KS/2010:160 

Byggande av crossbana 

Inlämnat av Oscar Lund 2010-04-06. 

 

Kommunfullmäktige har § 54/10 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 
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Ärendet har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges april/maj- och novembersammanträden 

2010—2013. 

 

KS/2012:222 

Utökning av busstrafik till byar kring Storumans tätort 

Inlämnat av Eva Mörtsell och Emma Lundin 2012-06-21. 

 

Kommunfullmäktige har § 87/12 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

 

Ärendet har överlämnats till trafikplanerare Inger Carstedt för tjänsteutlå-

tande som yttrat sig i ärendet 2012-11-19. Ärendet har därefter överlämnats 

till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2012—2013. 

 

KS/2012:269 

Upprustning av lekparker i Storumans tätort 

Inlämnat av Anna Åkerstedt 2012-09-14. 

 

Kommunfullmäktige har § 87/12 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

 

Ärendet har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2012—2013. 

 

KS/2013:75 

Rastgård för hundar 

Inlämnat av Sören Hellqvist 2013-03-07. 

 

Kommunfullmäktige har § 45/13 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet ska därefter åter-

rapporteras till kommunfullmäktige. 
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Medborgarförslaget har överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2013. 

 

KS/2013:157 

Parkeringsplats och turistcentrum intill helikopterplattan vid Strandvä-

gen i Storuman 

Inlämnat av Ingrid Lundberg 2013-03-22. 

 

Kommunfullmäktige har § 46/13 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till tek-

niska chefen respektive kanslichefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2013. 

 

KS/2013:172 

Avskaffande av delade turer inom Storumans kommun 

Inlämnat av Christina Johansson m.fl. 2013-04-09. 

 

Kommunfullmäktige har § 49/13 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts till om-

sorgsnämnden för yttrande.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2013. 

 

KS/2013:222 

Vargfri kommun 

Inlämnat av Sören Israelsson m.fl. 2013-05-15. 

 

Kommunfullmäktige har § 66/13 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2013. 
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KS/2013:238 

Avskaffande av delade turer inom Storumans kommun 

Inlämnat av Christina Bengtsson m.fl. 2013-05-27. 

 

Kommunfullmäktige har § 67/13 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts till om-

sorgsnämnden för yttrande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2013. 

 

KS/2013:245 

Borttagning av träd vid Hermelinkullarna 

Inlämnat av Julia Jonsson och Lovisa Ivebo 2013-05-29. 

 

Kommunfullmäktige har § 68/13 beslutat att överlämna medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet ska därefter 

återrapporteras till kommunfullmäktige. 

 

Medborgarförslaget har överlämnats till förvaltningsassistent Lisbeth Isaks-

son för tjänsteutlåtande.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2013. 

 

Kommunstyrelsen har 2013-12-17 beslutat avslå medborgarförslaget ef-

tersom Storumans kommun inte äger fastigheten och därför inte kan besluta 

om borttagning av träd.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige. 

 

KS/2013:340 

Praktik- och lärlingsplatser för ungdomar 

Inlämnat av Ulf Holmlund 2013-09-26. 

 

Kommunfullmäktige har § 106/13 beslutat att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet ska därefter 

återrapporteras till kommunfullmäktige.  

 

Medborgarförslaget har överlämnats till arbetsmarknadssekreteraren för 

tjänsteutlåtande.  
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Kommunstyrelsen har 2014-04-08 beslutat avslå medborgarförslaget med 

hänvisning till gällande regelverk och utifrån det arbete som redan pågår. 

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige. 

 

KS/2013:341 

Tillvaratagande av tidningspapper och wellpapp för tillverkning av  

briketter 

Inlämnat av Ulf Holmlund 2013-09-26. 

 

Kommunfullmäktige har § 107/13 beslutat överlämna medborgarförslaget 

för handläggning och beslut. Medborgarförslaget har därefter överlämnats 

till näringslivschefen för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2013:360 

Parkeringsplatser och trafiksäkerhetsåtgärder vid Skytteanska skolan, 

Tärnaby 

Inlämnat av Marlén Lindgren 2013-10-17. 

 

Kommunfullmäktige har § 108/13 beslutat att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har därefter 

överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2013:362 

Samiskt center i centrala Tärnaby 

Inlämnat av Oskar Östergren 2013-10-18. 

 

Kommunfullmäktige har § 109/13 beslutat att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har därefter 

överlämnats till kanslichefen för tjänsteutlåtande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2014:170 

Omsorgsförvaltningens redovisning av rapport 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 1 år 2014 

Individ- och familjeomsorg 

 

Ordförande meddelar att fullmäktigeledamoten Håkan Rombe inte längre 

företräder Folkpartiet och därför betecknas som ”partilös f.d. FP”.  

 

Ordförande meddelar att Hemavan Tärnaby Airport AB vid bolagsstämma 

den 28 april beslutat om nyemission i bolaget. Frågan har även varit före-

mål för information och diskussion vid träff med gruppledare för de poli-

tiska partierna den 10 april. Kommunfullmäktige ska behandla ärendet den 

17 juni.  

----- 

 

 

  

 


