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KF § 1  KS/2011:374 - 250 
 
Enkel fråga - genomförande av permanentboendeområden i Hemavan 
 
Lena Drangel (S) har 2011-11-21 lämnat in en enkel fråga till kommunsty-
relsens ordförande Tomas Mörtsell.  
 
Drangel skriver att det i Hemavan i sommar byggts flera permanenthus och 
ännu fler efterfrågar tomter för permanentboende. 
 
Enligt kommunens hemsida finns i dagsläget en tomt kvar och den tomten 
är redan preliminärbokad.  
 
I detaljplanen för Hemavan finns några områden utpekade för permanent-
boende men inga initiativ har tagits från miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden eller tekniska avdelningen att planera för dessa områden med 
tomtavstyckningar, vägar, vatten och avlopp.  
 
Att bygga samhällen i utveckling borde ju vara en angenäm uppgift, särskilt 
när det gäller att skapa en grund för det turistiska samhället som uppenbar-
ligen är av stort intresse från omvärlden. 
 
Utan en fast boende befolkning blir det inte ett särskilt bra område och när 
det nu finns ett område som har förutsättningar att vara intressant för män-
niskor att bosätta sig i, tycker Drangel att detta ska tillvaratas genom att ha 
framförhållning vad gäller infrastrukturen samt andra kvaliteter som männi-
skor uppfattar som viktiga: kultur, utbildning vård och omsorg. 
 
I investerings- och driftbudget måste pengar avsättas för planering och  
genomförande av nya permantenboendeområden i Hemavan. 
 
Med anledning av detta undrar Drangel när kommunstyrelsens ordförande 
tänkt budgetera medel för genomförande av nya permanentboendeområden 
i Hemavan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-29, § 121 att frågan får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande meddelade då att den kommer att besvaras 
vid kommunfullmäktiges februarisammanträde.  
 
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande  
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KF § 1 
 
frågan enligt följande:   
 
Inledningsvis kan jag konstatera att Hemavan är ett av länets mest intres-
santa områden för exploatörer. Det visar sig på den verksamhet som idag 
sker på byggsidan, på antalet företag och privatpersoner som investerar i 
bostäder och på prisnivån både på tomter och färdiga hus.  
 
Det finns med andra ord flera aktörer förutom kommunen som kan tillhan-
dahålla tomter för byggnation. Ett problem med utvecklingen på fastighets-
sidan i området är att prisnivån och konkurrens på bostadsmarknaden för 
många blir ett hinder. 
 
När det gäller kommunens markinnehav, så är det begränsat. Kommunen 
tittar därför kontinuerligt på olika möjligheter att tillskapa ytterligare tom-
ter. Det som för dagen är mest aktuellt är möjligheterna till förtätningar i 
befintliga områden. Därutöver finns en överenskommelse med ett av före-
tagen som exploaterar mark för fritidsbebyggelse, att de till kommunen ska 
överlämna ett antal tomter för permanentbostäder.  
 
Med det avgivna svaret anses frågan besvarad.  
----- 
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KF § 2  KS/2011:371 - 359 
 
Interpellation - ökat behov av slamtömning 
 
Karin Malmfjord (S) har 2011-11-22 lämnat in en interpellation till kom-
munstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell.  
 
I interpellationen skriver Malmfjord att kommunen idag har avtal med en 
entreprenör när det gäller slamtömning. Sommar och höst tömmer slambi-
len avloppsbrunnarna. Uppförande av nya hus i kommunen bidrar till ökat 
behov av slamtömning.  
 
Malmfjord ställer frågan om befintlig entreprenör klarar ökningen av nytill-
kommande avloppsbrunnar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-29, § 114 att interpellationen får 
ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande meddelade då att den kommer att besvaras 
vid kommunfullmäktiges februarisammanträde.  
 
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande interpella-
tionen genom att meddela att den ökning av avloppsbrunnar som sker idag 
hanteras av entreprenören inom ramen för befintligt avtal.  
 
Med det avgivna svaret anses interpellationen besvarad. 
----- 
 
 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (67)  
   
Kommunfullmäktige 2012-02-28 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

 
KF § 3  KS/2011:372 - 612 
 
Interpellation - användning av medel för utveckling av Luspen-

gymnasiet_____________________________________________ 
 
Karin Malmfjord (S) har 2011-11-22 lämnat in en interpellation till fritids-, 
kultur- och utbildningsnämndens ordförande Johnny Holmgren. 
 
I interpellation skriver Malmfjord att vid kommunfullmäktiges samman-
träde den 28 februari 2011 beslutade de borgerliga partierna och Kommun-
listan att utöka fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram med 
500 000 kronor för utveckling av Luspengymnasiet.  
 
Malmfjord undrar vad dessa medel använts till. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-29, § 115 att interpellationen får 
ställas.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande meddelade då att den 
kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges februarisammanträde.  
 
Vid dagens sammanträde besvarar fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 
ordförande interpellationen sammanfattningsvis enligt följande: 
 
De medel som nämnden beviljats för Luspengymnasiets utveckling innebär 
att vår egen gymnasieskola kan hålla en hög attraktivitet. Fler väljer att  
studera på hemorten om möjligheterna att locka ungdomar från andra 
kommuner ökar. Kommunens kostnader för interkommunala ersättningar 
kan därmed minska.  
 
En redovisning lämnas vidare på aktiviteter som hittills genomförts. Under 
samlingsrubriken ”Ett nice Storuman” nämns bl.a. att samarbetet med  
Kulturakademin och fritidsgårdarna utvecklats och att arbete inletts för ett 
bättre allaktivitetshus tillsammans med berörda aktörer.  
 
Av svaret framgår också hur pengar nyttjats för olika aktiviteter och inköp. 
 
Med det avgivna svaret anses interpellationen besvarad. 
----- 
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KF § 4  KS/2011:373 - 709 
 
Interpellation - kostnader för institutionsplaceringar enligt LVU och 

LVM______________________________________________________ 
 
Karin Malmfjord (S) har 2011-11-22 lämnat in en interpellation till om-
sorgsnämndens ordförande Allan Forsberg.  
 
I interpellationen skriver Malmfjord att omsorgsnämnden de senaste åren 
haft många omhändertaganden av barn, ungdomar och vuxna. En del av 
dessa omhändertaganden har lett till institutionsplaceringar enligt LVU och 
LVM. Varje placering är kostsam.  
 
Malmfjord undrar på vilket sätt omsorgsnämndens ordförande och den  
borgerliga alliansen arbetar med att minska kostnader för dessa placeringar.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-29, § 116 att interpellationen får 
ställas.  
 
Omsorgsnämndens ordförande meddelade då att den kommer att besvaras 
vid kommunfullmäktiges februarisammanträde.  
 
Vid dagens sammanträde besvarar omsorgsnämndens ordförande interpella-
tionen sammanfattningsvis enligt följande:  
 
I omsorgsnämnden är vi medvetna om att placeringar enligt LVU och LVM 
är kostsamma. Jämförelser görs på priser och upplägg för att finna vård av 
den kvalitet som är relevant för den enskilde individen. Ett långsiktigt före-
byggande arbete är viktigt för att förändra förhållandena i vår kommun. Jag 
tror och hoppas att vi kan vara överens om att detta är en fråga som gäller 
oss alla där vi ”drar åt samma håll”. Vi vill fortsätta att arbeta tillsammans 
med övriga aktörer för att fånga upp barn och vuxna med behov av stöd i ett 
tidigt skede. Jag vill inte tro att avsikten med denna interpellation var att 
göra dessa frågor till en politisk stridsfråga.  
 
Med det avgivna svaret anses interpellationen besvarad. 
----- 
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KF § 5  KS/2007:181 - 020 
 
Motion - mönsterarbetsplatser för alla anställda i offentliga sektorn 
 
I motion 2007-04-23 anför Isabella Ardlin (S) bl.a. följande: 
 
Det socialdemokratiska partiet vill ta krafttag för att tillsammans med de 
fackliga organisationerna arbeta för att Storumans kommun i framtiden ska 
vara ett föredöme bland arbetsgivarna. Genom facklig/politisk samverkan 
ska det arbete som påbörjats förstärkas och påskyndas, allt för att göra den 
offentliga verksamheten till mönsterarbetsplatser. 
 
Grunden för förändringsarbetet är i korthet 
 
o För att utveckla jämställdheten i samhället ska offentliganställda kunna 
välja sin sysselsättningsgrad där heltid är en rättighet och deltid en möj-
lighet. 
 

o Alla anställda ska ha rätt inflytande, delaktighet och kompetensutveck-
ling för att kunna påverka sin egen arbetssituation men också för att för-
stå sin roll i sin helhet. Arbetet ska ta tillvara kompetensen. 
 

o Goda arbetsplatser behöver ett tydligt ledarskap och ledarna ska ges bra 
möjligheter för att utvecklas. 
 

o Önskemålet är att en bra dialog mellan fackligt förtroendevalda, politiker 
och anställda upprättas för att ta fram en gemensam värdegrund. 
 

o Avslutningsvis föreslås att med hänvisning till ovan anförda att  
Storumans kommun strävar efter att införa mönsterarbetsplatser inom 
hela sin verksamhet. 
  

Kommunfullmäktige beslutade 2007-04-24, § 51 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Motionssvar 2009-02-02 från personalstrategen. 
Arbetsutskottets protokoll 2009-03-10, § 30 och 2011-12-06, § 145. 
Utredare Lennart Nilssons tjänsteutlåtande 2011-11-23. 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-20, § 141. 
 
Personalstrategen har 2009-02-02 i förslag till motionssvar bl.a. framfört att 
samtliga medarbetare i kommunen under 2003 engagerades i processen  
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KF § 5  
 
”Rådslaget” som bl.a. syftade till att formulera en gemensam värdegrund 
för ledning och medarbetarskap i kommunen. Resultatet blev ett förvalt-
ningsprogram som fastställdes av kommunfullmäktige under 2004. Perso-
nalstrategen föreslog att detta arbete i första hand skulle återupplivas och 
vid behov revideras innan nya åtgärder vidtogs. När det gäller införande av 
heltider till alla som önskar föreslog strategen att goda exempel skulle  
studeras.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2009-03-10 att remittera ärendet till kommun-
kansliet för ytterligare beredning.  
 
I tjänsteutlåtande 2011-11-23 meddelar kansliets utredare Lennart Nilsson 
att motionen berör en rad aspekter av kommunens relationer i egenskap av 
arbetsgivare i förhållande till sina anställda. Vissa av dessa regleras i lagar 
och avtal. Andra är renodlat politiska ambitioner som t ex facklig/politisk 
samverkan. 
 
Samtidigt kan konstateras att kommunens attraktivitet som arbetsgivare är 
en viktig framtidsfråga inte minst mot bakgrund av de stora pensionsav-
gångar som kommer att ske under de närmaste åren. Det faktum att 185  
anställda kommer att gå i pension under perioden 2009—2019 talar sitt tyd-
liga språk. 
 
I det lokala tillväxtprogram som fastställdes av kommunfullmäktige  
2011-05-03 sägs bl.a.:  
 
”Offentlig verksamhet sysselsätter ca 1 000 personer ( ca 35 % ) av alla i 
arbetskraften vår kommun och är därför central när det gäller tillväxt och 
utveckling. Verksamheten är grundläggande för att göra kommunen attrak-
tiv för boende och etableringar och för att säkerställa en så diversifierad 
arbetsmarknad som möjligt. Sektorn är därmed också viktig för att möjlig-
göra anställning av nyckelpersoner inom alla sektorer. 
  
En väl fungerande och utbyggd offentlig service är en viktig tillväxtfaktor 
för all övrig näringsverksamhet i kommunen”. 
 
En väl fungerande kommunal verksamhet förutsätter en personal som trivs 
på sina arbetsplatser. Samtidigt utgår man från att verksamheten ska be-
drivas inom fastställda ekonomiska ramar vilket ställer höga krav på ett  
effektivt nyttjande av tillgängliga resurser. Kommunens attraktivitet som 
arbetsgivare är under alla förhållanden en central fråga. 
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KF § 5 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att kommunstyrelsen uppdrar till koncernledningsgruppen att utarbeta för-
slag till revidering av det av fullmäktige tidigare fastställda förvaltnings-
programmet 
 
att uppdra till personalkontoret att snarast upprätta en personalförsörjnings-
plan för Storumans kommun 
 
att motionen därmed är besvarad. 
----- 
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KF § 6  KS/2010:254 - 609 
 
Motion - inventarieförteckningar vid kommunens skolor 
 
Sören Israelsson (S) har 2010-06-22 lämnat in rubricerad motion. 
 
I motionen skriver Israelsson att det tidigare gjorts inventarieförteckningar 
vid kommunens skolor men att det inte skett på senare år. Om t ex en brand 
skulle inträffa kan man med säkerhet inte säga vad som funnits på skolan. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår Israelsson att skolorna återinför  
inventarieförteckningar som sedan förvaras på säker plats. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-22 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendet har därefter remitterats till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
för yttrande. I samband med detta har nämndens arbetsutskott 2010-08-25 
föreslagit att en inventarieförteckning ska finnas på skolornas samtliga  
enheter. Nämnden har 2010-09-09 beslutat återremittera motionen till kom-
munstyrelsen för klargörande av innehållet innan nämnden kan avge något 
yttrande. 
 
Upprättande av inventarieförteckningar är en del av den ekonomiska redo-
visningen för varje nämnd. Traditionellt har detta skett genom att inventa-
riepärmar fyllts i en gång per år som iordningställts vid varje arbetsställe,  
t.ex. en skola eller ett äldreboende. Detta system är mycket resurskrävande 
och osäkert bl. a genom att förteckningarna i många fall förvaras i icke 
brandsäkra utrymmen.  
 
Diskussioner har förts med företrädare för ekonomikontoret om möjlig-
heterna att komplettera nuvarande ekonomisystem med en modul som  
skulle innebära att man registrerar inventarier via streckkod med handhållen 
dator. Därmed skulle säkerheten öka högst väsentligt och man skulle få en 
helt annan enhetlighet i redovisningen. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2010-09-09, § 84. 
Utredare Lennart Nilssons tjänsteutlåtande 2011-11-22. 
Arbetsutskottets protokoll 2011-12-06, § 146. 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-20, § 142. 
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KF § 6 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunstyrelsen ger koncernledningsgruppen i uppdrag att närmare ut-
reda införande av ett digitalt system för upprättande av inventarieförteck-
ningar inom kommunens samtliga verksamheter 
 
att motionen därmed är besvarad.  
----- 
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KF § 7  KS/2010:430 - 810 
 
Motion - subventionerade liftkort för kommunens skolungdom 
 
Marianne Johansson (V) och Helena Israelsson (V) har 2010-11-30 lämnat 
in rubricerad motion. 
 
I enlighet med kommunens strävan att vara en attraktiv kommun att bo och 
verka i, föreslår Johansson och Israelsson att kommunen förhandlar med 
liftbolagen om ett bra pris på liftkort för skolungdom, som sedan kommu-
nen får gå in och subventionera. Liftkortet ska gälla alla skolbarn i åk 1—9 
i hela kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, 21 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Motionen har härefter överlämnats till fritids-, kultur- och utbildnings-
nämnden för yttrande. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-09-20, § 92. 
Arbetsutskottets protokoll 2011-10-11, § 118 och 2011-12-06, § 147. 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2011-11-21. 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-20, § 143. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 2011-09-20 att motionen 
avslås med motiveringen att en sådan subvention blir orättvis beroende på 
var ungdomarna bor i kommunen och att kommunen istället föreslås för-
handla med Strömma Fjäll & Aktivitet om ett bättre pris på liftkort.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2011-10-11 att bereda motionen ytterligare  
genom kontakter med Strömma Fjäll och Aktivitet AB.  
 
Kommunstyrelsens ordförande och koncernchefen har 2011-10-25 träffat 
ledningen för Strömma Fjäll & Aktivitet angående bl. a bolagets möjlig-
heter att stötta kommunens unga. 
 
Strömma Fjäll & Aktivitet har 2011-10-27 gått ut med ett pressmeddelande 
att ungdomar i åldern 8—15 år som är folkbokförda i Storumans kommun i 
vinter kan köpa ett säsongskort i Hemavan Tärnaby för 695 kronor. Barn 
upp t o m 7 år åker gratis. 
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KF § 7 
 
Erbjudandet är ca 73 procent lägre än det vanliga priset för ett säsongskort 
för ungdom 8– 15 år bokat online som uppgår till 2 545 kronor.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.  
----- 
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KF § 8  KS/2011:166 - 299 
 
Motion - fullföljande av förvärv av Folkets Hus i Tärnaby 
 
Lena Drangel (S) har 2011-04-11 lämnat in rubricerad motion. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-28 att förvärva Folkets Hus i  
Tärnaby (Laxnäs 1:21) med inventarier för maximalt 1 500 000 kronor och 
att genomföra köpet när driftformerna var klarlagda. För finansiering av 
förvärvet anvisades 1 500 000 kronor ur investeringsbudget för 2010.  
 
Frågan om driftformer för Folkets Hus behandlades av kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2010-11-02. Arbetsutskottet beslutade att verkställa kommun-
fullmäktiges beslut i och med att driftformerna då var klarlagda.  
 
Efter arbetsutskottets beslut framförde säljaren synpunkter som krävde för-
tydligande från kommunens sida. Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-16 
att vidhålla kommunfullmäktiges beslut om att förvärva fastigheten för 
maximalt 1 500 000 SEK samt att köpet skulle vara slutfört senast  
2010-11-30. 
 
I motionen föreslår Lena Drangel att kommunfullmäktiges beslut om för-
värv av Folkets Hus i Tärnaby ska fullföljas. Enligt Drangel har ägaren 
framfört att köpesumman ska vara 1 500 000 SEK samt ersättning för  
löpande utgifter som till 2010-11-01 ska uppgå till 115 000 SEK.  
 
Efter förhandlingar med säljaren kunde konstateras att dennes villkor hade 
förändrats gentemot vad som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut 
2010-09-28. Mot bakgrund av detta har köpet därför inte kunnat genom-
föras. 
 
I motionen anger Drangel vidare att det finns ett brett behov av lokalen för 
olika former av aktiviteter samt att den förväntade utvecklingen i Tärna-
området kommer att ställa krav på bättre samlingslokaler för fritids- och 
kulturverksamhet.  
 
Drangel föreslår 
 
att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att slutföra köpet av 
Folkets Hus och därvid också finansierar köpet 
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att en fullmäktigeberedning bestående av ledamöter från Tärnaområdet till-
sätts som får i uppdrag att föreslå finansiering av underhåll samt framtida 
driftsformer.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-03, § 57 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2011-08-02. 
Arbetsutskottets protokoll 2011-12-06, § 148. 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-20, § 144. 
 
Av koncernchefens tjänsteutlåtande framgår följande: 
 
Stetind Invest AB erbjöd Storumans kommun att förvärva fastigheten  
Laxnäs 1:21 (Folkets Hus i Tärnaby) samt samtliga inventarier i fastigheten 
för 1 500 000 kronor. Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-28 att för-
värva fastigheten Laxnäs 1:21 med inventarier för maximalt 1 500 000 kro-
nor av Stetind Invest AB och att genomföra köpet när driftformerna är klar-
lagda. Utöver inköpet av fastigheten har kommunfullmäktige även anvisat 
985 000 kronor i investeringsbudget för konvertering av värmesystem samt 
870 000 kronor för att åtgärda fel och brister i fastigheten. 
 
Stetind Invest AB höjde priset på fastigheten till 1 850 000 kronor när  
köpekontrakt skulle utformas efter kommunfullmäktiges beslut om förvärv 
av fastigheten. Stetind Invest AB kunde inte heller uppvisa att man hade 
lagfart på fastigheten. 
 
Stetind Invest AB har under maj 2011 fått lagfart på fastigheten Laxnäs 
1:21 varvid, förutsatt att Stetind Invest AB accepterar en köpeskilling på 
fastigheten och inventarier på 1 500 000 kronor, det inte längre föreligger 
något hinder att affären slutförs.  
 
Företrädare för kommunen har kontaktat Stetind Invest AB efter bolaget 
fått lagfart på fastigheten och återigen erbjudit ett köp av fastigheten med 
utgångspunkt från tidigare muntliga överenskommelser samt kommunfull-
mäktiges beslut. Konstateras kan utifrån de kontakter som tagits med  
Stetind Invest AB att deras nuvarande syn på prisnivån för fastigheten och 
inventarier vida överstiger kommunfullmäktiges beslut från 2010-09-28. 
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Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Lena Drangel (S) och Allan Forsberg (KD) reserverar sig över beslutet att 
avslå motionen. 
----- 
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KF § 9  KS/2011:189 - 456 
 
Motion - flyttning av återvinningsstation från Tärnaby samhälle till 

Morkan___________________________________________________ 
 
Stig-Harry Johansson (C) har 2011-05-03 lämnat in rubricerad motion. 
 
I motionen skriver Johansson att det vid återvinningsstationen i Tärnaby 
samhälle ofta ligger skräp utanför på marken och att placeringen av contain-
rarna ger en ovårdad bild av Tärnaby från E12 vid västra infarten till sam-
hället. Markområdet för återvinningsstationen används också som parkering 
för långtradare som inväntar tid för besök vid tullstationen, vilket innebär 
att trängsel ibland uppstår. 
 
Johansson föreslår därför att återvinningsstationen i Tärnaby samhälle  
flyttas till Morkan och placeras utanför inhägnaden till återvinningscentra-
len. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-03, § 58 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Ingenjör Christina Erikssons tjänsteutlåtande 2011-11-17. 
Arbetsutskottets protokoll 2011-12-06, § 149. 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-20, § 145. 
 
Av ingenjörens tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (Ftiab) är den organisation som 
äger och driver alla återvinningsstationer i landet. Ftiab är en sammansätt-
ning av olika materialbolag och kom till som en följd av att uppfylla det 
lagstiftade producentansvaret för tidningar och förpackningar. 
 
Kommunens lagstadgade ansvar kring producentansvaret är att sköta infor-
mationen till hushållen samt tillsyn. Kommunen förmedlar även synpunkter 
och åsikter från kommunmedborgare samt försöker påverka förändringar i 
positiv riktning. 
 
Varken Ftiab eller kommunen ser någon fördel med att flytta återvinnings-
stationen (ÅVS) till Morkan då erfarenhet från andra liknande försök visar 
på ökad nedskräpning av grovavfall, ökad mängd orena fraktioner och 
framför allt minskad närhet och tillgänglighet för medborgarna. 
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Nuvarande placering av ÅVS i Tärnaby har dock under en längre tid gett 
upphov till många synpunkter och önskemål. Även kommunen har ett  
intresse av att hitta annan placering. Mot bakgrund av detta bjöd Ftiab i  
januari 2011 in till ett möte för allmänheten, där även kommunen deltog. 
 
Mötet mynnade ut i olika förslag och resultatet blev att Ftiab kommer att 
flytta ÅVS från befintlig plats till intilliggande fastighet i riktning mot 
brandstationen. En ny återvinningsstation kommer även att etableras på 
parkeringen vid dansbaneudden, vilket kommer att minska belastningen på 
den som blir kvar i området. Detta i sin tur bör bidra till minskad nedskräp-
ning. Dessa förändringar kommer att ske under barmarksperioden 2012.
  
Ftiab har lagt upp en 3-årig plan för att byta ut alla sina containrar i Sverige, 
då man är medveten om att dessa är av undermålig kvalitet samt i vissa fall 
inte ändamålsenliga. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
----- 
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KF § 10  KS/2011:216 - 456 
 
Motion - storkomposter i Storuman och Tärnaby 
 
Anna Hedman (M) har 2011-05-23 lämnat in rubricerad motion. 
 
I motionen skriver Hedman att Storumans kommun inte har någon stor-
kompost för kommuninnevånarna. Med tanke på gällande regler för att ha 
en egen kompost på gården, anser Hedman att kommunen ska bistå inne-
vånarna med detta. Hedman skriver vidare att kommunen ska arbeta aktivt 
med att förbättra miljön och storkomposter skulle vara ett stort bidrag ur 
miljösynpunkt. 
 
Hedman föreslår 
 
att kommunen bygger storkomposter i anslutning till befintliga miljö-
stationer i Storuman och Tärnaby eller på annan lämplig plats. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-21, § 78 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Ingenjör Christina Erikssons tjänsteutlåtande 2011-11-17. 
Arbetsutskottets protokoll 2011-12-06, § 150. 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-20, § 146. 
 
Av ingenjörens tjänsteutlåtande framgår följande: 
 
Kommunens regelverk för hemkomposter skiljer sig inte nämnvärt från 
andra kommuners, då miljöbalken ligger till grund för avfallshanteringen. 
Eftersom miljöhänsyn och miljöpåverkan har en central roll i allt avfallsar-
bete finns förhållandevis strikta bestämmelser kring hantering av avfall. 
 
För en egen hemkompost gäller betydligt mildare krav jämfört med stor-
skalig kompostering, då det räknas som verksamhetsmässig behandlings-
metod i en behandlingsanläggning på grund av mängden avfall som ska 
komposteras. 
 
För hemkomposteraren i Storumans kommun krävs att anmälan görs till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och att kompostbehållaren är säker 
mot skadedjur. Dessutom ska den vara isolerad om kompostering ska ske 
vintertid. Råd om storlek och placering för en fungerade process kan miljö-
kontoret bistå med.  
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En storkompost kräver betydligt större resurser. Idag godkänner inte läns-
styrelsen en kompostverksamhet om inte verksamhetsutövaren kan säker-
ställa omhändertagande/rening av metangas och lakvatten. Dessutom måste 
den vara täckt, pga. skadedjursrisken, samt isolerad så att processen inte 
stannar upp under vintern. Utöver detta krävs en rimlig avsättning för den 
produkt som uppstår, vilket är förenat med andra lagar. Det krävs även stora 
arbetsinsatser för skötsel och provtagningar, sammantaget handlar det om 
stora investeringar. 
 
Det finns rapporter som visar att storskalig kompostering är ohållbar med 
hänsyn till föroreningsrisker, särskilt för hushållsavfall. I EG-direktivet och 
den nationella avfallsplanen styrs återvinningen mot andra alternativ,  
t.ex. biogas. 
 
Kommunen har tillsatt en arbetsgrupp som bland annat undersöker möjlig-
heten till småskalig biogasanläggning.  
 
Tekniska avdelningen bevakar kontinuerligt nya lösningar och möjligheter 
som ett led i att försöka förbättra miljön och bidra till ett resurssnålt sam-
hälle. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
----- 
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KF § 11  KS/2011:304 - 311 
 
Motion - vägskyltar i Storumans kommun 
 
Olle Wärnick (M) har 2011-08-25 lämnat in rubricerad motion. 
 
I motionen skriver Wärnick att det förekommer felaktiga skyltar som ger 
felaktig information och bidrar till en negativ uppfattning om kommunen. 
 
Wärnick föreslår 
 
att inaktuella vägskyltar i kommunen bör tas bort och ersättas med skyltar 
med aktuell information. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-27, § 97 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2011-11-25. 
Arbetsutskottets protokoll 2011-12-06, § 151. 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-20, § 147. 
 
Av kanslichefens tjänsteutlåtande framgår följande: 
 
Skyltningen längs våra vägar hanteras i huvudsak av Trafikverket. Skyltar 
av karaktären lokaliseringsskyltar sätts upp på initiativ av någon verksam-
hetsutövare och kostnaderna betalas av verksamhetsutövaren, men ansvaret 
och ägandet av skylten ligger på Trafikverket. 
 
Vid samtal med Trafikverkets representanter framkommer att det finns en 
del svårigheter att vara uppdaterad på vilka verksamheter som fortfarande 
är intakta och igång. Det finns självfallet ett önskemål om samverkan mel-
lan Trafikverket och kommunen, men ansvaret för skyltningen är tydligt 
och det är Trafikverkets. 
 
När det gäller ansvarsfrågan är det tydligt var det ligger men däremot finns 
svårigheter om att vara fullständigt uppdaterad om en skyltad verksamhet är 
igång eller ej. Trafikverket önskar hjälp med inrapportering till verket när 
verksamheterna upphör. Tillståndsgivningen för olika verksamheter be-
handlas i flera kommunala instanser, men troligtvis har miljö- och sam-
hällsbyggnadsnämnden största kontakterna med olika verksamhetsutövare. 
Således borde miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kunna leverera in  
erforderliga uppgifter till regionala företrädare för Trafikverket.  
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Kanslichefens bedömning är, trots detta, att uppgiften åligger Trafikverket 
och därmed är det deras uppgift att sanera icke aktuella skyltar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
----- 
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KF § 12  KS/2007:1 - 330 
 
Medborgarförslag - restaurering av närmiljön i Storumans samhälle 
 
Per Göran Johansson har 2007-01-02 lämnat in rubricerat medborgar-
förslag. 
 
Av förslaget framgår att det i samband med regleringen av Uman gjordes 
omfattande markarbeten i och omkring Storumans samhälle. Kvalificerade 
landskapsarkitekter engagerades för att designa den nya samhällsprofilen. 
De parkområden som skapades, Hermelinskullarna, Badsjöområdet och 
Hamnområdena, är fortfarande stora tillgångar för rekreation och friluftsliv 
och mycket frekventerade året om. 
 
De planteringar som utfördes på 60-talet börjar emellertid bli ankomna och 
i behov av restaurering. 
 
För att göra det möjligt att återta kontakten med vattnet föreslår Johansson 
 
att kommunstyrelsen ur arkiven plockar fram de ursprungliga ritningarna 
för samhällets parker med tillhörande anvisningar för planteringar m.m. 
 
att dessa läggs som underlag för en långsiktig plan för återställande, ny-
plantering respektive röjning och upprensning 
 
att man dessutom gör kompletteringar som t.ex. belysning av strandprome-
naden (Vallen, hamnarna), upprustning eller nybyggnad av bryggorna m.m. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 12 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 1.  
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-07, § 1. 
 
Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
I samband med behandlingen av ett annat medborgarförslag inlämnat av Per 
Göran Johansson avseende Uman som utvecklingsresurs, beslutade kom-
munfullmäktige 2007-06-26, § 90 bl.a. att kommunstyrelsen under hösten 
2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrågorna kring  
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Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder för att på ett 
bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  
 
I arbetet med förstudien har även detta medborgarförslag beaktats. Arbetet 
har dock av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv. 
 

Kommunstyrelsens förslag 

 
att medborgarförslaget avslås 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv. 
 
Yrkande 
Roland Gustafsson (KD) yrkar 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  
Gustafssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt  
Gustafssons yrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
----- 
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KF § 13  KS/2007:2 - 849 
 
Medborgarförslag - utveckling av infrastrukturen kring Uman 
 
Per Göran Johansson har 2007-01-02 lämnat in rubricerat medborgar-
förslag. 
 
Av förslaget framgår att i ett antal SIKU-projekt som genomfördes under 
2004-2005 har en uppgradering av infrastrukturen kring Uman inletts. Bl.a. 
har Båtklubben kunnat påbörja en uppmärkning av hinder och farleder och 
några byar har projekterat för att återskapa de gamla ångbåtsbryggorna.  
 
Ritningar, kostnadsberäkningar, detaljkartering av brygglägen och 
markupplåtelser finns. 
 
Insatserna har emellertid stannat av i avvaktan på initiativ och finansiering. 
Kommunen gjorde en ansökan om ”Lokala naturvårdsobjekt” för bryggorna 
och avsatte också bygdemedel för ändamålet. Eftersom ansökan inte ledde 
till resultat har det hela ”runnit ut”. 
 
Johansson föreslår 
 
att kommunstyrelsen aktualiserar den tidigare upprättade ansökan och gör 
en ny finansieringsplan utifrån nya förutsättningar (Mål 2, nya landsbygds-
programmet m.m.) 
 
att de aktuella byarna, Kaskeluokt, Blaiken, Strömsund och Ankarsund,  
inbjuds till diskussion om nystart för initiativet 
 
att fortsatta insatser för utveckling av infrastrukturen kring Uman tas in i 
kommunens planering. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 13 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 2. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-07, § 2. 
 
Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  
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I samband med behandlingen av ett annat medborgarförslag inlämnat av  
Per Göran Johansson avseende Uman som utvecklingsresurs, beslutade 
kommunfullmäktige 2007-06-26, § 90 bl.a. att kommunstyrelsen under  
hösten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrågorna 
kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder för att 
på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  
 
I arbetet med förstudien har även detta medborgarförslag beaktats. Arbetet 
har dock av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv. 
 
Kommunstyrelsens förslag 

 
att medborgarförslaget avslås 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv. 
 
Yrkande 
Roland Gustafsson (KD) yrkar 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  
Gustafssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt  
Gustafssons yrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv 
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att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
----- 
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KF § 14  KS/2007:3 - 849 
 
Medborgarförslag - Uman som utvecklingsresurs 
 
Per Göran Johansson har 2007-01-02 lämnat in rubricerat medborgarför-
slag. 
 
Av förslaget framgår följande: 
 
Uman har i alla tider varit en viktig faktor för bygdens överlevnad och  
utveckling. Efter den största omvandlingen i Umans historia, regleringen 
under 1960-talet, kom emellertid några årtionden där sjöns betydelse för 
annat än energiproduktion föll tillbaka. 
 
Under de senaste åren har emellertid intresset för Uman som resurs ökat. 
Genom etableringen av ett utvecklingsbart vattenbruk har nya potentialer 
påvisats. Som en ”biverkan” av fiskodlingarna har sportfisket på Uman  
exploderat. 
 
Intresset för att återuppta olika aktiviteter med Uman som bas har vuxit de 
senaste åren. Alltfler upptäcker sjöns värden för friluftsliv och rekreation.  
 
Även för utvecklingen av olika turistiska aktiviteter har sjön stora kvaliteter 
omfattande seglingsbar yta, möjligheter för ett varierande sportfiske och ett 
ökande antal fritidsbåtar.  
 
Sedan fem år tillbaka finns också ett passagerarrederi för att kunna erbjuda 
charter och beställningstrafik på sjön. 
 
Sjöns förutsättningar som utvecklingsresurs borde uppmärksammas mera.  
 
Förstudiegruppen för ångbåtsbryggorna lämnade i mitten av 2005 ett för-
slag som därefter troligen ramlat mellan stolarna. Förslaget hade följande 
lydelse: 
 
”Förstudiegruppen har diskuterat att bjuda in folk från olika intressen såsom 
sportfisket, yrkesfisket, fiskodling, vattensport, aktivitetsföretag, Sveaskog 
m.fl. för att från olika infallsvinklar belysa hur Uman kan nyttjas som en 
resurs för bygdens utveckling - ”Inspirationsdag” med temat Uman som 
resurs i framtiden”. 
 
Johansson föreslår  
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att kommunstyrelsen uppdrar till sitt utvecklingsbolag att planera och 
genomföra aktiviteter som leder till större uppmärksamhet för och inspira-
tion till att nyttja Uman som en utvecklingsresurs. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 14 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-26, § 90 bl.a. att kommunstyrelsen 
under hösten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklings-
frågorna kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åt-
gärder för att på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklings- 
avseenden.  
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 3. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-07, § 3. 
 
Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
Kommunen har kallat olika intressenter till ett möte där frågorna diskutera-
des. Mötet resulterade i att en arbetsgrupp utsågs att arbeta vidare med  
frågan. Arbetsgruppen har träffats vid ett flertal tillfällen. Arbetet har dock 
av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför att med-
borgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet ”Attraktiva 
Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i Storumans  
kommun mer attraktiv. 
 
Kommunstyrelsens förslag 

 
att medborgarförslaget avslås 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv. 
 
Yrkande 
Roland Gustafsson (KD) yrkar 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 33 (67)  
   
Kommunfullmäktige 2012-02-28 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

 
KF § 14 
 
Storumans kommun mer attraktiv 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  
Gustafssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt  
Gustafssons yrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
----- 
 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 34 (67)  
   
Kommunfullmäktige 2012-02-28 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

  
KF § 15  KS/2007:56 - 312 
 
Medborgarförslag - strandpromenad efter Uman 
 
Ingrid Lundberg har 2007-02-06 lämnat in rubricerat medborgarförslag. 
  
Lundberg föreslår 
 
att det byggs en väg efter Uman vid Saljesnäset för att där kunna cykla, gå, 
springa och styra barnvagnar 
 
att vindskydd uppförs efter vägen 
 
att vägen förses med gatlyktor 
 
att vägen plogas vintertid  
 
att i anslutning till vägen även snygga till de naturliga sandstränderna och 
bygga några bryggor.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 16 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 4. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-07, § 5. 
 
Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
I samband med behandlingen av ett annat medborgarförslag inlämnat av  
Per Göran Johansson avseende Uman som utvecklingsresurs, beslutade 
kommunfullmäktige 2007-06-26, § 90 bl.a. att kommunstyrelsen under  
hösten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrågorna 
kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder för att 
på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  
 
I arbetet med förstudien har även detta medborgarförslag beaktats. Arbetet 
har dock av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv. 
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Kommunstyrelsens förslag 

 
att medborgarförslaget avslås 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv. 
 
Yrkande 
Roland Gustafsson (KD) yrkar 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  
Gustafssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt  
Gustafssons yrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
----- 
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KF § 16  KS/2007:57 - 819 
 
Medborgarförslag - fisket runt Uman 
 
Ingrid Lundberg har 2007-02-06 lämnat in rubricerat medborgarförslag. 
  
Lundberg föreslår 
 
att kommunen marknadsför det fina fisket runt Uman både i Sverige och 
utomlands 
 
att kommunen vartannat år köper en kasse med fisk för att släppas ut i sjön 
för åretruntfiske 
 
att i anslutning till fisket uthyra båtar med guide. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 17 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 5. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-07, § 5. 
 
Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
I samband med behandlingen av ett annat medborgarförslag inlämnat av  
Per Göran Johansson avseende Uman som utvecklingsresurs, beslutade 
kommunfullmäktige 2007-06-26, § 90 bl.a. att kommunstyrelsen under  
hösten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrågorna 
kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder för att 
på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  
 
I arbetet med förstudien har även detta medborgarförslag beaktats. Arbetet 
har dock av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv. 
 
Kommunstyrelsens förslag 

 
att medborgarförslaget avslås 
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att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv. 
 
Yrkande 
Roland Gustafsson (KD) yrkar 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  
Gustafssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt  
Gustafssons yrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
----- 
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KF § 17  KS/2007:59 - 331 
 
Medborgarförslag - parkanläggning 
 
Ingrid Lundberg har 2007-02-06 lämnat in rubricerat medborgarförslag.  
  
Lundberg föreslår att en park anläggs mellan Parkskolan och Blå vägen i 
anslutning till befintlig spegeldamm. Parken kan innehålla träd, blommor, 
buskar, gruslagda promenadgångar m.m. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 19 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 6. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-07, § 6. 
 
Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
I samband med behandlingen av ett annat medborgarförslag inlämnat av  
Per Göran Johansson avseende Uman som utvecklingsresurs, beslutade 
kommunfullmäktige 2007-06-26, § 90 bl.a. att kommunstyrelsen under  
hösten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrågorna 
kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder för att 
på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  
 
I arbetet med förstudien har även detta beaktats. Arbetet med förstudien har 
dock av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför att 
medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet ”Attraktiva 
Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i Storumans kom-
mun mer attraktiv. 
 

Kommunstyrelsens förslag 

 
att medborgarförslaget avslås 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv. 
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KF § 17 
 
Yrkande 
Roland Gustafsson (KD) yrkar 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  
Gustafssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt  
Gustafssons yrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  
”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  
Storumans kommun mer attraktiv 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
----- 
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KF § 18  KS/2011:133 - 170 
 
Handlingsprogram för räddningstjänst enligt Lag om skydd mot 

olyckor_________________________________________________ 
 
Kommunerna ska i början av varje mandatperiod anta ett handlingsprogram 
för räddningstjänstverksamheten. Detta kan antingen ske som ett samlat 
program för både förebyggande och utryckande verksamhet eller som två 
skilda program. Eftersom räddningstjänsten i Storumans kommun lyder  
under två nämnder behövs skilda program. 
 
Förslag till handlingsprogram har upprättats. De största skillnaderna i för-
slaget jämfört med tidigare program är avsnitt om:  
 
o Farliga verksamheter 
o IVPA (I Väntan På Ambulans) 
o Ändringar i handlingsprogrammet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-12 § 54 att sända ut handlingspro-
grammet för samråd med berörda och att yttranden skulle ha inkommit  
senast 2011-05-16. 
 
Vid remisstidens utgång har yttranden inkommit enligt följande: 
 
Företagarna 
Länsstyrelsen  
Socialdemokraterna 
Moderaterna 
Vilhelmina kommun 
 
Beredande organs förslag 
Räddningschefens tjänsteutlåtande 2011-07-01. 
Arbetsutskottets protokoll 2011-08-30 § 97. 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-13, § 94. 
 
Av inkomna yttranden har endast länsstyrelsen anfört synpunkter som kan 
föranleda ändringar i handlingsprogrammet och de flesta av dessa har arbe-
tats in i förslaget. Vissa synpunkter har lämnats utan åtgärd då dessa be-
döms sakna relevans. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
att upprättat förslag till handlingsprogram fastställs.  
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KF § 18 
 
Yrkande 
Lars Levinson (M) yrkar  
 
att andra stycket i avsnittet 5.2 Brandstationer och beredskap på sidan 7 får 
följande lydelse:  
 
”Minimistyrka i Storuman är 1+4 (1 styrkeledare och 4 brandmän) och 
kommunens intention är att bemanningen i Tärnaby ska vara 1+4. Rekryte-
ringsproblem som funnits i Tärnaby kan leda till att man inte lyckas att be-
hålla 1+4. Bemanningen i Tärnaby får vara lägst 1+3. Att gå ner till mini-
mistyrkan får endast ske om man inte kan rekrytera personal. När det sker 
ska ett räddningsvärn bildas som komplement till beredskapsorganisatio-
nen”.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och  
Levinsons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar en-
ligt Levinsons ändringsyrkande.   
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i  
övrigt och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att andra stycket i avsnittet 5.2 Brandstationer och beredskap på sidan 7 ska 
ha följande lydelse:   
 
”Minimistyrka i Storuman är 1+4 (1 styrkeledare och 4 brandmän) och 
kommunens intention är att bemanningen i Tärnaby ska vara 1+4. Rekryte-
ringsproblem som funnits i Tärnaby kan leda till att man inte lyckas att be-
hålla 1+4. Bemanningen i Tärnaby får vara lägst 1+3. Att gå ner till mini-
mistyrkan får endast ske om man inte kan rekrytera personal. När det sker 
ska ett räddningsvärn bildas som komplement till beredskapsorganisatio-
nen” 
 
att fastställa upprättat förslag till handlingsprogram i övrigt.  
----- 
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KF § 19  KS/2011:305 - 000 
 
Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete enligt Lag om skydd 

mot olyckor__________________________________________________ 
 
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod fastställa handlingspro-
gram för räddningstjänsten. Eftersom räddningstjänstens nämndstillhörighet 
är uppdelad på två nämnder innebär det två olika handlingsprogram i  
Storumans kommun. Det olycksförebyggande arbetet lyder under miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till handlings-
program för det olycksförebyggande arbetet.  
 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) betonar mycket starkt den enskildes 
ansvar för sin egen säkerhet och att kommunen ska underlätta för den  
enskilde att göra det. I programförslaget finns därför ett kapitel som kan  
användas som en enkel vägledning i säkerhetsfrågor.  
 
Programmet bedöms inte innehålla några särskilt kontroversiella förslag 
men de mål som föreslås kommer att påverka alla styrelser och nämnder i 
kommunen.  
 
Innan programmet antas av kommunfullmäktige ska de som förmodas ha 
intresse ges möjlighet att yttra sig.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-09-01 att sända  
programförslaget på remiss och att yttranden skulle ha inkommit senast 
2011-10-03. Remisstiden förlängdes därefter till 2011-10-31. 
 
Vid remisstidens utgång har yttranden inkommit enligt följande: 
 
Kristdemokraterna 
Omsorgsnämnden 
Storumans arbetarekommun 
Länsstyrelsen  
Storumans sjukstuga 
Lycksele kommun 
Vilhelmina kommun 
Moderaterna 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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KF § 19 
 
Förslaget till handlingsprogram har därefter reviderats utifrån inkomna syn-
punkter.  
 
Beredande organs förslag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2011-12-08, § 198. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 8. 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-20, § 7. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2011-12-08 att handlings-
programmet fastställs.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa upprättat förslag till handlingsprogram.  
----- 
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KF § 20  KS/2011:410 - 003 
 
Förbundsordning för kommunalförbundet Partnerskap Inland –  

Akademi Norr___________________________________________ 
 
Norsjö kommun har begärt inträde i kommunalförbundet Partnerskap  
Inland – Akademi Norr. Förbundsdirektionen behandlade denna begäran 
2011-12-01 och beslutade hälsa Norsjö kommunen välkommen i förbundet 
fr.o.m. 2012-01-01.  
 
Detta medför att förbundsordningen måste revideras genom att Norsjö 
kommun ingår i förteckningen över medlemmar i kommunalförbundet  
(§ 1). Dessutom ändras antalet ledamöter respektive ersättare som ska ingå i 
förbundsdirektionen från tolv till tretton (§ 4).  
 
Förslag till reviderad förbundsordning har därför upprättats som ska be-
handlas och antas av medlemskommunernas fullmäktige.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 9. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-07, § 8. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta upprättat förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalför-
bundet Partnerskap Inland – Akademi Norr. 
----- 
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KF § 21  KS/2012:3 - 250 
 
Köpoption - del av fastigheten Bastuträsk 3:57 (Storumans flygplats) 
 
ASFT (Airport Surface Friction Tester AB) har inkommit med en förfrågan 
om att arrendera Storumans flygplats i tre till fem år med en option att till 
ett förutbestämt pris kunna förvärva del av flygplatsen vid arrendetidens 
slut. Kommunen och ASFT har en målsättning att senast 31 mars 2012 
överenskomma om ett avtal om anläggningsarrende samt avtal om option 
på förvärv av del av flygplatsen. 
 
Kommunfullmäktige ska besluta om att del av fastigheten får säljas samt 
priset på den del av fastigheten som är aktuell för försäljning. 
 
Den del av fastigheten som optionen omfattar finns angiven på upprättad 
karta över fastigheten markerad med en klarare färg inom blå markering. 
Totalt omfattar optionen ca 200 hektar skog och mark samt samtliga bygg-
nader på den del fastigheten som omfattas av optionen, bl.a. verkstadslokal 
och bastroppsbyggnad. 
 
Skogssällskapet har 2011-10-09 upprättat en skogsvärdering av hela fastig-
heten enligt beståndsmetoden, som uppgår till 7 830 000 kronor. Fastig-
hetens areal uppgår till totalt ca 777 hektar.  
 
Bedömningen är att värdet på skog, mark och byggnader som ingår i optio-
nen uppgår till 4 000 000 kronor, fördelat enligt följande: 
 
Skog  ca 3 000 000 kronor 
Mark  ca 400 000 kronor   
Byggnader  ca 600 000 kronor 
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 10. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-07, § 9. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lämna en köpoption uppgående till minst 4 000 000 kronor på del av 
fastigheten Bastuträsk 3:57 enligt upprättad karta. 
----- 
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KF § 22  KS/2012:1 - 253 
 
Rutiner vid försäljning av kommunens mark - tomtkö m.m. 
 
För att få en bättre planering av kommunens tomtmark och en aktuell tomt-
kö, föreslår tekniska avdelningen en förändring av nuvarande rutiner vid 
försäljning av kommunens mark som innebär följande:    
 
o Införande av registreringsavgift och förnyelseavgift för tomtkö, vilket 
skulle visa intresset av att ställa sig i tomtkön.  

 
o När köpehandlingar utfärdats förbinder sig köparen att inom två år från 
tillträdesdagen av fastigheten uppföra en byggnad för permanent boende 
alternativt fritidshus. Om köparen inte fullgör sin byggnadsskyldighet att 
påbörja byggnaden inom två år från tillträdesdagen eller inom samma tid 
överlåter fastigheten utan kommunens medgivande, ska köparen till 
kommunen betala ett vite om 60 000 kronor.  

 
Beredande organs förslag 
Förvaltningsassistent Lisbeth Isakssons tjänsteutlåtande 2011-01-04. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 11. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-07, § 10. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
att 300 kronor får tas ut vid registrering till tomtkö 
 
att 200 kronor får tas ut i förnyelseavgift varje år 
 
att förnyelseavgift även ska gälla nuvarande registrerade i tomtkö 
 
att avgifterna inte återbetalas 
 
att om köparen inte fullgör sin byggnadsskyldighet inom två år från tillträ-
desdagen eller inom samma tid överlåter fastigheten utan kommunens med-
givande, ska köparen till kommunen betala ett vite om 60 000 kronor. 
 
Yrkanden 
Bengt-Göran Burman (V) yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås.  
 
Kurt Forsberg (S) yrkar att första att-satsen ändras och får följande lydelse: 
 
att 300 kronor tas ut vid registrering av tomtköp. 
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KF § 22 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på första att-satsen i kommunstyrel-
sens förslag och Forsbergs ändringsyrkande och finner att kommunfullmäk-
tige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Burmans avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kom-
munstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta ut 300 kronor i avgift vid registrering till tomtkö 
 
att ta ut 200 kronor i förnyelseavgift varje år 
 
att förnyelseavgift även ska gälla nuvarande registrerade i tomtkö 
 
att avgifterna inte återbetalas 
 
att om köparen inte fullgör sin byggnadsskyldighet inom två år från tillträ-
desdagen eller inom samma tid överlåter fastigheten utan kommunens med-
givande, ska köparen till kommunen betala ett vite om 60 000 kronor. 
----- 
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KF § 23  KS/2011:377 - 041 
 
Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 
 
Investeringsmedel som av någon anledning inte förbrukats under 2011 kan 
ombudgeteras till 2012. 
 
Ekonomikontoret har upprättat sammanställning över begärda ombudgete-
ringar av investeringsmedel från år 2011 till 2012 för de investeringar som 
ännu inte är avslutade. 
 
Totalt begärs att 23 289 000 kronor av kvarstående investeringsmedel 2011 
får ombudgeteras till 2012.  
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-07, § 11. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ombudgetera 23 289 000 kronor av kvarstående investeringsmedel 2011 
till 2012 
 
att fastställa investeringsramarna 2012 inkluderat nyinvesteringar och om-
budgeteringar enligt följande: 
 
Kommunstyrelsen 40 030 000 kronor 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 1 420 000 kronor 
Omsorgsnämnden 1 939 000 kronor 
----- 
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KF § 24  KS/2012:8 - 049 
 
Inrättande av nattpatrull inom hemtjänsten i Tärnabyområdet  
 
Omsorgsnämnden har 2011-12-21, §§ 189 och 196 aktualiserat behov att 
tillskapa nattpatrull inom hemtjänsten i Tärnabyområdet. I dag är det natt-
personal från äldreboendet Vikbacka i Tärnaby som svarar på larm vilket 
innebär att det kan uppstå väntetider för den som larmat om personalen inte 
kan komma ifrån på en gång. Omsorgsnämnden anser att det är rimligt och 
nödvändigt att det bli mer likvärdig vård nattetid i båda kommundelarna. 
Då det inte finns utrymme i den tilldelade budgetramen för 2012 begär 
nämnden tilläggsanslag med 650 000 kronor. 
 
Omsorgsnämnden har fått ett tillskott i 2012 års budgetram med 3 000 000 
kronor för drift av nya demensboendet Blåsippan i Stensele. Omsorgs-
nämnden prognostiserade i delårsrapporten per 31 augusti 2011 ett under-
skott för 2011 med 6 004 000 kronor. Omsorgsnämnden har beslutat om 
omfattande åtgärder i detaljbudgeten för 2012 för att den ska inrymmas 
inom tilldelad ram. Bland åtgärderna finns bl.a. minskade platser vid sjuk-
hemmet Backen som innebär en kostnadsminskning på ca 1 300 000 kronor 
samt kostnadsminskning med 2 147 000 kronor när vikariepengar lyfts bort 
från bemanningsenheten och fördelats ut på enheterna.  
 
Kommunfullmäktige har fastställt omsorgsnämndens budgetramar för peri-
oden 2011—2014 enligt följande: 
 
År Budgetram (kronor) 
2011 118 997 000 
2012  121 997 000 
2013 123 827 000 
2014 125 684 000 
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-01-20. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-07, § 12. 
 
Koncernchefen bedömer att det är rimligt och nödvändigt att det blir en mer 
likvärdig vård nattetid i båda kommundelar samt att omsorgsnämnden inte 
kan inrymma skapandet av en nattpatrull i Tärnabyområdet inom tilldelad 
budgetram. Vid ett eventuellt positivt beslut bör dock ett tillskott till om-
sorgsnämndens budgetram baseras på att verksamheten 2012 uppstartas ti-
digast 1 mars 2012 innefattande verksamhet i 10 månader 2012 och 12  
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KF § 24 
 
månader för åren därefter. Budgetramen skulle då utökas med 540 000 kro-
nor 2012 samt ytterligare utökas med 110 000 kronor 2013.  
 
Bedömningen om finansiering av ett eventuellt tillskott till omsorgsnämn-
dens budgetram 2012 och 2013 är att det finns utrymme att omfördela 
540 000 kronor 2012 samt ytterligare 110 000 kronor 2013 från avskriv-
ningarna.   
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utöka omsorgsnämndens budgetram med 540 000 kronor 2012 för in-
rättande av nattpatrull inom hemtjänsten i Tärnabyområdet 
 
att finansiera utökningen av omsorgsnämndens budgetram 2012 genom att 
minska posten avskrivningar i resultatbudgeten med 540 000 kronor 2012 
 
att utöka omsorgsnämndens budgetram med 650 000 kronor 2013 och 2014 
för nattpatrull i Tärnabyområdet 
 
att finansiera utökningen av omsorgsnämndens budgetram 2013 och 2014 
genom att minska posten avskrivningar i resultatbudgeten med 650 000 kro-
nor 
 
att omsorgsnämndens budgetram därmed uppgår till 122 537 000 kronor 
2012, 124 477 000 kronor 2013 samt 126 334 000 kronor 2014 
 
att posten avskrivningar i resultatbudgeten därmed uppgår till 21 460 000 
kronor 2012 samt 21 350 000 kronor 2013 och 2014. 
----- 
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KF § 25  KS/2011:362 - 040 
 
Begäran om tilläggsanslag budgetåret 2011 - omsorgsnämnden 
 
Socialchefen har i en skrivelse 2011-10-12 för omsorgsnämndens räkning 
begärt ett tilläggsanslag med 4 600 000 kronor för 2011. Tilläggsanslaget 
begärs för att kunna uppfylla lagstadgade uppgifter inom socialtjänsten 
2011. Budgetavvikelserna har uppstått inom placering av barn och unga 
med ett beräknat underskott på 2 400 000 kronor. Inom Lass/personlig  
assistans beräknas underskottet uppgå till 1 100 000 kronor samt i ett hem-
tjänstområde har ett specifikt ärende inneburit kostnadsökningar med 
1 100 000 kronor. 
 
Kommunfullmäktige har i juni 2010 beslutat om budgetramar till styrelsen 
och nämnder för perioden 2011—2014. Mindre justeringar av budget-
ramarna har gjorts av kommunfullmäktige februari 2011 samt november 
2011. Kommunfullmäktige har fastställt omsorgsnämndens budgetramar för 
perioden 2011—2014 enligt följande: 
 
År Budgetram (kronor) 
2011 118 997 000 
2012  121 997 000 
2013 123 827 000 
2014 125 684 000 
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-01-19. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-07, § 13. 
 
Koncernchefens bedömning är att eftersom räkenskaps- och verksamhets-
året 2011 är slut så har ett beviljande av begärt tilläggsanslag ingen betydel-
se för omsorgsnämndens möjligheter att uppfylla sina lagstadgade uppgifter 
inom socialtjänsten budgetåret 2011. Vetskapen om att omsorgsnämnden 
skulle få ett större underskott 2011 var känt redan vid tertialrapporten per 
30 april 2011. Vid tertialrapporten per 30 april prognostiserade omsorgs-
nämnden ett underskott för 2011 med 4 132 000 kronor och vid delårsrap-
porten per 31 augusti prognostiserade omsorgsnämnden att underskottet för 
2011 växt till 6 004 000 kronor.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag med 4 600 000 kro-
nor 2011. 
----- 
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KF § 26  KS/2012:13 - 060 
 
Bildande av dotterbolag för drift av omlastningsterminal 
 
Projektledaren för projektet Omlastningsterminal NLC Lappland har begärt 
att kommunfullmäktige ska fatta beslut om bildande av driftbolag för om-
lastningsterminalen i Stensele. Tilltänkta delägare förutom Storumans 
kommunföretag AB är framförallt aktiva råvaruleverantörer i området.  
Aktiekapitalet i driftbolaget ska uppgå till minst 5 000 000 kronor och högst 
8 000 000 kronor. 
 
Utgångspunkten för arbetet med att etablera en omlastningsterminal i  
Stensele har varit att det är Storumans kommun som ska bygga och äga 
terminalen. Ett konkurrensneutralt driftbolag ska svara för den dagliga drif-
ten av terminalen. Driftbolaget ska arrendera anläggningen av Storumans 
kommun enligt avtal som ska upprättas. 
 
Bedömningen är att driften av terminalen lämpligast bedrivs i ett separat 
konkurrensneutralt bolag. Aktiekapitalet i bolaget bör kunna variera be-
roende framförallt på antalet delägare i bolaget.  
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-01-20. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-07, § 14. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Storumans kommunföretag AB ska bilda ett bolag för driften av omlast-
ningsterminalen 
 
att aktiekapitalet får högst uppgå till 8 000 000 kronor i bolaget 
 
att låna ut högst 8 000 000 kronor till Storumans kommunföretag AB för 
finansiering av aktiekapitalet i bolaget.  
----- 
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KF § 27  KS/2012:23 - 109 
 
Interpellation - Fas 3- och praktikplatser 
 
Karin Malmfjord (S) har 2012-02-06 lämnat in en interpellation till kom-
munstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell. 
 
I interpellationen skriver Malmfjord följande:  
 
När de borgerliga partierna gick ut till val 2006 ”mässade” de ut hur hög  
arbetslösheten var och hur många som var sjuka. När den borgerliga allian-
sen tillträdde förändrade de trygghetssystemet i landet. Bland annat föränd-
rades villkoren för arbetslöshetsersättningen och sjukersättningen. Sam-
tidigt införde den borgerliga regeringen nystartsjobb, Fas 3- och praktik-
platser.  
 
Malmfjord ställer följande frågor:  
 
o Hur många personer har Fas 3-arbetet inom den kommunala verksam-
heten? 
 

o Hur många personer har praktikplatser inom den kommunala verksam-
heten? 
 

o Hur ser arbetsledningen ut för dessa personer? 
 

o Hur många personer har gått vidare till en tillsvidareanställning i den 
kommunala verksamheten? 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att interpellationen kommer att be-
svaras vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde. 
----- 
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KF § 28  KS/2012:24 - 759 
 
Interpellation - barnfattigdom 
 
Karin Malmfjord (S) har 2012-02-06 lämnat in en interpellation till om-
sorgsnämndens ordförande Allan Forsberg. 
 
I interpellationen skriver Malmfjord följande:  
 
De senaste åren har det skrivits ett antal rapporter och artiklar om hur ny-
fattigdomen breder ut sig i Sverige och övriga världen. Den typiske fattige i 
världen i dag är ett barn eller en kvinna, så även i Sverige.  
 
Att undersöka fattigdom eller ekonomisk utsatthet är problematiskt, då två 
hushåll med identiska inkomster kan ha olika förutsättningar för sin välfärd. 
Både den fattige och den rike påverkas av att leva i ett konsumtionssamhä-
le. Vi vet att fattiga har sämre häls, kortare utbildning och svagare etable-
ring på arbetsmarknaden samt andra förutsättningar att konsumera.  
 
Malmfjord ställer följande frågor:  
 
o Hur många fattiga barn finns det i Storumans kommun? 

 
o Hur många fattiga kvinnor finns det i Storumans kommun? 

 
o Vad gör omsorgsnämnden för att inte människor hamnar i fattigdom i 

vår kommun? 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas.  
 
Vid sammanträdet besvarar omsorgsnämndens ordförande interpellationen 
sammanfattningsvis enligt följande: 
 
Det går inte att svara på de två första frågorna eftersom det finns flera sätt 
att definiera fattigdom. Inom EU används ett relativt fattigdomsbegrepp 
som innebär att fattigdomsgränsen går vid 50 eller 60% av landets median-
inkomst. I svaret hänvisas vidare till Rädda Barnens Årsrapport 2010 i vil-
ken olika risker för barns fattigdom beskrivs. 
 
När det gäller omsorgsnämndens insatser för att barn inte ska hamna i fat-
tigdom, görs insatser utifrån de riktlinjer som finns fastställda. Individer  
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och familjer som har rätt till bistånd får det. Ekonomisk rådgivning och 
budgetrådgivning ges. Samarbete sker med Majblommekommittén i sär-
skilda fall. Personalen har utbildats i BBIC – barns behov i centrum. 
 
Med det avgivna svaret anses interpellationen besvarad.  
----- 
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KF § 29  KS/2012:30 - 730 
 
Interpellation - vårdplatser 
 
Karin Malmfjord (S) har 2012-02-13 lämnat in en interpellation till om-
sorgsnämndens ordförande Allan Forsberg.  
 
Malmfjord skriver följande i interpellationen:  
 
Kommunfullmäktige antagit en äldreberedning som beskriver hur många 
platser det finns på våra särskilda boenden och demensboenden. I äldre-
beredningens slutrapport finns även behovet fram till år 2020 beskrivet. I 
slutet av 2011 färdigställdes åtta demensplatser vid demensboendet  
Blåsippan i Stensele utifrån äldreberedningens plan.  
 
Malmfjord ställer följande frågor: 
 
o Stämmer antalet äldre idag överens med äldreberedningens prognos? 
o Har omsorgsnämnden planer på att minska vårdplatser vid äldreboendet 
Backen i Storuman? 

o Hur planerar omsorgsnämnden den fortsatta uppbyggnaden av äldreom-
sorgen för att svara mot de behov som framskrivs i äldreberedningen, 
t.ex. det ökade behovet av demensplatser? 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas.  
 
Vid sammanträdet besvarar omsorgsnämndens ordförande interpellationen 
sammanfattningsvis enligt följande:  
 
Nämnden har uppdragit till förvaltningens tjänstemän att se över de siffror 
och prognoser som togs fram i Äldreberedningen. Fler väljer att bo kvar 
hemma längre, vilket är möjligt med ökade insatser från hemtjänsten. 
 
Antalet vårdplatser på Backen har minskats från 14 till 8. Detta har kom-
penserats med 8 nya demensplatser vid Blåsippan. 
 
När det gäller omsorgsnämndens arbete med den fortsatta utbyggnaden av 
äldreomsorgen studeras olika lösningar för såväl den västra som den östra 
delen av kommunen. Nämnden vill dock utöka verksamheten stegvis och i 
en takt som möjliggör för kommunen att klara att driva verksamheten eko-
nomiskt. Olika former av trygghetsboende studeras. 
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KF § 29 
 
Svaret avslutas med en uppmaning till Karin Malmfjord och hennes parti-
grupp att jobba fram goda idéer hur framtida behov inom äldreomsorgen 
kan mötas.  
 
Med det avgivna svaret anses interpellationen besvarad.  
----- 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 58 (67)  
   
Kommunfullmäktige 2012-02-28 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

  
KF § 30  KS/2012:19 - 823 
 
Motion - elljusspår i Tärnaby 
 
Lars Levinson (M) och Ulf Vidman (M) har 2012-01-29 lämnat in en  
motion angående elljusspår i Tärnaby. 
 
Levinson och Vidman skriver bl.a. följande i motionen:  
 
I Tärnaby finns två skidspår som har belysning, ett på 3,3 km och ett på 5 
km. Skidspåret på 3,3 km är även löpningsslinga vintertid. Detta spår är nu i 
behov av upprustning, särskilt sträckan från stadion och ca 100 meter ovan-
för Vattenfalls fastighet Laxnäs 1:95. På denna sträcka går spåret över sank 
och ojämn myrmark, vilket vintertid kräver mycket snö innan det går att 
preparera. Sommartid måste man springa en omväg förbi denna sträcka in-
nan man kan komma ut på rätt spår igen.  
 
För att säkerställa en tidig start på vinterspåret behövs slyröjning av samtli-
ga spår till en bredd av ca 4—5 meter för att rymma både klassiskt och fri-
stilsspår.  
 
Skidspåren i Tärnaby används i stor utsträckning av ortsborna men är även 
en reseanledning till orten för turister.  
 
Levinson och Vidman föreslår  
 
att spåret på 3,3 km iordningställs som ett åretruntspår med ca 4 meter bred 
yta för att säkerställa en tidig vintersäsongsstart 
 
att samtliga spår regelbundet genomgår slyröjning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 59 (67)  
   
Kommunfullmäktige 2012-02-28 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

  
KF § 31  KS/2012:20 - 826 
 
Motion - hockeyrink i Tärnaby 
 
Lars Levinson (M) och Ulf Vidman (M) har 2012-01-31 lämnat in en  
motion angående hockeyrink i Tärnaby.  
 
Levinson och Vidman skriver följande i motionen:  
 
Det finns idag en utomhushockeyrink i anslutning till Skytteanska skolan 
som är mycket dåligt skick. Platsen den är belägen på är för liten för en 
fullstor rink vilket innebär att dagens rink är avsevärt förminskad. 
 
På grund av stora hål och dåligt virke i övrigt, är sargen i så dåligt skick att 
den medför fara för ishockeyspelare.  
 
Levinson och Vidman föreslår  
 
att en fullstor hockeyrink iordningsställs på lämplig plats i Tärnaby.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
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KF § 32  KS/2012:31 - 200 
 
Motion - bostadsförsörjningsplan 
 
Karin Malmfjord (S) har 2012-02-13 lämnat in en motion om bostadsför-
sörjningsplan. 
 
Malmfjord skriver följande i motionen:  
 
Bostadsförsörjningen har en grundläggande betydelse för människors väl-
färd och är en viktig del i den kommunala utvecklingen. Med tanke på de 
investeringar som planeras i Storumans kommun bör därför bostadspoliti-
ken få en framskjuten plats i den kommunala debatten.  
 
Varje kommun behöver en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggan-
det ska utvecklas. 
 
Från och med 1 januari 2011 gäller Lagen om kommunernas ansvar för bo-
stadsförsörjningen (SFS:2000:1383, med tillägg SFS 2002:104). I lagens 
första paragraf sägs att varje kommun dels ska planera bostadsförsörjningen 
i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostä-
der. Enligt Boverkets tolkning av lagen omfattar goda bostäder inte bara 
bostäderna i sig utan också boendemiljön. Det handlar heller inte bara om 
nyproduktion utan i hög grad också om insatser i de befintliga bostadsom-
rådena. Det gäller alla invånares behov av bostäder men vissa grupper kan 
behöva uppmärksammas särskilt, exempelvis äldre, funktionshindrade och 
ungdomar. Hur kommunerna ska bedriva sin bostadsförsörjningsplanering 
eller vad planeringen ska omfatta regleras inte närmare, men utifrån social-
tjänstlagens krav på kommunerna finns ett desto mer tydligt bostadsförsörj-
ningsansvar för människor som själva saknar förmåga att skaffa eget boen-
de samt att tillgodose behovet av särskilda boenden för äldre, funktionsned-
satta och personer inom psykiatrin.  
 
Malmfjord föreslår 
 
att en bostadsförsörjningsplan tas fram för Storumans kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
-----
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KF § 33  KS/2012:32 - 003 
 
Motion - besvarande av interpellationer och frågor i kommunfull-

mäktige_________________________________________________ 
 
Karin Malmfjord (S) har 2012-02-13 lämnat in en motion angående besva-
rande av interpellationer och frågor i kommunfullmäktige.  
 
Malmfjord skriver följande i motionen: 
 
Vid kommunfullmäktige används interpellation eller fråga för att lyfta  
aktuell fråga eller fråga av intresse.  
 
I dag finns inga tydliga riktlinjer vad som gäller vid inlämnande av interpel-
lation eller fråga för att svar ska kunna ges vid närmast följande kommun-
fullmäktigesammanträde. Att vänta i tre månader för att få svar på en inter-
pellation eller fråga kan göra att frågeställningen inte längre är aktuell.  
 
Malmfjord föreslår 
 
att interpellationer och frågor som är inlämnade senast två veckor före ett 
kommunfullmäktigesammanträde ska besvaras vid det sammanträdet 
 
att kommunfullmäktiges arbetsordning revideras utifrån detta.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
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KF § 34  KS/2012:41 - 841 
 
Motion - översyn av skyltning samt turismbefrämjande åtgärder i 

kommunen_______________________________________________ 
 
Jarl Folkesson (C) har 2012-02-28 lämnat in en motion angående översyn 
av skyltning samt turismbefrämjande åtgärder i kommunen.  
  
I motionen beskriver Folkesson brister i skyltning och underhåll av leder 
och sportfiskeområden i kommunen. Som exempel nämns avsaknad av 
skyltning vid Kungsleden där den träder in i Storumans kommun samt brist-
fälligt underhåll av sportfiskeområden som innebär säkerhetsfara. Detta har 
framförts i skrivelser till kommunen och länsstyrelsen men inte lett till  
någon respons.  
 
Folkesson skriver vidare att den så kallade ”bruna turistinformations-
skyltningen” längs kommunens genomgående vägar bör förbättras och  
förslag lämnas på hur detta skulle kunna ske.   
 
Folkesson menar att dessa frågor har hög angelägenhet eftersom Storumans 
kommun måste framstå som riktigt attraktiv på många områden för att i 
framtiden locka inflyttning när förväntade stora näringslivsutbyggnader ut-
vecklas. 
 
Folkesson föreslår därför  
 
att Storumans kommun genomför en översyn av skyltningen på genom-
gående fast etablerade vandrings- och skoterleder där de träder in i vår 
kommun 
 
att förnyade ansträngningar görs att genomföra en kvalitativ ”brun informa-
tionsskyltning” på nyckelplatser längs kommunens genomfartsvägar 
 
att kommunen träffar samarbetsavtal med länsstyrelsen i Västerbottens län 
som resulterar i att säkerhetsåtgärder verkligen genomförs på kortfiskeom-
råden på statlig mark i vår kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
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KF § 35  KS/2011:381 - 101 
 
Fyllnadsval - fullmäktigeberedning för hållbar utveckling 
 
Kommunfullmäktige har 2011-11-29, § 141 bl.a. beslutat att inrätta en 
fullmäktigeberedning för hållbar utveckling under tiden fram t.o.m.  
2014-10-31 och utsett följande personer:   
 
Ledamöter   
 Ersättare 
(C) – Peder Wiklund, ordförande (C) – Therese Granström 
(M) – Lars Levinson (M) – Ulf Vidman 
(KD) – Erik-Abel Ejderud (KD) – Allan Forsberg 
(FP) – Johnny Holmgren (FP) – Per-Erik Sahlman 
(KL) – Erold Westman (KL) – Ronny Nyström 
(S) – Peter Åberg, vice ordförande (S) – Vakant 
(V) – Sven-Erik Lyngdell (V) –Vakant  
 
I samband med detta beslutade kommunfullmäktige att förrätta komplette-
rande val vid kommunfullmäktiges februarisammanträde.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Helena Israelsson (V) som ersättare i fullmäktigeberedningen 
 
att fyllnadsval avseende ersättare från Socialdemokraterna sker vid kom-
munfullmäktiges aprilsammanträde.  
----- 
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KF § 36  KS/2010:417 - 111 
 
Fyllnadsval - omsorgsnämnden 
 
Kommunfullmäktige har 2010-11-30, § 103 utsett Annica Lundin (KL) till 
ersättare i omsorgsnämnden innevarande mandatperiod.  
 
I skrivelse 2012-02-08 avsäger sig Lundin uppdraget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avsägelsen 
 
att utse Erold Westman (KL) till ny ersättare i omsorgsnämnden resterande 
del av innevarande mandatperiod. 
----- 
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KF § 37  KS/2011:73 - 107 
 
Fyllnadsval - Storumans Flygplats AB   
 
Kommunfullmäktige har 2011-05-03, § 63 utsett Annica Lundin (KL) till 
ledamot i styrelsen för Storumans Flygplats AB innevarande mandatperiod.  
 
I skrivelse 2012-02-08 avsäger sig Lundin uppdraget.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avsägelsen  
 
att utse Ingrid Lundberg (KL) till ny ledamot i styrelsen för Storumans 
Flygplats AB resterande del av mandatperioden. 
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KF § 38  KS/2010:358 - 111 
 
Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
 
Stig-Harry Johansson har utsetts som ledamot i kommunfullmäktige för 
Centerpartiet innevarande mandatperiod.  
 
I skrivelse 2012-02-24 avsäger sig Johansson uppdraget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avsägelsen 
 
att begära ny rösträkning hos länsstyrelsen. 
----- 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 67 (67)  
   
Kommunfullmäktige 2012-02-28 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

  
KF § 39   
 
Meddelanden 
 
KS/2010:358 
Länsstyrelsens beslut 2011-12-16 att inte utse någon ny ersättare i kom-
munfullmäktige för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter avgående  
ersättaren Martin Forsberg. Ny ersättare har inte kunnat utses eftersom val-
bara kandidater saknas.  
 
KS/2011:172 
Omsorgsförvaltningens inrapportering av gynnande ej verkställda beslut  
enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2011.  
 
KS/2011:292 
Verksamhetsuppföljning 2011 för Samverkansnämndens LYST (fastställd 
2012-02-06, § 8)  
 
KS/2012:33 
Verksamhetsplan 2012 för Samverkansnämnden LYST (fastställd  
2012-02-06, § 9). 
 
KS/2012:34 
Budget 2012 på programnivå för Samverkansnämnden LYST (fastställd 
2012-02-06, § 10).  
 
Följande protokoll redovisas:  
 
o Region Västerbotten Förbundsfullmäktige 2011-11-17 
----- 
 
 

 
 

 
  
 


