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 Utdragsbestyrkande 

 
 
Plats och tid Tärnaby Fjällhotell, Tärnaby 2012-06-19 kl. 14.10—15.45 
 Ajournering för allmänhetens frågestund (§ 40), kl. 14.15—14.20  
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Beslutande Se bifogad närvarolista 
  
Övriga Maria Mickelsson  sekreterare 
 Ralph Johansson  kanslichef 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera Veronika Håkansson och Sven-Åke Pennling 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-06-28  
 
 
Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 64—80  
 Maria Mickelsson 
 
                      
                    Ordförande ………………………………………. 
 Patrik Persson                  
 
                      
 Justerande         ……………………………………….           ..……………………………….. 
  Veronika Håkansson Sven-Åke Pennling 

   
  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 
Organ                                             Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum                     2012-06-19 
 
Datum då anslaget sätts upp          2012-06-28         Datum då anslaget tas ned       2012-07-20 
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Närvaro- och omröstningslista 
 
Namn/parti   O m r ö s t n i n g a r 

   §        §                 § 

Ledamöter När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 
C 

 
Patrik Persson 

 
Nb 

         

 
S 

 
Lena Drangel 

 
Nb 

         

 
KD 

 
Allan Forsberg 

 
Nb 

   
 

      

 
M 

 
Lars Levinson 

 
Nb 

         

 
M 

 
Veronika Håkansson 

 
Nb 

         

 
M 

 
Olle Wärnick 

 
Nb 

         

 
M 

 
Anna Hedman 

 
- 

         

 
M 

 
Ulf Vidman 

 
Nb 

         

 
C 

 
Tomas Mörtsell 

Nb §§ 
64—70, 
72—80

         

 
C 

 
Lilian Mörtsell 

 
Nb 

         

 
C 

 
Peder Wiklund 

 
- 

         

 
C 

 
Sven-Ola Lönnback 

 
Nb 

         

 
C 

 
Therese Granström 

 
Nb 

         

 
C 

 
Mikael Fredriksson 

 
- 

         

 
C 

 
Jarl Folkesson 

 
Nb 

         

 
FP 

 
Håkan Rombe 

 
Nb 

         

 
FP 

 
Johnny Holmgren  

 
Nb 

         

 
FP 

 
Anna Cederlund 

 
Nb 

         

 
FP 

 
Per-Erik Sahlman 

 
Nb 
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Närvaro- och omröstningslista 
 
Namn/parti   O m r ö s t n i n g a r 

         §        §                 § 

Ledamöter När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 
KD 

 
Roland Gustafsson 

 
Nb 

         

 
KD 

 
Barbro Mörtzell 

 
- 

         

 
S 

 
Bengt Dalemalm 

 
Nb 

         

 
S 

 
Jörgen Jönsson 

 
- 

         

 
S 

 
Karin Malmfjord 

 
- 

         

 
S 

 
Peter Åberg 

 
Nb 

         

 
S 

 
Kurt Forsberg 

 
Nb 

         

 
S 

 
Gunilla Eriksson 

 
Nb 

         

 
S 

 
Roger Lindström 

 
Nb 

         

 
S 

 
Eira Henriksson 

 
Nb 

         

 
S 

 
Erland Johansson 

 
Nb 

         

 
S 

 
Gull-Britt Larsson 

 
Nb 

         

 
S  

 
Christin Vallin 

 
Nb 

         

 
S 

 
Sven-Åke Pennling 

 
Nb 

         

 
S 

 
Eva Helleberg 

 
- 

         

 
S 

 
Gunnar Andersson 

 
- 

         

 
S 

 
Göran Norman 

 
- 

         

 
V 

 
Bengt-Göran Burman 

 
- 

         

 
V 

 
Marianne Johansson 

 
Nb 

         

 
V 

 
Helena Israelsson 

 
Nb 
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Närvaro- och omröstningslista 

 
Namn/parti   O m r ö s t n i n g a r 

   §        §                 § 
Ledamöter När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 
KL 

 
Erold Westman 

 
Nb 

         

 
KL 

 
Ronny Nyström 

 
Nb 

         

Tjänstgörande ersättare När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 
M 

 
Christer Bergfors 

 
Nb 

         

 
C 

 
Annika Mörtsell 

 
Nb 

         

 
C 

 
Pereric Stenvall 

 
Nb 

         

 
KD 

 
Erik-Abel Ejderud 

 
Nb 

         

 
S 

 
Henry Jonsson 

 
Nb 

         

 
S 

 
Christian Andersson 

 
Nb 

         

 
S 

 
Tage Lundin 

 
Nb 

         

 
S 

 
Eilif Sörensen 

 
Nb 

         

 
V1 

 
Sven-Erik Lyngdell 

 
Nb 

         

   
40 

         

 
Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 64   
 
Allmänhetens frågestund 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får allmänhetens frågestund äga 
rum när kommunfullmäktige behandlar en fråga som ordföranden, efter  
samråd med vice ordförandena, beslutat bereda allmänheten tillfälle att ställa 
frågor om. 
 
I kungörelsen till dagens sammanträde framgår att allmänheten har möjlighet 
att ställa frågor i följande ärenden: 
 
o Motion – försäljning av Storumans camping 

 
o Motion – besvarande av interpellationer och frågor i kommunfullmäktige 

 
o Motion – inrättande av museum i Tärnaby 

 
o Motion – utomhusmiljö för sjuka, dementa och personer med funktions-

nedsättning 
 

o Justering av budget 2013—2014  
 

o Tertialuppföljning januari—april 2012 – Storumans kommun 
 
Sammanträdet ajourneras därför kl. 14.15—14.20. 
----- 
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KF § 65  KS/2006:347 - G268 
 
Motion - försäljning av Storumans camping 
 
Peter Åberg (S) har 2006-12-05 lämnat in en motion angående försäljning av 
Storumans camping.  
 
Åberg skriver bland annat följande i motionen:  
 
Storumans kommun är ägare av en campinganläggning belägen i tätorten som 
utarrenderas med tidsbegränsade avtal. I takt med att anläggningen slits och 
kraven ändras måste kommunen återkommande göra investeringar och under-
hållsarbeten för att standarden ska bibehållas. 
 
Eftersom kommunen enligt Åbergs mening inte har råd att satsa de resurser 
som krävs anser han att campingen bör säljas. 
 
Åberg föreslår 
 
att campingen säljs 
 
att det utreds om någon/några av de byggnader som kommit i kommunens  
ägo i samband med köpet av Gunnarns flygfält är användbara på campingen 
 
att det utreds om kommunägda pensionärsstugor som blir tomma till rimlig 
kostnad efter flytt är användbara på campingen 
 
att de byggnader som eventuellt kan flyttas till campingen erbjuds köparen  
vid en eventuell försäljning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 8 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-04-26. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-08, § 51. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 46. 
 
Av kanslichefens tjänsteutlåtande framgår följande: 
 
Området i Storuman där campingen är belägen ägs i dagsläget av Umeälvens 
vattenregleringsföretag (UVF). Överenskommelse finns mellan UVF och  
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KF § 65 
 
kommunen om rätten till disposition av området och det finns ett gammalt  
löfte att kommunen får förvärva området. Eftersom området ligger nära sjön 
Storuman finns vissa restriktioner, pga. översvämningsrisken, på hur marken 
får bebyggas trots att området är detaljplanerat. 
 
När motionen skrevs bedrevs campingverksamheten på entreprenad och det 
fanns uttalade intentioner både från kommunen och campingarrendatorn på  
ytterligare investeringar i byggnader och aktiviteter. Samtidigt pågick plane-
ringsarbete för nytt badhus som med fördel skulle kunna lokaliseras till om-
rådet. Dåvarande arrendator förlängde inte avtalet och vid den efterföljande 
upphandlingen inkom inga anbud, varför campingen sedan dess drivs i kom-
munal regi. Campingen fanns även med i ett tänkt upplägg för driften av det 
nya badhuset, där alternativa driftsformer planerades och campingen utgjorde 
en bärande del i konceptet. 
 
Frågeställning kring nyttjandet av gamla byggnader för ombyggnad till cam-
pingstugor är knappast längre aktuell då merparten av kommunens gamla  
pensionärsstugor sålts bort och dels därför att denna typ av ombyggnader  
regelmässigt blir både kostsamma och ger byggnader som dessutom är tvek-
samma ur uthyrningssynpunkt. Under 2009—2010 uppfördes fem nya bygg-
nader på campingområdet varför eventuella investeringspengar med fördel 
torde behöva nyttjas till nödvändigt underhåll av de befintliga äldre bygg-
naderna. 
 
Förutsättningarna från då motionen lämnades in 2006-11-29 fram till idag  
har ändrats och dröjsmålet med besvarandet av motionen är långt ifrån till-
fredsställande, men osäkerheten kring driftsformerna av campingen samt 
eventuellt uppförande av nytt badhus har inverkat negativt och fördröjt  
hanteringen. 
 
Kanslichefen bedömer en försäljning av mark och byggnader i området  
som mindre lämplig ur många synpunkter men framförallt med hänsyn till  
allmänhetens tillgång till parkområdet. Önskar kommunen i framtiden återgå 
till entreprenaddrift av campingverksamheten torde detta kunna ske utan  
att området avstyckas och försäljs till den entreprenör som har bästa anbudet.   
 
Kommunstyrelsens förslag 

 
att motionen bifalls. 
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KF § 65 
 
Yrkanden 
Peter Åberg (S) biträdd av Håkan Rombe (FP) yrkar bifall till kommunstyrel-
sens förslag.  
 
Helena Israelsson (V) yrkar att motionen avslås.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Israelssons 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen. 
 
Helena Israelsson (V) och Marianne Johansson (V) reserverar sig över beslu-
tet. 
-----
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KF § 66  KS/2012:32 - 003 
 
Motion - besvarande av interpellationer och frågor i kommunfullmäktige 
 
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 interpella-
tion eller fråga för att svar ska kunna ges vid närmast följande kommunfull-
mäktigesammanträde. Att vänta i tre månader för att få svar på en interpella-
tion 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 beslutade 2012-02-28, § 33 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag  
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-04-26. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-08, § 52. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 47. 
 
Av kanslichefens tjänsteutlåtande framgår följande: 
 
I Kommunallagen (KL), 5 kap. 49—56 §§, finns utförliga regler om inter-
pellationer och frågor. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit 
fram ett underlag för lokala bedömningar för hur en arbetsordning för full-
mäktige bör formuleras. I underlaget sägs för interpellationer och frågor  
bland annat att: 
 
En interpellation ska 

o vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
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KF § 66 
 
o bör ges in till styrelsens kansli … dagar före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersät-

taren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer när-

mast efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellations-

svar kommer att lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före 

den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 

 

En fråga ska 

o vara skriftlig och undertecknad av en ledamot 
o ges in till styrelsens kansli … dagar före det sammanträde vid vilket leda-
moten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 31 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 

behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

 
Vid en genomgång av ett betydande antal kommuners arbetsordningar kan 
konstateras att merparten av kommunerna har standardformuleringar, men  
att tidpunkterna för när interpellationer eller frågor ska inges före samman-
trädena varierar.  
 
I arbetsordningen för Storumans kommunfullmäktige sägs att interpellationer 
ska inges tre dagar före sammanträdet och frågor ska inges dagen före sam-
manträdet. I övrigt stämmer SKL:s underlag i allt väsentligt med de formule-
ringar Storumans kommun har i nu gällande arbetsordning, dock med undan-
tag av formuleringen om att det skriftliga svaret bör överlämnas till ledamo-
ten som ställt interpellationen dagen före sammanträdet. 
 
Kanslichefen bedömer att Storumans kommuns gällande arbetsordning för 
fullmäktige har tidsfrister som bör justeras. Tre dagar före sammanträde  
respektive dagen före sammanträde är för knappt tilltagna rent praktiskt.  
Med hänsyn till karaktären kan det finnas fog för olika tidsfrister, förslagsvis 
tio respektive fem dagar före sammanträde. Med en tidsfrist på tio dagar för  
en interpellation finns goda möjligheter till att besvara interpellationen vid  
aktuellt sammanträde. Det kan dock vara nödvändigt att ha en formulering 
som möjliggör att vissa mer komplicerade interpellationer får hänskjutas till 
nästa sammanträde.  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (34)  
   
Kommunfullmäktige 2012-06-19 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Justering (sign)  Expediering  

 

KF § 66 
 

Kommunstyrelsens förslag 

 
att motionen bifalls  
 
att tidsfristen för inlämnande av interpellationer och frågor i kommunfullmäk-
tige justeras enligt följande: 
 
o interpellationer – tio dagar före sammanträdet 
o frågor – fem dagar före sammanträdet 
 
att gällande arbetsordning för kommunfullmäktige revideras för ovannämnda 
delar. 
 
Yrkande 
Jarl Folkesson (C) yrkar att första att-satsen i kommunstyrelsens förslag  
ersätts med följande att-sats:    
 
att motionen bifalls med en justering av tidsfristerna enligt nedan följande  
att-sats. 
 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först proposition på första att-satsen i kommunstyrelsens 
förslag och Folkessons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige  
beslutar enligt Folkessons ändringsyrkande.   
 
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.   
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen med en justering av tidsfristerna enligt nedan följande  
att-sats 
 
att justera tidsfristerna för inlämnande av interpellationer och frågor i  
kommunfullmäktige enligt följande:  
 
o interpellationer – tio dagar före sammanträdet 
o frågor – fem dagar före sammanträdet 
 
att revidera gällande arbetsordning för kommunfullmäktige för ovannämnda 
delar. 
----- 
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KF § 67  KS/2008:362 - 875 
 
Motion - inrättande av museum i Tärnaby 
 
I motion 2008-09-17 skriver Lena Drangel (S) att det är viktigt att det finns  
en plats där man kan dokumentera och visa vad som skett och hur det ser ut 
idag för att skapa och upprätthålla kunskap om ett områdes historia. I Tärna-
området finns en lång och intressant historia och kultur. I motionen nämns 
samernas och nybyggarnas historia, utvecklingen inom det turistiska området 
och de lokala alpina framgångarna. Detta bör dokumenteras och göras till-
gängligt för fast boende och besökare.  
 
Mot bakgrund av att Umeå strävar efter att bli kulturhuvudstad 2014 finns  
anledning att se ett museum i Tärnaby i ett större sammanhang. Länsmuséet, 
Umeåregionen och Regionförbundet Västerbotten kunde vara goda partners i 
ett sådant arbete. 
 
Drangel föreslår 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att med kraft och snabbhet se till att ett  
museum i Tärnaby kommer till stånd.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-14, § 114 att överlämna motionen  
till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-05-02. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 58. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 48. 
 
Av kanslichefens tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
I dagsläget är lokalfrågorna i Tärnaby föremål för utredning och någon lämp-
lig lokal för ett museum finns inte. Stetind Invest AB erbjöd Storumans kom-
mun att förvärva fastigheten Laxnäs 1:21 (Folkets Hus i Tärnaby) samt samt-
liga inventarier i fastigheten för 1 500 000 kronor. Efter ett antal turer i ären-
det har fastighetsägaren höjt priset så att deras nuvarande syn på prisnivån för 
fastigheten och inventarier vida överstiger kommunfullmäktiges beslut från 
2010-09-28, vilket medfört att affären inte genomförts. 
 
Frågan om byggnation av ett aktivitetshus på den så kallade Shelltomten  
har varit aktuell och behandlats. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade  
2011-12-06, § 155 att uppdra till koncernledningsgruppen att utreda  
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KF § 67 
 
förutsättningarna för ett allaktivitetshus på gamla Shelltomten i Tärnaby och 
vidare att återrapportering skulle ske till arbetsutskottet senast 2012-03-31. 
 
Koncernledningsgruppen beslutade 2012-02-06 att uppdra till miljö- och  
samhälls- byggnadschefen, fritids- kultur- och utbildningschefen samt VD för 
Fastighets AB Umluspen att utreda frågan. En utredning - Laxnäs 1:68,  
nybyggnad av allaktivitetshus i Tärnaby har presenterats men utredningen  
avstyrker en eventuell byggnation på tomten varför koncernledningsgruppen  
2012-03-05 beslutade att ställa sig bakom utredarnas bedömning i frågan. 
 
Med hänsyn till att det inte finns några lämpliga lokaler i dagsläget och ett 
flertal projekt med differentierande inriktning pågår, bedömer kanslichefen  
att det finns anledning att avvakta.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen  
 
att beakta motionen i projektet ”Attraktiva Storuman kommun”. 
----- 
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KF § 68  KS/2010:431 - 739 
 
Motion - utomhusmiljö för sjuka, dementa och personer med funktions-

nedsättning___________________________________________________ 
 
Marianne Johansson (V) och Helena Israelsson (V) har 2010-11-30 inkommit 
med rubricerad motion som avser Stefansgården, Granhöjden och akutplatser-
na vid sjukstugan i Tärnaby. 
 
Motionärerna skriver att det på fastigheten finns demensboende, sjukhem,  
rehab och korttidsboende samt landstingets akutplatser och verksamhet.  
Byggnaden är belägen så i topografin att det är svårt att gå promenader och 
vistas ute.  
 
Motionärerna föreslår därför 
 
att möjligheterna ses över att skapa gångstig/väg för rullstol, rullator och  
käpp i skogsområdet öster om f.d. Stefansgårdens demensboende 
 
att det anordnas en lämplig uteplats för demensboendet ur integritets- och  
säkerhetssynpunkt.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 22 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-05-14. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 59. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 49. 
 
Av koncernchefens tjänsteutlåtande framgår följande: 
 
Fastighets AB Umluspen, som både äger och förvaltar boende för äldre och 
personer med funktionsnedsättning, har 2011-11-28 inkommit med ett svar  
till kommunstyrelsen angående motionen. 
 
Fastighetsbolaget beskriver att utomhusmiljön är en viktig faktor för att till-
godose väl fungerande äldre- och demensboenden. Det finns inom Storumans 
kommun åtta fastigheter med olika boendeformer där utemiljön är i behov  
av uppgraderingar för att uppfylla de krav som man kan ställa på en väl  
fungerande utemiljö. Under 2011 har kommunen påbörjat en kartläggning  
av möjligheterna för att skapa utemiljöer som ska tillfredsställa detta behov.  
Resultatet av kartläggningen och dess konsekvenser beräknas redovisas och  
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KF § 67 
 
samverkas under våren 2012 vilket möjliggör att åtgärder kan påbörjas som-
maren 2012. 
 
Motionen är specifikt skriven med relativt detaljerade förslag vilket innebär  
att det kan vara svårt bifalla motionen. Motionen bör dock kunna ingå som ett 
underlag vid kartläggningen samt åtgärder av utomhusmiljöerna inom de olika 
kommunala boendeformerna för äldre och personer med funktionsnedsättning. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen  
 
att beakta motionen vid kartläggning och åtgärder av utemiljöer vid kommu-
nens boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. 
----- 
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KF § 69  KS/2012:193 - 001 
 
Motion - kartläggning av behov av "Nattis" 
 
Anna Hedman (M) har 2012-05-28 lämnat in en motion angående kartlägg-
ning av behovet av Nattis, dvs. barnomsorg öppen på kvällar, nätter, tidigare 
morgnar och helger.  
 
I motionen skriver Hedman bl.a. följande: 
 
Det har framkommit i flera diskussioner att det finns ett stort behov av Nattis  
i Storuman. Många föräldrar arbetar skift på olika sätt och har svårt att få ihop 
arbete och familjeliv.  
 
Som ett led i projektet Attraktiva Storumans kommun anser Hedman att man 
ska kunna erbjuda föräldrar Nattis. De arbetstillfällen som är ett framtids-
scenario med gruvor och vindkraft m.m. innebär ofta obekväma arbetstider. 
Dessutom är vård och omsorg en stor arbetsgivare som kräver att man arbetar 
kvällar och nätter. Om Storumans kommun ska framstå som en attraktiv 
kommun som många ska välja att bo i, är Nattis ett led i rätt utveckling.  
 
Det pågår dessutom en utredning om att ge kommuner med Nattis stimulans-
bidrag och Hedman anser att Storumans kommun ska vara en av de första 
kommunerna som kan tillgodoräkna sig detta bidrag genom att erbjuda Nattis.  
 
Hedman föreslår 
 
att behovet av Nattis i kommunen kartläggs för att om möjligt kunna erbjuda 
detta till redan boende i och eventuella inflyttare till Storumans kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
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KF § 70  KS/2012:139 - 109 
 
Revidering av förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 
 
Region Västerbottens förbundsfullmäktige beslutade den 21 mars 2012 att  
föreslå fullmäktige i kommuner och landsting i Västerbottens län att godkänna 
två tillägg i förbundsordningen.  
 
Det första tillägget gäller övertagande av aktier i AB Transito. Med anledning 
av förändringarna i kollektivtrafiklagstiftningen ska ägandet av AB Transito 
övergå till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
 
Landstingsfullmäktige har som borgenär för AB Transito den 11 oktober 2011 
beslutat om förändringarna för sin del. Länstrafiken i Västerbotten AB har  
den 6 oktober 2011 som tidigare aktieägare beslutat överlåta aktierna till kol-
lektivtrafikmyndigheten.  
 
De nya ägarförhållandena innebär ingen förändring avseende landstingets  
borgensåtagande och landstinget kommer även fortsättningsvis att stå för  
borgen vid nyanskaffningar av tåg i regionen. Solidarisk borgen för alla ägare 
gäller inte längre för framtida fordonsanskaffning.  
 
Enligt gällande förbundsordning ska Regionförbundet Västerbottens län som 
kollektivtrafikmyndighet ha medlemmarnas medgivande att överta aktier i  
AB Transito.  
 
Det andra tillägget gäller ändring av antalet revisorer. § 14 i förbundsord-
ningen för Regionförbundet Västerbottens län anger att styrelsen ska utse tre 
revisorer. På grund av förbundets ökade uppdrag har valberedningens presidi-
um föreslagit att förbundet utökar antalet lekmannarevisorer till fem. 
 
Följande förändringar föreslås i gällande förbundsordning:  
 
§ 13 Förbundets uppgifter, punkt 14 
c. Vara regional huvudman för AB Transito (5,3 %) 

 
§ 14 Revision 
Förbundsfullmäktige ska för samma mandatperiod som gäller för styrelsen 

utse fem revisorer.  

 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-08, § 53. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 50. 
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KF § 70 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna revidering av förbundsordningen för Regionförbundet  
Västerbottens län avseende övertagande av aktier i AB Transito samt  
ändring av antalet revisorer för Regionförbundet Västerbottens län. 
----- 
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KF § 71  KS/2012:148 - 107 
 
Ansvarsfrihet år 2011 för direktionen i kommunalförbundet Partnerskap 

Inland - Akademi Norr__________________________________________ 
 
Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 
avseende år 2011 fastställdes av direktionen den 2 mars 2012. 
 
Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att direk-
tionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.  
 
Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med  
direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns full-
mäktige.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-08, § 54. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 51. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 
Norr ansvarsfrihet för år 2011. 
 
Tomas Mörtsell (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
----- 
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KF § 72  KS/2009:120 - 710 
 
Utvärdering - införande av vårdnadsbidrag 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 11 att införa vårdnadsbidrag på 
försök fr.o.m. 1 juli 2011 samt att utvärdering ska göras inom ett år från start.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har den 13 mars 2012 gjort föl-
jande utvärdering:    
 
o Under perioden 1 juli 2011—31 mars 2012 har totalt femton ansökningar 

inkommit till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. Fjorton har beviljats 
och en avslagits. Av dessa fjorton har tre avbrutit sökt period på grund av 
att nytt syskon tillkommit och man därför istället sökt föräldrapenning. 

 
o Under mars 2012 har vårdnadsbidrag utbetalats till nio personer.  
 
o Den totala kostnaden för perioden 1 juli 2011—31 mars 2012 (9 månader) 

har uppgått till 249 000 kronor.  
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-04-12, § 27 och 
2012-05-21, § 44. 
Fritids-, kultur- och utbildningschefens tjänsteutlåtande/utredning 2012-05-20. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-08, § 55. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 52. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2012-04-12, § 27 beslutat att 
godkänna utvärderingen och att överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2012-05-08, § 55 att återremittera ärendet till  
fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för en mer detaljerad uppföljning  
av vårdnadsbidraget ur social och ekonomisk synpunkt samt ett ställnings-
tagande från nämnden om vårdnadsbidraget föreslås permanentas eller inte.   
 
Fritids-, kultur- och utbildningschefen har i tjänsteutlåtande/utredning  
2012-05-20 redogjort för gällande regelverk och lämnat en redovisning av  
de kontakter som tagits med samtliga vårdnadsbidragstagare i kommunen.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att de 10 månader som gått sedan vårdnads-
bidraget infördes är en alltför kort period för att det ska vara möjligt att när-
mare analysera vilka konsekvenser som bidraget medfört eller kan förväntas 
medföra. 
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KF § 72 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 2012-05-21 att vårdnads-
bidraget förlängs ytterligare ett år för att få en bättre analys av vilka effekter 
vårdnadsbidraget gett.   
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga vårdnadsbidraget ytterligare ett år för att få en bättre analys av 
vilka effekter vårdnadsbidraget gett.   
 
Lena Drangel (S), Bengt Dalemalm (S), Kurt Forsberg (S), Gunilla Eriksson 
(S), Roger Lindström (S), Eira Henriksson (S), Erland Johansson (S),  
Gull-Britt Larsson (S), Christin Vallin (S), Henry Jonsson (S) och Christian  
Andersson (S) reserverar sig över beslutet. 
----- 
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KF § 73  KS/2010:80 - 041 
 
Justering av budget 2013—2014  
 
Budgetramar för styrelser och nämnder är fastställda för mandatperioden. 
Över tid förändras förutsättningarna avseende skatter och statsbidrag vilket i 
sig föranleder korrigeringar.  
 
Övriga justeringar som är aktuella är följande: 
 
o De kommande åren bedöms pensionsutbetalningar inte överskrida 10 mnkr 

vilket innebär en justering från 12 till 10 mnkr i den delen.  
 

o För avskrivningar har budgeterats 22 mnkr kommande år, nuvarande  
bedömning säger att de som mest kommer att uppgå till 19 mnkr.  

 
Senaste skatteunderlagsprognosen för 2013 och 2014 samt korrigering av  
pensionsutbetalningar och avskrivningar sammanfattas i tabellen nedan: 
 
KOMMUNSTYRELSEN 2012-06-05 Budget Bokslut Avvikelse Budget Plan Plan

Belopp i tkr 2011 2011 2011 2012 2013 2014

Kommunstyrelsen -80 507 -80 579 -72 -80 171 -81 370 -82 586

Fritids, kultur- och utbildningsnämnd -111 523 -111 813 -290 -111 691 -113 356 -115 047

Omsorgsnämnd -118 997 -127 403 -8 406 -122 634 -125 114 -126 971

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd -3 000 -3 149 -149 -3 012 -3 057 -3 103

Summa verksamhetskostnader -314 027 -322 944 -8 917 -317 508 -322 897 -327 707

Pensioner / avst personalomkostnader mm -12 000 -9 370 2 630 -12 000 -10 000 -10 000

Realisationsvinst 0 485 485

Avskrivningar enligt plan -22 000 -17 485 4 515 -21 460 -19 000 -19 000

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -348 027 -349 314 -1 287 -350 968 -351 897 -356 707

Skatteintäkter 223 447 227 821 4 374 229 320 241 996 250 950

Generella statsbidrag och utjämning 116 506 115 445 -1 061 111 961 104 057 98 437

Kommunal fastighetsavgift 10 981 10 977 -4 14 501 14 501 14 501

Finansiella intäkter 3 200 4 676 1 476 3 900 3 900 3 900

Finansiella kostnader -6 100 -6 885 -785 -6 200 -6 200 -6 200

ÅRETS RESULTAT 7 2 723 2 716 2 514 6 357 4 881

Resultat av skatter o  statsbidrag 0,0% 0,8% 0,7% 1,8% 1,3%

Summa skatter och statsbidrag 350 934 354 243 3 309 355 782 360 554 363 888  
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-05-10. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 61. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 53. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att justeringarna ska tillföras resultatet.  
-----  
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KF § 74  KS/2012:166 - 042 
 
Tertialuppföljning januari—april 2012 - Storumans kommun 
 
En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 
perioden januari–april 2012. Uppföljningen innehåller förbrukning t.o.m. 30 
april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med budget 
för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter har gjorts 
för perioden januari–april. 
 
Prognosen pekar på ett bättre resultat än budgeterat beroende på prognosti-
serat god budgetföljsamhet från styrelse och nämnder samt högre prognosti-
serade skatteintäkter. 
 
Det bör noteras att såväl omsorgsnämnden som fritids-, kultur- och utbild-
ningsnämnden prognostiserar ett underskott för 2012. Mot bakgrund av att  
resultatet för kommunen, trots dessa prognoser, ser ut att med råge överträffa 
det budgeterade resultatet är det i nuläget inte nödvändigt att besluta om  
ytterligare åtgärdskrav för dessa nämnder. Däremot bör nämnderna vara  
noggranna i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka even-
tuella ytterligare avvikelser som kan medföra större underskott där åtgärder 
krävs.  
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-05-14. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 63. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 54. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-05 att överlämna upprättad tertial-
rapport för perioden januari—april samt prognos för helåret 2012 till  
kommunfullmäktige för godkännande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättad tertialrapport för perioden januari—april samt  
prognos för helåret 2012.  
----- 
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KF § 75  KS/2010:388 - 003 
 
Revidering av reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
På grund av förändrad Plan- och bygglag och den nya lagens intentioner om 
en snabbare handläggning av detaljplaner, har miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen upprättat förslag till reviderat reglemente för miljö- och sam-
hällsbyggnadsnämnden.  
 
De avsnitt som är aktuella för revidering är § 2 Delegering från kommun-
fullmäktige samt § 25 Delegationsordning. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsberedning har vid samman- 
träde 2012-05-10 förordat föreslagen revidering av nämndens reglemente.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 65. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 55. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa upprättat förslag till reviderat reglemente för miljö- och sam-
hällsbyggnadsnämnden. 
----- 
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KF § 76  KS/2011:299 - 461 
 
Justering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel 2012 
 
Kommunfullmäktige har 2011-11-29, § 133 fastställt taxa för offentlig  
kontroll av livsmedel 2012.  
 
Livsmedelsverket har tagit fram en ny vägledning till kontrollmyndigheter  
beträffande riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av  
kontrolltid. De största förändringarna i den nya vägledningen är att fler risk-
klasser tas fram, att storleksspridningen ändras samt framförallt att en infor-
mationsmodul introduceras.  
 
Generellt sett kommer den nya riskklassningen innebära att den årliga kon-
trolltiden för respektive livsmedelsanläggning minskas från tidigare klass-
ning. För att få full kostnadstäckning, vilket är ett krav enligt lagstiftningen, 
behöver timavgiften höjas från nuvarande 825 kronor till 1 122 kronor per 
timme kontrolltid.  
 
Beredande organs förslag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2012-04-26, § 44. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 66. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 56. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa timavgiften till 1 122 kronor per kontrolltimme 
 
att justera taxan för offentlig kontroll av livsmedel 2012 utifrån denna för-
ändring. 
----- 
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KF § 77  KS/2012:168 - 250 
 
Exploateringsavtal - Solbacken (fastigheterna Björkfors 1:589 m.fl. i  

Hemavan)__________________________________________________ 
 
Förslag till exploateringsavtal mellan Storumans kommun och exploatören 
Stanford Park AB har upprättats.  
 
Exploateringen avser området Solbacken beläget på Björkfors 1:589 m.fl.  
fastigheter i Hemavans by. 
 
I avtalet sägs bl.a.: 
 
o Exploatören har att utföra vägar, belysning, förberedelse för bredband,  

nodhus samt vatten och avlopp till exploateringsområdena. Exploatören 
bygger fritidshus alternativt säljer tomter/markområden till intressenter  
för byggande av fritidshus m.m. i enlighet med ny detaljplan. Ovanstående  
arbeten sker i exploatörens regi och under hans ansvar. 

 
o Vatten och avloppsfrågan löses via kommunens VA-nät med anslutnings-

punkt som anvisas av kommunens tekniska avdelning. Stamledningarna 
m.m. som byggs i området för vatten och avlopp överlämnas till kommu-
nen efter att dessa färdigställts, slutbesiktigats och genom övertagande-
besiktning godkänts av kommunens handläggare av VA-frågor samt rela-
tionshandlingar överlämnats både i analogt och digitalt MapInfo-format. 

 
o Lokalgator anordnas med anslutning mot E12 i enlighet med detaljplan.  
 
o Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att dra slang  

samt placera brunnar enligt projekterat underlag och anvisningar. Ex-
ploatören ska även utföra anslutningar till varje fastighet samt uppföra  
och bekosta nodhus med tillhörande utrustning. Slangar, kopplingsbrunnar 
etc. tillhandahålls av kommunen som även ska svara för projektering och 
samordning. Kommunen övertar bredbandsnät och nodhus utan kostnad. 
Respektive fastighetsägare betalar anslutningsavgift i samband med att  
fastigheten kopplas till bredbandsnätet. 

 
o Exploateringen bedöms kunna påbörjas snarast sedan detaljplanen vunnit 

laga kraft och beräknas pågå i första hand i en femårsperiod. 
 
o Inom planområdet har befintlig vegetation tagits bort på stor del av mark-

ytan. För att säkerställa en god bebyggd miljö ska exploatören återställa  
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KF § 77 
 

och uppsnygga området med hjälp av en landskapsarkitekt. Förslag till  
åtgärder ska godkännas av kommunen och åtgärderna ska vara utförda  
senast 2012-09-30. Vid försening är kommunen berättigad att av exploa-
tören erhålla vite med 50 000 kronor för varje påbörjad vecka varmed  
färdigställandet av områdets vegetation och skydd i dess helhet blivit för-
dröjt. 

 
o Exploatören lämnar en säkerhet till ett värde av 500 000 kronor i form  

av garanti som kommunen godkänner. Säkerheten ska nedskrivas med  
200 000 kronor när lokalgatorna och belysningen är färdigställd, med  
250 000 kronor när tryckstegring och huvudledningarna för VA är  
färdiga och med 50 000 kronor när hela infrastrukturen är klar. 

 

Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-05-10. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 67. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 57. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal. 
----- 
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KF § 78  KS/2012:190 - 107 
 
Nyemission - Storuman Development AB 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-29, § 136  
 
att från tid till annan får separata borgensåtaganden tecknas till Storuman 
Energi AB maximerat till 40 000 000 kronor 
 
att som villkor för tecknande av separata borgensförbindelser till Storuman 
Energi AB ska Helgeland Kraft AS åta sig att svara för 50 procent av den  
förlust som kan drabba kommunen med anledning av de separata borgens-
förbindelserna, dock maximalt 20 000 000 kronor 
 
att lån får lämnas istället för separata borgensåtagande maximerat till 
8 000 000 kronor 
 
att om lån lämnas av ägarna reduceras det separata borgensåtagandet med 
motsvarande belopp. 
 
Styrelsen i Storuman Development AB har till Storumans Kommunföretag  
AB och Helgeland Kraft AS inkommit med en propå om en nyemission på 
25 000 000 kronor. Nyemissionen fördelar sig på 12 500 000 kronor från  
Storumans Kommunföretag AB och 12 500 000 kronor från Helgeland Kraft 
AS. Nyemissionen är tänkt för att stärka upp bolagets egna kapital som  
urholkats beroende på svagt resultat 2011.  
 
Kommunfullmäktige har att besluta i frågan om medgivande att gå in med  
ytterligare aktiekapital i Storuman Development AB samt lån till finansiering 
av ytterligare aktiekapital.  
 
Styrelsen för Storumans Kommunföretag AB har vid sammanträde  
2012-05-29 beslutat föreslå kommunfullmäktige 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2011-11-29, § 136 upphävs 
 
att Storumans Kommunföretag AB medges att gå in med en nyemission i  
Storuman Development AB med högst 12 500 000 kronor 
 
att Storumans kommun lämnar lån på högst 12 500 000 kronor till Storumans 
Kommunföretag AB för finansiering av nyemissionen 
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KF § 78 
 
att från tid till annan får separata borgensåtaganden tecknas till Storuman 
Energi AB med högst 15 000 000 kronor 
 
att som villkor för tecknande av separata borgensförbindelser till Storuman 
Energi AB ska Helgeland Kraft AS åta sig att svara för 50 procent av den  
förlust som kan drabba kommunen med anledning av de separata borgens-
förbindelserna, dock maximalt 7 500 000 kronor. 
 
Beredande organs förslag 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 58. 
 

Kommunstyrelsens förslag 

 
att kommunfullmäktiges beslut 2011-11-29, § 136 upphävs 
 
att Storumans Kommunföretag AB medges att gå in med en nyemission i  
Storuman Development AB med högst 12 500 000 kronor 
 
att Storumans kommun lämnar lån på högst 12 500 000 kronor till Storumans 
Kommunföretag AB för finansiering av nyemissionen 
 
att från tid till annan får separata borgensåtaganden tecknas till Storuman 
Energi AB med högst 15 000 000 kronor 
 
att som villkor för tecknande av separata borgensförbindelser till Storuman 
Energi AB ska Helgeland Kraft AS åta sig att svara för 50 procent av den  
förlust som kan drabba kommunen med anledning av de separata borgens-
förbindelserna, dock maximalt 7 500 000 kronor. 
 
Sammanträdet ajourneras kl. 15.00—15.30. 
 
Yrkande 
Tomas Mörtsell (C) biträdd av Lena Drangel (S) och Håkan Rombe (FP)  
yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare bered- 
ning avseende en fördjupad riskanalys med konsekvensbeskrivning samt  
presentation av en strategi för det framtida ägandet i bolaget.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Mörtsells yrkande om återremiss och  
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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KF § 78 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning  
avseende en fördjupad riskanalys med konsekvensbeskrivning samt presen-
tation av en strategi för det framtida ägandet i bolaget.  
----- 
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KF § 79  KS/2012:167 - 253 
 
Försäljning av industrifastigheter till Industricentrum i Storuman AB 
 
Industricentrum i Storuman AB har inkommit med en förfrågan om köp av  
industrifastigheter som ägs av kommunen. Industricentrum i Storuman AB är 
helägt av Storumans Kommunföretag AB. Bolaget har till föremål för sin 
verksamhet att, inom Storumans kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter för hantverk och industri samt därtill hörande kollektiva 
anordningar.  
 
Enligt Industricentrum i Storuman AB är förfrågan om försäljning ett led i  
införande av internhyra samt renodling av fastighetsförvaltningen. Arbetet 
med införande av internhyror är indelat i fem etapper, där etapp ett avser  
industrihus och förråd, etapp två avser skolor, etapp tre avser omsorgslokaler, 
etapp fyra avser kommersiella lokaler och etapp fem avser övriga lokaler 
(badhus, sportanläggningar m.m.)  
 
Följande förutsättningar gäller för affären: 
 
o För kommunen ska det vara ett nollsummespel. 
 
o Det ska ge effektivare förvaltning. 
 
o Kommunen får en hyreskostnad istället för fastighetskostnad men i samma 

nivå. 
 
De fastigheter som berörs i förfrågan är Laxnäs 1:79, Förrådet 1, Vallnäs 
1:121, Laxnäs 1:87, Luspen 2:55, Bastuträsk 20:1 och Laxnäs 1:108.  
Industricentrum i Storuman AB föreslår att kommunen säljer ovanstående  
lokaler till Industricentrum samt att kommunen skriver hyresavtal på tre år  
att träda ikraft från och med 1 juli 2012. 
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-05-28. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 59. 
 
Av koncernchefens tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
Genom att sammanföra industrilokaler i Industricentrum i Storuman AB ökar 
bolagets volym och med detta medför en effektivare förvaltning av fastighe-
terna. Fastigheterna föreslås därför säljas till det bokförda värdet 1 235 500 
kronor per 2011-12-31.  
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KF § 79 
 
Fastigheten Laxnäs 1:79 (Mårkan) behöver utredas ytterligare innan den  
kan bli aktuell för försäljning.  
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att sälja följande fastigheter enligt angivet pris till Industricentrum i  
Storuman AB: 
 
Förrådet 1 666 000 kronor 
Sågklingan 1 1 000 kronor 
Laxnäs 1:87 1 000 kronor 
Bastuträsk 20:1 186 500 kronor 
Laxnäs 1:108 379 000 kronor 
Luspen 2:55 1 000 kronor 
Luspen 1:35 1 000 kronor 
Summa 1 235 000 kronor 
  
att utöka kommunstyrelsens budgetram med 124 000 kronor 2012  
 
att minska budgetposten finansiella kostnader alternativt öka budgetposten  
finansiella intäkter med 27 000 kronor 2012 
 
att minska budgetposten avskrivningar med 97 000 kronor 2012 
 
att utöka kommunstyrelsens budgetram med 248 000 kronor 2013 och 2014 
 
att minska budgetposten finansiella kostnader alternativt öka budgetposten  
finansiella intäkter med 54 000 kronor 2013 och 2014 
 
att minska budgetposten avskrivningar med 194 000 kronor 2013 och 2014 
 
att kommunstyrelsens budgetram exklusive kapitaltjänst därmed uppgår till 
80 295 000 kronor 2012, 81 618 000 kronor 2013 och 82 834 000 kronor 
2014. 
----- 
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KF § 80   
 
Meddelanden 
 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners nyhetsbrev juni 2012. 
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Avslutning 
 
Sammanträdet avslutas traditionsenligt med att kommunfullmäktige sjunger 
Idas sommarvisa. Ordföranden önskar därefter ledamöterna en trevlig som-
mar.  
----- 
 
  
 


