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Kommunfullmäktige  2012-11-27 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 Utdragsbestyrkande 

 
 
Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2012-11-27 kl. 13.00—17.30  
 Ajournering kl. 13.05—13.30 för allmänhetens frågestund 
 Ajournering kl. 14.55—15.15 för paus 
 Ajournering kl. 16.45—17.00 för överläggning § 116 
 
Beslutande Se bifogad närvarolista 
  
Övriga Maria Mickelsson  sekreterare 
 Ralph Johansson  kanslichef 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera Olle Wärnick och Christin Vallin 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-12-06 
 
 
Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 100—126   
 Maria Mickelsson 
 
                      
                    Ordförande ………………………………………. 
 Patrik Persson                  
 
                      
 Justerande         ……………………………………….           ..……………………………….. 
   Olle Wärnick  Christin Vallin   

   
 
 

 ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 
Organ                                             Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum                     2012-11-27 
 
Datum då anslaget sätts upp          2012-12-06         Datum då anslaget tas ned       2012-12-28 
 
Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 
 
 
Underskrift                                      _________________________________________________ 
                                                        Maria Mickelsson  
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Närvaro- och omröstningslista 
  O m r ö s t n i n g a r 
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Närvaro- och omröstningslista 
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KF § 100   
 
Allmänhetens frågestund - budget 2013-2014 
 
Enligt gällande arbetsordning ska allmänhetens frågestund äga rum i sam-
band med kommunfullmäktiges behandling av budgeten. 
 
Av kungörelsen till dagens sammanträde framgår att allmänheten har möj-
lighet att ställa frågor i ärendet.  
 
Sammanträdet ajourneras kl. 13.05—13.30 då koncernchef Peter Persson 
lämnar information om det upprättade förslaget till budget för 2013—2014. 
Allmänheten bereds därefter möjlighet att ställa frågor i ärendet. 
----- 
 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  6 (56)  
   
Kommunfullmäktige 2012-11-27 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

  
KF § 101  KS/2012:318 - 109 
 
Interpellation - jämställt samhälle 
 
Karin Malmfjord (S) har 2012-11-13 lämnat in en interpellation till kom-
munstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell om ett jämställt samhälle.  
 
Malmfjord skriver följande i interpellationen: 
 
Stora investeringar planeras i Storumans kommun de närmaste 10—15 
åren. Kommunen står inför en kraftig investeringsboom som kommer att 
skapa väsentliga samhällseffekter. Det talas om olika scenarier inom bland 
annat gruvnäring, vindkraft, transport och turism. Många av de näringar 
som lyfts fram är av traditionen mansdominerade. I tidskriften Tjugo20 – 
Investeringar och framtid i Storumans kommun 2012—2020 tar kommun-
styrelsens ordförande upp att det utifrån planerade investeringar är en  
utmaning att bygga ett jämställt samhälle. 
 
Malmfjord ställer frågan vad Mörtsell och hans borgerliga alliansvänner 
menar med utmaningen om ett jämställt samhälle?  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell besvarar interpellationen 
enligt följande: 
 
Karin Malmfjord hänvisar i interpellationen till den investeringsboom 
kommunen står inför de kommande åren. Som Malmfjord helt riktigt kon-
staterar är flera av de näringar som nämns manligt dominerade. 
 
Däri ligger också utmaningen om ett jämställt samhälle. 
 
Som vi ofta konstaterar ifrån kommunens sida, är den stora utmaningen  
för oss att hantera de investeringar som nu påbörjas så att de ger bestående  
effekter på kommunens utveckling. Ur ett kommunalt perspektiv innebär 
det att en så stor del som möjligt av den arbetskraft som kommer att be-
hövas väljer Storumans kommun som en plats att bo och leva på, inte att 
pendla till. 
 
För att lyckas med detta krävs ett batteri av åtgärder av kommunen, men 
också av andra aktörer med en liknande eller gemensam agenda. Detta  
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KF § 101 
 
redogörs det ganska väl för i tidningen Tjugo20, som Malmfjord hänvisar 
till i interpellationen. 
 
Det jämställda samhället, eller snarare den jämställda arbetsmarknaden, är 
en av de viktigaste faktorerna vi har att jobba med. Det framgår med stor 
tydlighet att en av nycklarna till en flyttanledning är att bägge parter i en 
familj kan finna en attraktiv sysselsättning på den ort man bosätter sig på. 
Därför är utmaningen att utveckla en jämställd arbetsmarknad så viktig. 
 
Ett exempel på en modell för att uppnå detta vore om vår arbetsmarknad 
skulle kunna hitta en gemensam modell för exempelvis parrekryteringar 
mellan både offentlig och privat sektor, ett annat exempel vore gemen-
samma mål för andelen kvinnlig respektive manlig arbetskraft i olika  
branscher. Detta är exempel på frågor som ryms inom utmaningen om en 
jämställd arbetsmarknad. 
 
Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-
rad.  
----- 
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KF § 102  KS/2012:319 - 000 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - rese- och mötes-
policy____________________________________________________ 
 
Karin Malmfjord (S) har 2012-11-13 lämnat in en interpellation till kom-
munstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell om rese- och mötespolicy.  
 
I interpellationen skriver Malmfjord följande: 
 
Den 29 november är det ett år sedan kommunfullmäktige antog en rese- och 
mötespolicy.  
 
Syftet med policyn är att anställda i kommunens förvaltningar och majo-
ritetsägda bolag ska göra smarta val vid planering och genomförande av 
möten och resor i tjänsten. Dessutom har kommunfullmäktige den 22 juni 
2011 antagit strategi för energieffektiviseringar som visar vägen till ett mer 
hållbart samhälle. 
 
Rese- och mötespolicyn ska utgöra grunden för resandet inom kommun-
organisationen.  
 
Målet med policyn är att skapa: 
 
o Förutsättningar för resfria möten 
o Ett tryggt och säkert resande 
o Kostnadseffektivt resande 
o Energi- och klimateffektivt resande 
 
Malmfjord ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 
 
o Planerar och skapar du resfria möten? 
 
o Har du någon gång under det här året åkt buss? 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell besvarar interpellationen 
enligt följande:  
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KF § 102 
 
Resfria möten är en mötesform som ökar. Framförallt när det gäller kortare 
möten. Samverkansnämnden LYST är ett exempel där en stor del av nämn-
dens möten sker via videokonferens.  
 
På frågan om jag åkt buss under året, är svaret ja. Tyvärr är det ofta svårt att 
få ihop agendan med busstidtabellen, vilket gör att omfattningen kunde ha 
varit större.  
 
Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-
rad. 
----- 
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KF § 103  KS/2012:320 - 000 
 
Interpellation till fritids-, kultur- och utbildnin gsnämndens ordförande 
- rese- och mötespolicy_________________________________________ 
 
Karin Malmfjord (S) har 2012-11-13 lämnat in en interpellation till fritids-, 
kultur- och utbildningsnämndens ordförande Johnny Holmgren om rese- 
och mötespolicy.  
 
I interpellationen skriver Malmfjord följande: 
 
Den 29 november är det ett år sedan kommunfullmäktige antog en rese- och 
mötespolicy.  
 
Syftet med policyn är att anställda i kommunens förvaltningar och majo-
ritetsägda bolag ska göra smarta val vid planering och genomförande av 
möten och resor i tjänsten. Dessutom har kommunfullmäktige den 22 juni 
2011 antagit strategi för energieffektiviseringar som visar vägen till ett mer 
hållbart samhälle. 
 
Rese- och mötespolicyn ska utgöra grunden för resandet inom kommun-
organisationen.  
 
Målet med policyn är att skapa: 
 
o Förutsättningar för resfria möten 
o Ett tryggt och säkert resande 
o Kostnadseffektivt resande 
o Energi- och klimateffektivt resande 
 
Malmfjord ställer följande frågor till fritids-, kultur- och utbildningsnämn-
dens ordförande: 
 
o Planerar och skapar du resfria möten? 
 
o Har du någon gång under det här året åkt buss? 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Johnny Holmgren  
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KF § 103 
 
lämnar följande svar på interpellationen: 
 
Fråga 1: På fritids-, kultur- och utbildningsnämndens senaste sammanträde 
hade jag upp frågan om antalet nämndssammanträden per år och mitt för-
slag var att förändra från åtta (8) till sex (6) sammanträden. 
 
Fråga 2: Ja. 
 
Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-
rad.  
----- 
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KF § 104  KS/2012:321 - 000 
 
Interpellation till omsorgsnämndens ordförande - rese- och mötespolicy 
 
 
Karin Malmfjord (S) har 2012-11-13 lämnat in en interpellation till om-
sorgsnämndens ordförande Allan Forsberg om rese- och mötespolicy.  
 
I interpellationen skriver Malmfjord följande: 
 
Den 29 november är det ett år sedan kommunfullmäktige antog en rese- och 
mötespolicy.  
 
Syftet med policyn är att anställda i kommunens förvaltningar och majo-
ritetsägda bolag ska göra smarta val vid planering och genomförande av 
möten och resor i tjänsten. Dessutom har kommunfullmäktige den 22 juni 
2011 antagit strategi för energieffektiviseringar som visar vägen till ett mer 
hållbart samhälle. 
 
Rese- och mötespolicyn ska utgöra grunden för resandet inom kommun-
organisationen.  
 
Målet med policyn är att skapa: 
 
o Förutsättningar för resfria möten 
o Ett tryggt och säkert resande 
o Kostnadseffektivt resande 
o Energi- och klimateffektivt resande 
 
Malmfjord ställer följande frågor till omsorgsnämndens ordförande: 
 
o Planerar och skapar du resfria möten? 
 
o Har du någon gång under det här året åkt buss? 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 
 
Omsorgsnämndens ordförande Allan Forsberg besvarar interpellationen 
sammanfattningsvis enligt följande: 
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KF § 104 
 
Det finns ett kort och ett längre svarsalternativ på interpellationen. Det kor-
ta lyder: 
 
Fråga 1: Nej 
Fråga 2: Ja 
 
Det längre svaret lyder sammanfattningsvis: 
 
I den antagna rese- och mötespolicyn står det i inledningen: ”Syftet med 
denna policy är att anställda inom våra förvaltningar och majoritetsägda  
bolag gör smarta val vid planering och genomförande möten och resor i 
tjänsten”. Målen för policyn är vad som anges i Malmfjords interpellation.  
Ansvaret för detta vilar på både chefer och medarbetare men där cheferna 
har ansvaret att följa upp och uppmuntra till efterlevnad av policyn, liksom 
vara goda exempel själva. Uppföljning sker i samband med kommunens 
energibokslut av energianvändning inom fastigheter och transporter och 
återkoppling till medarbetare sker vid arbetsplatsträffar och resultatet redo-
visas en gång per år till kommunfullmäktige.  
 
Det nämns ingenting i policyn om den politiska organisationen. Därför  
borde Malmfjord rikta frågorna till cheferna i förvaltningarna och bolagen. 
Interpellationen ställer på nytt frågan om rollfördelning i rampljuset och hur 
viktigt det är att vi vet vilka roller vi har som politiker och tjänstemän.  
 
Givetvis jobbar vi politiker också med detta ”tänk” i botten men för att 
genomföra detta fullt ut krävs en ordentlig utredning som visar på vilka 
samlingar/möten som går att ha utan resor i en kommun med vår geografi, 
både i ett juridiskt och demokratiskt perspektiv. Eftersom denna policy ska 
revideras av kommunfullmäktige varje mandatperiod kanske Karin Malm-
fjord skulle se till att en sådan utredning kom till stånd innan nästa revide-
ring. 
 
Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-
rad. 
----- 
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KF § 105  KS/2012:322 - 000 
 
Interpellation till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande - 
rese- och mötespolicy__________________________________________ 
 
Karin Malmfjord (S) har 2012-11-13 lämnat in en interpellation till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olle Wärnick om rese- och 
mötespolicy.  
 
I interpellationen skriver Malmfjord följande: 
 
Den 29 november är det ett år sedan kommunfullmäktige antog en rese- och 
mötespolicy.  
 
Syftet med policyn är att anställda i kommunens förvaltningar och majo-
ritetsägda bolag ska göra smarta val vid planering och genomförande av 
möten och resor i tjänsten. Dessutom har kommunfullmäktige den 22 juni 
2011 antagit strategi för energieffektiviseringar som visar vägen till ett mer 
hållbart samhälle. 
 
Rese- och mötespolicyn ska utgöra grunden för resandet inom kommun-
organisationen.  
 
Målet med policyn är att skapa: 
 
o Förutsättningar för resfria möten 
o Ett tryggt och säkert resande 
o Kostnadseffektivt resande 
o Energi- och klimateffektivt resande 
 
Malmfjord ställer följande frågor till miljö- och samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande: 
 
o Planerar och skapar du resfria möten? 
 
o Har du någon gång under det här året åkt buss? 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att interpellationen får ställas. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olle Wärnick lämnar  
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KF § 105 
 
följande svar på interpellationen:  
 
o Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har telefonmöten och en egen  

videokonferensutrustning.  
 
o Kommunens leasingfordon används i möjligaste mån men på grund av 

låg markfrigång är dessa fordon inte alltid möjliga att nyttja. Boknings-
systemet är även svårt att nyttja vid snabba utryckningar. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen äger en egen bil som dock bör avvecklas 
ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

 
o Samåkning sker enligt kommunens resepolicy.  
 
o Buss, tåg och kommunens miljöbilar används.  
 
Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-
rad.  
----- 
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KF § 106  KS/2012:323 - 000 
 
Interpellation - översiktsplanens anpassning till behov hos personer 
med funktionsnedsättning____________________________________ 
 
Karin Malmfjord (S) har 2012-11-13 lämnat in en interpellation till miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olle Wärnick om hur över-
siktsplanen tar hänsyn till behov hos funktionsnedsatta personer.  
 
Malmfjord skriver följande i interpellationen: 
 
År 2006 sa FN ja till Konventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning, vilket innebär att personer med funktionsnedsättning ska 
kunna leva som andra och ha samma rättigheter som andra medborgare. 
Fem år senare den 3 maj 2011 antog kommunfullmäktige översiktsplan för 
Storumans kommun. 
 
o Anser miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande att den kom-

munala översiktsplanen har tagit hänsyn till de funktionsnedsattas till-
gång till ett friluftsliv? 
 

o Tar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hänsyn till att personer med 
funktionsnedsättning har tillgång till en lämplig utemiljö när nya fritids-
husområden ska anläggas? 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olle Wärnick lämnar 
följande svar på interpellationen:  
 
o Den kommunala översiktsplanen har inte tagit hänsyn till de funktion-

nedsattas tillgång till ett friluftsliv. 
 

o Nya tomter och planområden ska vara tillgängliga. Fritidshus upp till två 
lägenheter är undantagna. 
 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-
rad. 
----- 
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KF § 107  KS/2012:331 - 107  
 
Interpellation - Storuman Energi  
 
Håkan Rombe (FP) har 2012-11-19 lämnat in en interpellation till kom-
munstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell om Storuman Energi.  
 
Rombe önskar svar på följande frågor: 
 
o Hur många aktier har sålts till Helgelands Kraft efter kommunfullmäkti-

ges beslut att successivt avveckla kommunens engagemang? 
 

o Hur ser kommunens riskexponering ut? Hittills satsade pengar, utlånade 
pengar och borgensåtaganden? 
 

o Hur är det aktuella ekonomiska läget för Storuman Energi och vinst-
/förlustutvecklingen och vad betyder det låga energipris som tycks vara 
minst ett halvår till? 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsen ordförande Tomas Mörtsell besvarar interpellationen  
enligt följande:  
 
o Inga aktier har ännu sålts bland annat med tanke på den korta tidsrymd 

som förflutit sedan beslutet och det faktum att, precis som redogjordes 
för under debatten vid det tillfället, bolaget står inför en omstrukture-
ringsprocess som ännu inte är klar. 
 

o Kommunens riskexponering är densamma som vid tiden för det kom-
munfullmäktigesammanträde som tidigare nämnts. 
 

o Här hänvisas till den information som getts till kommunfullmäktiges  
ledamöter tidigare under dagen. 

 
Interpellationen anses därmed besvarad.  
----- 
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KF § 108  KS/2012:332 - 823 
 
Interpellation - skidspår i Tärnaby 
 
Bengt-Göran Burman (V) har 2012-11-19 lämnat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande om skidspår i Tärnaby.  
 
I interpellationen skriver Burman följande: 
 
Det har framkommit att det i Tärnaby inte finns någon entreprenör som skö-
ter längdskidspåren vilket är en katastrof för en skidort. Skidturismen i 
kommunens västra del genererar på årsbasis 254 helårsarbeten och ännu fler 
under högsäsong. Detta genererar en del skatteintäkter till kommunen. Med 
förhoppning att skidturismen ska fortsätta växa och därmed ökade skatte-
intäkter är det nödvändigt att kommunen engagerar sig på ett bättre sätt än 
tidigare vad gäller områdets mycket populära längdspår där till och med 
Storumans stolthet Björn Ferry tidvis tränar. 
 
Ärendet är brådskande eftersom grundtrampningen av spåren borde ske så 
tidigt som möjligt på säsongen. Väl preparerade spår ökar attraktionsvärdet 
för en skidort och torde vara en god affär för Storumans kommun. 
 
Vilka åtgärder för att förbättra och underhålla längdskidspåren i Tärnaby är 
C-alliansen beredda att vidta? Finns t.ex. ambitionen att kommunen köper 
en egen pistmaskin för ändamålet? 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell besvarar interpellationen 
enligt följande: 
 
Tekniska avdelningen har upphandlat entreprenör för längdskidspåren.  
Inkomna anbud kommer att redovisas och behandlas på kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde 2012-12-04. Därefter är min förhoppning att 
frågan kommer att vara löst. 
 
Interpellationen anses därmed besvarad.  
----- 
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KF § 109  KS/2011:70 - 266 
 
Motion - aktivt lokalt ägande av skogsmark i Storumans kommun 
 
Göran Norman (S) har 2011-02-21 lämnat in en motion om aktivt lokalt 
ägande av skogsmark i Storumans kommun.  
 
I motionen skriver Norman bland annat att ett ökat engagemang i kommun-
ägt skogsförvaltande ger kommunen kraftfulla möjligheter att skapa lokal 
utveckling samt ett aktivt ägande av en råvara som är strategiskt viktig både 
inom bioenergiområdet och andra träprodukter. Initiativet till lokalt ägd 
skogsförvaltning stöder på ett kraftfullt sätt ambitionerna som finns i kom-
munens tillväxtstrategi.  
 
Lokalt ägande ger möjligheter till att ha kompetens för skogsnäringen i 
kommunen samt ge kommunmedborgare ökat ägande. Ägandet säkrar styr-
ning mot hållbar utveckling och avkastning till kommunmedborgare.  
 
Norman anser att det är strategiskt rätt för kommunen att öka sitt skogsin-
nehav för att möta de negativa konsekvenser som utflyttning av ägandet in-
nebär. Det finns bara en kraftfull ägare som kan garantera att skogsresursen 
förblir lokalt ägd. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Norman 
 
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
 
o behålla det skogsbestånd man har idag, som får utgöra grunden för ett 

utvecklat skogsägande i kommunen samt implementera befintlig skogs-
mark i den organisation man skapar för ett aktivt skogsbruk 

 
o aktivt ta fram hur kommunen ska öka sitt skogsinnehav med målsättning 

att säkra lokalt ägande och bedriva ett hållbart skogsbruk med rimlig av-
kastning. Den bildade organisationen ska aktivt på marknaden förvärva 
lämpliga objekt i kommunen till en volym som behövs för att vara en 
kraftfull aktör i kommunen. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 24 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
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KF § 109 
 
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-09-27. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 99. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-23, § 94. 
 
Bakgrund 
I dagsläget har Storumans kommun 2 642 hektar skogsmark, varav cirka 1 
400 hektar är produktiv skogsmark. Fastigheterna är utspridda och cirka 
300 hektar ligger i direkt anslutning till tätorterna Storuman/Stensele. Större 
samlade innehav finns också i Barsele, Grundfors, Pauträsk och Rödingfors. 
Ytterligare mindre fastigheter finns i Gunnarn, Hemavan och Tärnaby. 
Dessutom finns ett flertal fjällskogsfastigheter. Av skogsmarken är cirka 
350 hektar fjällnära skog. 
 
Kommunen är certifierad enligt FSC och kommunens policy, vad avser 
driften av skogsfastigheterna, har varit att hålla en långsiktigt jämn och ut-
hållig avverkningstakt. Detta har gjorts mycket medvetet, då syftet med 
skogsinnehavet i huvudsak har varit, att kunna använda skogsfastigheterna 
som bytesobjekt vid andra fastighetsaffärer. 
 
Kommunens innehav av skogsmark har tidigare prövats under förra man-
datperioden, men då ur ett lite annat perspektiv, nämligen att avyttra de pe-
rifert liggande skogsfastigheterna för att höja likviditeten. Kommunstyrel-
sen beslutade då att fortsätta bedriva ett långsiktigt och hållbart skogsbruk 
för rådande skogsinnehav. 
 
Kanslichefens bedömning 
Kommunerna har vittgående men långt ifrån obegränsade befogenheter el-
ler, som det också kallas, kompetens. Till den allmänna kompetensen hän-
förs verksamhet som huvudsakligen grundar sig på själva kommunallagen 
(KL), närmast då den så kallade generalklausulen i 2 kap. 1 § KL. Här avses 
en fri verksamhetssektor inom vilken kommunerna kan ta egna initiativ, 
vägledda av de speciella samhälleliga behoven i den egna kommunen och 
obundna av detaljregler. Kommunerna är på denna sektor underkastade en-
dast ett antal principiella bestämmelser som syftar till att avgränsa den fria 
sektorn och skapa goda och enhetliga seder i den fria förvaltningen. Dessa 
bestämmelser ställer krav på kommunerna att iaktta anständighet i förvalt-
ningen, följa de lagregler som kan finnas för verksamheten, respektera 
kommunmedlemmarnas rätt och se till att den återbäring till kommunmed-
lemmarna som är kommunens yttersta mål, fördelas på ett rimligt sätt mel-
lan dem.  
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KF § 109 
 
Som exempel på verksamheter med särskild anknytning till befintlig kom-
munal verksamhet kan vara en kommuns befogenhet att nyttja kommunäg-
da naturtillgångar, något som alltid ansetts ingå i kommunens kompetens. 
En kommun anses t.ex. har rätt att kommersiellt utnyttja jordbruks- eller 
skogsfastigheter som kommunen av ålder, genom donationer eller på lik-
nande speciell grund blivit ägare till eller som kommunen kan ha förvärvat 
som markreserv för samhällsbyggandet. 
 
En stor del av den svenska skogsförädlingsindustrin ägs av skogsägarna 
själva. Ett sätt för skogsägarna att tillskjuta kapital är att när man levererat 
virke till industrin, har man låtit betalningen stå inne tills vidare. Det får an-
tas att skogsägande kommuner har en ordinär befogenhet att göra liknande 
insatser. Det förefaller emellertid inte finnas något avgörande som närmare 
belyser eventuella begränsningar i rätten att exploatera kommunala natur-
tillgångar. Det får dock antas att en kommuns skogsinnehav inte kan ge 
kompetens för exempelvis en kommunal träförädlingsindustri. 
 
Motionärens förslag att skapa en särskild organisation som aktivt driver ett 
ökat skogsinnehav med tillhörande ökad avkastning torde därmed falla 
utanför den kommunala kompetensen. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
att motionen avslås. 
 
Yrkanden 
Peter Åberg (S) biträdd av Lena Drangel (S) och Bengt-Göran Burman (V) 
yrkar att motionen bifalls. 
 
Tomas Mörtsell (C) biträdd av Håkan Rombe (FP) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Peter 
Åbergs yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-
styrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
o Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
o Nej-röst för bifall till Peter Åbergs yrkande 
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KF § 109 
 
Omröstningsresultat 
Med 19 ja-röster, 18 nej-röster och en som avstår beslutar kommunfullmäk-
tige enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultatet framgår av 
omröstningslista som bifogas protokollet.   
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.  
----- 
 
Reservation 
Lena Drangel (S), Bengt Dalemalm (S), Peter Åberg (S), Kurt Forsberg (S), 
Roger Lindström (S), Erland Johansson (S), Gull-Britt Larsson (S), Christin 
Vallin (S), Sven-Åke Pennling (S), Gunnar Andersson (S), Henry Jonsson 
(S), Christian Andersson (S), Tage Lundin (S), Eilif Sörensen (S), Bengt-
Göran Burman (V) och Sven-Erik Lyngdell (V) reserverar sig över beslutet 
till förmån för Peter Åbergs yrkande. 
----- 
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KF § 110  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, tidiga-
re morgnar och helger.  
 
I motionen skriver Hedman bland annat 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 fram-
tidsscenario med gruvor och vindkraft m.m. innebär ofta obekväma arbets-
tider. Dessutom är vård och omsorg en stor arbetsgivare som kräver att man 
arbetar kvällar och nätter. Om Storumans kommun ska framstå som en at-
traktiv kommun som många ska välja att bo i, är Nattis ett led i rätt utveck-
ling.  
 
Det pågår dessutom en utredning om att ge kommuner med Nattis stimu-
lansbidrag och Hedman anser att Storumans kommun ska vara en av de för-
sta 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 erbju-
da detta till redan boende i och eventuella inflyttare till Storumans kom-
mun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012 att överlämna motionen till kommun-
styrelsen för beredning. 
 
Motionen har härefter översänts till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
för yttrande. Nämnden har 2012-09-19 beslutat tillstyrka motionen.  
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-09-19, § 70. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 100. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-23, § 95. 
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Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden att utreda behovet 
och kostnaderna för barnomsorg öppen på kvällar, nätter, tidigare morgnar 
och helger, så kallad ”Nattis”, för om möjligt kunna erbjuda detta till redan 
boende och eventuella inflyttare till Storumans kommun 
 
att därmed bifalla motionen. 
-----  
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KF § 111  KS/2012:41 - 841 
 
Motion - översyn av skyltning samt turismbefrämjande åtgärder i  
Storumans kommun_______________________________________ 
 
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 turistinformationsskylt-
ningen” 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 fram-
tiden locka inflyttning när förväntade stora näringslivsutbyggnader utvecklas. 
 
Folkesson föreslår därför  
 
att Storumans kommun genomför en översyn av skyltningen på genomgående 
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 beslutade 2012-02-28, § 34 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bakgrund 
Jarl Folkessons motion innehåller förutom själva yrkandet en beskrivning 
av förhållandena vid namngivna platser och fiskeområden som i huvudsak 
finns på den statliga marken. Länsstyrelsen i Västerbotten har därför ansva-
ret att svara för skyltning och underhålla befintliga leder och vindskydd.  
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Storumans kommun har egentligen inget ansvar för detta men kan givetvis 
signalera till och påverka Länsstyrelsens naturvårdsenhet i dess arbete. 
 
Införandet av särskild vägvisning till turistiskt intressanta mål med brunvita 
lokaliseringsmärken har stor betydelse för turistnäringen. Turistnäringen i 
Sverige får i och med turistvägvisningen en unik möjlighet att på ett tydligt 
sätt få vägvisning till sina turistmål. Samtidigt läggs ett stort ansvar på före-
trädarna för turistnäringen att de turistmål som föreslås för turistvägvisning 
verkligen är uppskattade besöksmål av besökare och i behov av vägvisning. 
För att vägvisningen skall kunna vara till nytta för trafikanterna och för att 
få deras förtroende är det viktigt att den endast används för vägvisning till 
sådant som är av intresse för en bred allmänhet och är sällsynt eller unik el-
ler på annat sätt är av stort turistiskt intresse för många trafikanter. 
 
Vägvisning till turistiskt intressanta mål måste ske med likartad bedömning 
i hela landet och utifrån enhetliga bedömningsgrunder, vilket gjorde att då-
varande Vägverket utarbetade en särskild handbok som utkom 2003. Enligt 
handboken finns särskilda bedömningsgrunder för de tre olika typerna och 
turistanläggning och turistområde delas i tre nivåer: 
 
Nivå 1. Värda hela resan 
Turistanläggningen alternativt turistområdet har så stor attraktionskraft att 
det utgör anledningen till resan. 
Besökstal vid anläggning alternativt område: 250 000 besökare/år 
 
Nivå 2. Värda att göra en avstickare till 
Med avstickare menas här max. ca 1 timmes restid (enkel resa) från 
den planerade färdvägen. 
Besökstal vid anläggning alt. område: 75 000 besökare/år 
 
Nivå 3. Värda att besöka när man är i närheten 
Med närheten menas här max. ca 5—10 minuters restid (enkel resa) 
från den planerade färdvägen. 
Besökstal vid anläggning: 5 000 besökare/år 
 
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johansson tjänsteutlåtande 2012-10-23. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-31, § 117. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-13, § 110. 
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Kanslichefens bedömning 
Eventuell skyltning och övriga informationsåtgärder på statens mark är en 
fråga för Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Tidigare hölls årliga möten mel-
lan naturvårdsenheten och kommunen. Kanslichefens förslag är att kommu-
nen föreslår Länsstyrelsen att denna typ av möten återupptas, vilket kom-
mer att medföra goda möjligheter till kommunikation av frågor som berör 
hur statens mark kan nyttjas ur ett turistiskt perspektiv. 
 
Frågan om utökad brun-vit skyltning i kommunen är däremot enligt kansli-
chefens uppfattning inte genomförbar då förutsättningarna i vår kommun 
för ytterligare skyltning inte uppfylls och ett nedlagt arbete inte leder till  
ytterligare skyltar på grund av det höga besöksantalet som krävs enligt  
regelverket. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen vad avser samverkan med Länsstyrelsen för skylt-
ningen på statens mark  
 
att avslå motionen vad gäller brun-vit skyltning. 
----- 
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KF § 112  KS/2012:305 - 104 
 
Motion - fördelning av partistöd 
 
Karin Malmfjord (S) har 2012-10-22 lämnat in en motion om fördelning av 
partistöd.  
 
Malmfjord skriver följande i motionen: 
 
Enligt Kommunallagens 2 kap. 9 § har kommunen rätt att besluta om parti-
stöd till politiska partier som är representerade i fullmäktige. Enligt 2 kap. 
10 § beslutar fullmäktige om omfattningen av formerna för partistödet.  
Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett 
parti. 
 
Partistödet fördelas oftast i ett grundstöd och ett mandatstöd. Den 28  
november 2006 beslutade kommunfullmäktige om en förändring av parti-
stödet. Kommunfullmäktige beslutade att höja grundstödet från 5 000 kro-
nor till 30 000 kronor och sänka mandatstödet från 4 000 kronor till 1 000 
kronor. Denna förändring kom att missgynna enskilt parti. När man tar del 
av hur andra kommuner i länet fördelar stödet ser man att Storumans kom-
mun har det lägsta mandatstödet.  
 
Malmfjord anser att det är mandatstödet som ska styra hyr mycket ett parti 
får i partistöd och inte ett högt grundstöd. Partistödet i Storumans kommun 
ska fördelas på sådant sätt att det inte missgynnar enskilda partier. En sänk-
ning av grundstödet och en höjning av mandatstödet ger en mer rättvis för-
delning av partistödet. 
 
Malmfjord föreslår 
 
att grundstödet fastställs till 10 000 kronor per parti som finns representera-
de i kommunfullmäktige 
 
att mandatstödet fastställs till 4 350 kronor per mandat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
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KF § 113  KS/2009:394 - 533 
 
Medborgarförslag - avyttring av Hemavan Tärnaby Airport  
 
Sören Israelsson har 2009-11-24 lämnat in ett medborgarförslag om avytt-
ring av Hemavan Tärnaby Airport AB.  
 
Israelsson föreslår att kommunens andel i bolaget avyttras samt att kommu-
nen säljer flygfältet i Hemavan.  
 
Anledningen till den föreslagna åtgärden är kommunens beslut att upphöra 
med flygtrafik på Storumans flygplats.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-24 att överlämna medborgarför-
slaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-09-27. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 101. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-23, § 96. 
 
Kanslichefens bedömning 
Flygplatsen i Hemavan utgör en viktig del i den fortsatta utvecklingen av 
turismen i området. I de diskussioner som varit om att ordna upp möjlig-
heterna för förbättrad person- och godstrafik – resecentrum - finns flygplat-
sens terminal med som tänkbart ”nav”. Detta innebär att kommunens med-
verkan är nödvändig för att möjliggöra optimal finansiering. 
 
Israelssons medborgarförslag om att avyttra kommunens andel i flygplats-
bolaget verkar grundas på synsättet att om det inte finns något kommunalt 
engagemang i flyget i östra delen av kommunen ska det heller inte finnas 
något kommunalt engagemang i västra delen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget.  
----- 
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KF § 114  KS/2012:277 - 042 
 
Delårsrapport januari—augusti 2012 - Storumans kommun 
 
Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i  
Storumans kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti.  
Delårs-rapporten ska innehålla, förutom styrelsen och nämndernas verksam- 
hetsberättelse, en förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, sjuk-
frånvaro och måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 
 
Kommunen prognostiserar ett resultat för 2012 på ca 6,2 mnkr vilket är ca 
3,8 mnkr bättre än budget. Budgetavvikelsen beror i huvudsak på att 
avskrivningar och pensionskostnader prognostiseras att bli lägre, skatte-
intäkterna högre än budgeterat samt en engångsintäkt i form av återbetalda 
premier från AFA för åren 2007—2008.    
 
Det bör noteras att såväl omsorgs- som fritids-, kultur- och utbildnings-
nämnden prognostiserar ett underskott för 2012. Mot bakgrund av att resul-
tatet för kommunen, trots dessa prognoser, ser ut att med råge överträffa det 
budgeterade resultatet är det i nuläget inte nödvändigt att besluta om ytter-
ligare åtgärdskrav för dessa nämnder. Däremot bör nämnderna vara nog-
granna 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 2012-10-01. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 104. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-23, § 99. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-23, § 99 att överlämna delårsrappor-
ten till kommunfullmäktige för godkännande.   
 
Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppmana omsorgsnämnden och  
fritids-, kultur- och utbildningsnämnden att vara fortsatt vaksamma över sin 
budgetföljsamhet men i nuläget inte förlägga nämnderna med ytterligare  
åtgärdskrav för att klara sin budgetram. 
 
Kommunrevisorerna har granskat delårsrapporten och i utlåtande  
2012-11-13 och tillhörande revisionsrapport sägs att granskningen visar att 
kommunfullmäktige fastställt tre finansiella mål för god ekonomisk hus-
hållning. Samtliga dessa mål beräknas bli uppfyllda under året. Kommunre-
visorerna  
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KF § 114 
 
bedömer därför att kommunen under innevarande år kommer att nå upp till 
god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.  
 
Vidare sägs att kommunfullmäktige för 2012 fastställt fyra verksamhetsmål 
av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen bedömer att 
tre av dessa mål kommer att uppnås. Kommunrevisorerna bedömer att verk-
samhetsmålen för god ekonomisk hushållning till övervägande del kommer 
att uppnås under 2012.  
 
Kommunrevisorernas granskning visar att delårsrapporten i allt väsentligt är 
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Ut-
veckling bör dock eftersträvas. Bland annat bör redovisningen av outtagen 
semester och okompenserad övertid utvecklas.  
 
I övrigt visar granskningen att kommunstyrelsens behandling av delårsrap-
porten ägt rum inom två månader efter rapportdatum, vilket får anses accep-
tabelt med hänsyn till rapportens aktualitet. Handläggningen bör dock 
snabbas upp för att möjliggöra en tidigare behandling i kommunfullmäkti-
ge. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapporten 
 
att uppmana kommunstyrelsen och nämnderna att beakta kommunreviso-
rernas utlåtande och revisionsrapport avseende granskning av delårsrappor-
ten. 
----- 
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KF § 115  KS/2010:80 - 041 
 
Utdebitering 2013 
 
Enligt 8 kap. 6 § Kommunallagen ska förslag till budget upprättas av sty-
relsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budget-
förslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober  
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 
preliminära inkomstskatten under det följande året.  
 
Budgetramarna för nämnder och styrelse är redan fastställda och det återstår 
för kommunfullmäktige att i november fastställa investeringsramar, resul-
tat-, finansierings- och balansbudget för 2013.  
 
Utdebiteringen för 2012 uppgår till 22,90 kronor per skattekrona. 
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-09-26. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 104. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-23, § 100. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
att skattesatsen för 2013 fastställs till 22,90 kronor per skattekrona. 
 
Yrkande 
Tomas Mörtsell (C) yrkar  
 
att utdebiteringen för 2013 fastställs till 23,10 kronor per skattekrona 
 
att det noteras att höjningen kompenseras av motsvarande sänkning av 
landstingsskatten beroende på överförande av hemsjukvården från lands-
tinget till kommunerna.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tomas 
Mörtsells ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar  
enligt med Mörtsells ändringsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa utdebiteringen för 2013 till 23,10 kronor per skattekrona 
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att notera att höjningen kompenseras av motsvarande sänkning av lands-
tingsskatten beroende på överförande av hemsjukvården från landstinget till 
kommunerna.  
-----
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KF § 116  KS/2010:80 - 041 
 
Budget 2013—2014 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-30 att fastställa budgetramarna för 
2011, 2012, 2013 och 2014. Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28 om 
kompletteringsbudget. Vid detta sammanträde beslutades också om bidrag 
till Storumans Flygplats AB. Budgetramarna för åren 2013 och 2014 är 
därmed följande: 
 
Budgetramar 2013 
Kommunstyrelsen 81 771 000,- 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 113 356 000,- 
Omsorgsnämnden 125 114 000,- 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 656 000,- 
 
Budgetramar 2014 
Kommunstyrelsen 81 788 000,- 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 115 047 000,- 
Omsorgsnämnden  127 621 000,- 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 657 000,- 
 
Under senare delen av 2012 kommer kostnader för internhyra, overhead-
kostnader, verksamhetsvaktmästeri och lärcentrum att omfördelas vilket gör 
att nämndernas ramar behöver omfördelas i samma utsträckning. Vidare 
kan det bli aktuellt med utökning av omsorgsnämndens ram i händelse av 
övertagande av hemsjukvården och den skatteväxling mellan landsting och 
kommun som följer av detta. Hanteringen av dessa interna ramjusteringar 
föreslås delegeras till kommunstyrelsen.  
 
Förslag till mål för ekonomisk hushållning, resultat- och balansräkning,  
finansieringsbudget samt investeringsramar för 2013 har upprättats.  
 
Skatteunderlagsutvecklingen grundas på ett antagande om att kommunen 
tappar ca 80 invånare per år. P.g.a. oro i omvärlden antas en relativt svag 
utveckling av skatteintäkterna under 2013 medan ekonomi bedöms få bättre 
utveckling från 2014. Från 2013 ges nämnderna viss kompensation för sina 
kostnadsökningar (1,5 %) men eftersom samtliga löneavtal kostar mer så 
räcker inte det. Det långsiktiga målet att resultatet ska utgöra 2 % av skatter 
och bidrag ser inte ut att kunna nås de kommande åren.    
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Investeringsram 2013 föreslås uppgå till totalt 35 595 000 kronor. Anled-
ningen till att investeringarna är väsentligt större jämfört med tidigare år  
beror på behovet av investering i vattenverk i Hemavan.  
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-10-15. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-31, § 119. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-13, § 112. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
att styrelsen och nämndernas driftbudgetramar för åren 2013 och 2014  
exklusive kapitaltjänst fastställs enligt följande: 
 
Budgetramar 2013 
Kommunstyrelsen 81 771 000,- 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 113 356 000,- 
Omsorgsnämnden 125 114 000,- 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 656 000,- 
 
Budgetramar 2014 
Kommunstyrelsen 81 788 000,- 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 115 047 000,- 
Omsorgsnämnden  127 621 000,- 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 657 000,- 
 
att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att genomföra  
nödvändiga ramjusteringar med anledning av internhyra, fördelning av 
overheadkostnader, verksamhetsvaktmästeri och lärcentrum samt hantering 
av eventuell skatteväxling i samband med övertagande av hemsjukvård,  
 
att föreslagna mål för god ekonomisk hushållning 2013 antas 
 
att resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2013 fastställs 
 
att investeringsramarna 2013 fastställs enligt följande: 
 
Kommunstyrelsen  34 095 000,- 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 500 000,- 
Omsorgsnämnden 1 000 000,- 
 35 595 000,- 
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att styrelsen och nämnderna själva får prioritera och omfördela investe-
ringsprojekt inom tilldelad investeringsram 
 
att kommunstyrelsen under 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommu-
nens skulder under 2013, med totalt 25 000 000 kronor 
 
att kommunstyrelsen under 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-
lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2013. 
 
Yrkanden 
Tomas Mörtsell (C) biträdd av Håkan Rombe (FP) yrkar 
 
att driftbudgetramarna för kommunstyrelsen och omsorgsnämnden fast-
ställs enligt följande: 
 
2013 
Kommunstyrelsen 82 019 000,- 
Omsorgsnämnden 124 574 000,- 
 
2014 
Kommunstyrelsen 83 235 000,- 
Omsorgsnämnden  126 431 000,- 
 
att följande verksamhetsmål tas bort ur målen för god ekonomisk hushåll-
ning: 
 
o Det planerade fastighetsunderhållet ska vid utgången av 2013 uppgå till 

45 kronor per kvadratmeter (~3 500 kr år) 
 
o Det planerade underhållet av vatten- och avloppsanläggningar, gator och 

vägar ska vid utgången av 2013 uppgå till 3 000 tkr per år 
 
att kommunstyrelsens förslag i övrigt bifalls.  
 
Lena Drangel (S) yrkar 
 
att ytterligare 1 mnkr tillförs redan beslutad summa för förhandling och 
förvärv av fastigheten Laxnäs 1:21 (Folkets hus i Tärnaby) 
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att investeringsutrymmet för vattenverk i Hemavan minskas med motsva-
rande summa och restfinansieras 2014 
 
att 1,5 mnkr omfördelas från kommunstyrelsens driftbudgetram till fritids-, 
kultur- och utbildningsnämndens för drift år 2013 av fastigheten Laxnäs 
1:21 
 
att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att bedriva biblio-
teks- och fritidsgårdsverksamhet samt bowling i fastigheten Laxnäs 1:21 
 
att 425 000 kronor i kommunstyrelsens investeringsram 2013 ska användas 
för projektering av Centrumplan Tärnaby.  
 
Allan Forsberg (KD) yrkar  
 
att möjligheterna att expropriera fastigheterna Laxnäs 1:21, 1:63 och  
Laxnäs 1:32 i Tärnaby utreds. 
 
Karin Malmfjord (S) yrkar  
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda varför beslutade investeringar 
inte blir genomförda. 
 
Sammanträdet ajourneras kl. 16.45—17.00 för överläggningar. 
 
Propositionsordning 1 
Ordföranden ställer proposition på Lena Drangels yrkande avseende fastig-
heten Laxnäs 1:21 (första t.o.m fjärde att-satserna) och finner att kommun-
fullmäktige avslår detta.  
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
o Ja-röst för bifall till Drangels yrkande 
o Nej-röst för avslag på Drangels yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Med 14 ja-röster och 23 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Drangels yrkande. 
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Propositionsordning 2 
Ordföranden ställer proposition på Lena Drangels yrkande avseende projek-
tering av Centrumplan Tärnaby och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detta. 
 
Propositionsordning 3 
Ordföranden ställer proposition på Allan Forsbergs yrkande avseende ut-
redning av möjligheter till expropriation av fastigheter och finner att kom-
munfullmäktige bifaller detta.  
 
Propositionsordning 4 
Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande avseende ut-
redning av ej genomförda investeringar och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta. 
 
Propositionsordning 5 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till driftbud-
getramar 2013 för kommunstyrelsen och omsorgsnämnden (första att-
satsen) samt mål för god ekonomisk hushållning (tredje att-satsen) och  
Tomas Mörtsells ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslu-
tar enligt Mörtsells ändringsyrkande. 
 
Propositionsordning 6 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa styrelsens och nämndernas driftbudgetramar för åren 2013 och 
2014 exklusive kapitaltjänst enligt följande: 
 
Budgetramar 2013 
Kommunstyrelsen 82 019 000,- 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 113 356 000,- 
Omsorgsnämnden 124 574 000,- 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 656 000,- 
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Budgetramar 2014 
Kommunstyrelsen 83 235 000,- 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 115 047 000,- 
Omsorgsnämnden  126 431 000,- 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 657 000,- 
 
att delegera till kommunstyrelsen att genomföra nödvändiga ramjusteringar 
med anledning av internhyra, fördelning av overheadkostnader, verksam-
hetsvaktmästeri och lärcentrum samt hantering av eventuell skatteväxling i 
samband med övertagande av hemsjukvård,  
 
att anta följande mål för god ekonomisk hushållning 2013: 
 
Finansiella mål 2013 
 
o Årets resultat ska utgöra minst 1 % av skatteintäkter, utjämning och  

generella statsbidrag. 
 
o Kommunen ska om likviditeten tillåter amortera 5 mnkr på de egna 

långfristiga lånen 
 
Verksamhetsmål 2013 
 
o Alla beslut av väsentlig karaktär ska föregås av konsekvensanalyser med 

bestämda ambitionsnivåer 
 
o Storumans kommun ska jämföra sitt resultat i undersökningen Kommu-

nens Kvalitet i Korthet (KKiK), måluppfyllelse nås då kommunen är 
bättre än medelvärdet på hälften av måtten 

 
att fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2013 
 
att fastställa investeringsramarna 2013 enligt följande: 
 
Kommunstyrelsen  34 095 000,- 
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 500 000,- 
Omsorgsnämnden 1 000 000,- 
 35 595 000,- 
 
att styrelsen och nämnderna själva får prioritera och omfördela investe-
ringsprojekt inom tilldelad investeringsram  
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att 425 000 kronor i kommunstyrelsens investeringsram 2013 ska användas 
för projektering av Centrumplan Tärnaby  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda varför beslutade investeringar 
inte blir genomförda 
 
att kommunstyrelsen under 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommu-
nens skulder under 2013, med totalt 25 000 000 kronor 
 
att kommunstyrelsen under 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-
lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 
2013 
 
att utreda möjligheterna att expropriera fastigheterna Laxnäs 1:21, Laxnäs 
1:63 och Laxnäs 1:32 i Tärnaby. 
 
Reservation 
Lena Drangel (S), Gunnar Andersson (S), Christian Andersson (S) och Kurt 
Forsberg (S) reserverar sig över beslutet till förmån för Drangels yrkande 
avseende fastigheten Laxnäs 1:21 (Folket hus i Tärnaby). 
----- 
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KF § 117  KS/2012:43 - 012 
 
Verksamhetsplaner 2013 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-30 att fastställa budgetramarna  
för 2011, 2012, 2013 och 2014. Kommunfullmäktige beslutade vidare 
2011-02-28 om kompletteringsbudget. Vid detta sammanträde beslutades 
också om bidrag till Storumans Flygplats AB.  
 
En omfattande översyn av framförallt resultatmål och nyckeltal har genom-
förts under 2012 som bedöms ha stor betydelse för utvecklade mätbara och 
jämförbara resultatmål i verksamhetsplanerna.  
 
Styrelsen och nämnderna har utifrån detta upprättat verksamhetsplaner för 
2013.  
  
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-11-02. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-13, § 114. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa kommunstyrelsens, fritids-, kultur- och utbildningsnämndens, 
omsorgsnämndens samt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksam-
hetsplaner för 2013. 
----- 
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Vatten- och avloppstaxa 2013 
 
Vid jämförelse mellan budgeterade kostnader för 2013 och intäkter enligt 
gällande taxa (2012 års) blir det ett underskott motsvarande ca 1 000 tkr. 
Underskottet består av bl.a. följande tillkommande kostnader: 
 
o Lokalhyror 375 tkr (inga lokalhyror har betalats tidigare) 

 
o Miljötillsynsavgifter, ökning med 140 tkr  

 
o Livsmedelsavgifter 50 tkr 

 
o Personalkostnader, ökning med 400 tkr 
 
Dessutom kommer inte intäkter från anslutningsavgifter, ca 200 tkr, att bok-
föras på driftbudgeten. 
 
Tekniska avdelningen har upprättat förslag till VA-taxa 2013 för Storumans 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Förslaget innebär en 
höjning av brukningsavgifterna med 7% i förhållande till 2012 års avgifter. 
Detta bör ge en kostnadstäckning på 100 %. Anläggningsavgifterna föreslås 
vara oförändrade. 
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-11-05. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-13, § 115. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa upprättat förslag till VA-taxa för Storumans kommuns allmän-
na vatten- och avloppsanläggningar att gälla fr.o.m. 2013-01-01. 
----- 
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Renhållningstaxa 2013 
 
Tekniska avdelningen har upprättat förslag till ny renhållningstaxa 2013 för 
Storumans kommun. 
 
Förslaget innebär följande: 
 
o Grundavgiften för verksamheter höjs med 50 kronor till 200 kronor/år. 
 
o Verksamheter med säsongshämtning erlägger grundavgift för hela året, 

istället för enbart under hämtningsperioden.  
 
o Tömning av slambrunn höjs med 40 kronor.  
 
o Avgift för slangdragning i samband med slamtömning ersätts med ett 

enhetspris på 200 kronor för längd över 20 meter. 
 
Beredande organs förslag 
Ingenjör Christina Erikssons tjänsteutlåtande 2012-11-02. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-13, § 116. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta upprättat förslag till renhållningstaxa att gälla fr.o.m. den 1 januari 
2013. 
----- 
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KF § 120  KS/2012:274 - 170 
 
Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser  
 
Enligt lag om extraordinära händelser ska det för varje mandatperiod fast-
ställas en plan för extraordinära händelser och kriser. Nuvarande plan fast-
ställdes av kommunfullmäktige 2008-10-14, § 127. 
 
Arbetet med den nya planen har medvetet fördröjts eftersom planens fast-
ställande skulle kunna synkroniseras med färdigställandet av den kommu-
nala ledningsplatsen. Ledningsplatsen förväntas vara färdigställd längre 
fram i höst och en övning för krisledningsnämnd och beredningsgrupp är 
planerad till den 10 december.  
 
Planen ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Det nya planförslaget bygger på den risk- och sårbarhetsanalys som gjordes 
under 2011. Denna är i sin tur en reviderad upplaga av motsvarande analys 
från 2008. Inför nästa version av handlingsplanen kommer en helt ny risk- 
och sårbarhetsanalys att göras.  
 
När planen fastställts av kommunfullmäktige kan reglemente för krisled-
ningsnämnden och arbetsordning för beredningsgruppen fastställas av 
kommunstyrelsen. Övriga styrdokument fastställs av koncernchefen.  
 
Beredande organs förslag 
Räddningschef Lars-Erik Sundqvists tjänsteutlåtande 2012-09-14. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 102. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-23, § 97. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa upprättat förslag till handlingsplan för extraordinära händelser 
och kriser.  
----- 
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KF § 121  KS/2012:282 - 050 
 
Upphandlingspolicy 
 
Förslag till upphandlingspolicy har upprättats.  
 
Upphandlingspolicyn med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett 
komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som reglerar  
offentlig upphandling. 
 
Policyn gäller Storumans kommuns samtliga verksamheter och reglerar 
bland annat kommunens interna handläggning, direktupphandling samt  
miljö- och etiska hänsynstaganden vid upphandlingar.  
 
Policyn ska säkerställa att kommunens upphandling av varor och tjänster 
sker på ett kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt, affärsmässigt och rättvist sätt. 
Upphandling ska ske med helhetssyn och utifrån ett totalkostnadsperspek-
tiv. Policyn är ett styrande dokument som syftar till att främja en hållbar  
utveckling, bästa hushållning med kommunala medel och bidrar till att  
resurser kan frigöras inom kommunens olika verksamheter.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 106.  
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-23, § 101. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa upprättat förslag till upphandlingspolicy. 
----- 
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KF § 122  KS/2009:389 - 000 
 
Revidering av samverkansavtal och reglemente för Samverkansnämnd 
LYST (Lycksele och Storuman)_________________________________ 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-01-18, § 3 att fastställa reglemente och 
samverkansavtal för den med Lycksele kommun gemensamma nämnden 
Samverkansnämnden LYST.  
 
Samverkansnämnden LYST har 2011-08-22 § 17 beslutat att samarbeta 
inom budget- och skuldrådgivning (BUS). I nämndens avtal om samverkan 
(§ 3) samt reglemente (§ 2) framgår vilka uppgifter och områden som 
nämnden ansvarar för, vilka bör kompletteras med BUS.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-31, § 118. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att komplettera § 2 i reglementet för samverkansnämnden LYST och § 3 i 
avtalet om samverkan med texten ”ansvar för budget- och skuldrådgiv-
ning”.  
----- 
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KF § 123  KS/2010:326 - 024 
 
Revidering av bestämmelser om ersättningar m.m. till kommunalt  
förtroendevalda - § 6 Förlorad arbetsförtjänst_________________ 
 
Arvodeskommittén beslutade vid sammanträde 2012-01-10 att under andra 
halvan av 2012 initiera en genomgripande översyn av gällande ersättnings-
bestämmelser för förtroendevalda mandatperioden 2015—2018. 
 
I samband med att detta arbete nu har inletts har uppmärksammats att ut-
formningen av § 6 Förlorad arbetsförtjänst i nu gällande ersättningsbe-
stämmelser bör ändras.  
 
Arvodeskommittén beslutade därför vid sammanträde 2012-10-11 att frågan 
om hantering av förlorad arbetsförtjänst i förhållande till sammanträdes-
arvode snarast skulle utredas och bli föremål för behandling av arvodes-
kommittén.  
 
Efter kontakt med juridisk expertis vid Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) kan konstateras att den samordning av ersättning för förlorad arbets-
förtjänst i förhållande till sammanträdesarvode som beskrivs i räkneexem-
pel i bilaga 2 i nuvarande bestämmelser inte längre bedöms förenlig med 
gällande lagstiftning. SKL föreslår därför att kommunen ändrar den aktuella 
paragrafen.  
 
Mot bakgrund av detta föreslås att § 6 i bestämmelserna ändras genom ett 
särskilt beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-11-27 så att 
förändringen kan träda i kraft 2013-01-01. 
 
Beredande organs förslag 
Arvodeskommitténs protokoll 2012-11-05. 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-13, § 117. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att § 6 i bestämmelser om ersättningar m.m. till kommunalt förtroendevalda 
får följande utformning från 2013-01-01:  
 
§ 6 Förlorad arbetsinkomst 
 
Utöver arvode enligt § 5 för sammanträde och förrättning utgår för styrkt 
förlorad arbetsinkomst högst 0,024 jämförelsebelopp per dag. 
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KF § 123 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att utforma anvisningar för fastställelse av 
förlorade inkomster och förmåner i anslutning till den aktuella paragrafen. 
----- 
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KF § 124   
 
Redovisning av motioner 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen vid kom-
munfullmäktiges sammanträden i april och november redovisa de motioner 
som ännu inte slutförts.  
 
Följande motioner är obesvarade: 
 
KS/2010:255 
Samordning av elevresor och elevupptagningsområden 
Inlämnad av Erold Westman (partilös f d V) 2010-06-22. 
 
Kommunfullmäktige har § 70/10 beslutat att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har överlämnats till trafikhandläggare Inger Carstedt för  
yttrande i samråd med fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. 
 
Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och april/majsammanträden 
2010—2012. 
 
Motionen kommer att behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 2012-12-04.  
 
KS/2010:429 
Badkort för kommunens skolungdom 
Inlämnad av Marianne Johansson (V) och Helena Israelsson (V)  
2010-11-30. 
 
Kommunfullmäktige har § 20/11 beslutat överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning.  
 
Redovisad vid kommunfullmäktiges april/maj- och novembersammanträden 
2011—2012.   
 
Motionen har överlämnats till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för 
yttrande och beretts av kommunstyrelsen 2011-09-13 som föreslagit att  
motionen ska avslås.  
 
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2011-09-27 beslutades att 
återremittera motionen till kommunstyrelsen för ytterligare beredning med  
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KF § 124 
 
hänsyn till befintliga skillnader i priser och tillgänglighet vid badhusen i 
kommunen. Motionen har härefter överlämnats till kanslichefen för tjänste-
utlåtande. 
 
KS/2011:164 
Skoterleder och skidleder i Tärnafjällen 
Inlämnad av Lena Drangel (S) 2011-04-01. 
 
Kommunfullmäktige har § 55/11 beslutat överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning.  
 
Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande.  
 
Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 
2011—2012.  
 
KS/2011:165 
Förvärv och utveckling av badhuset i Hemavan 
Inlämnad av Lena Drangel (S) 2011-04-11. 
 
Kommunfullmäktige har § 56/11 beslutat överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har överlämnats till kanslichefen för tjänsteutlåtande. 
 
Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 
2011—2012.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-05-22 föreslagit att motionen 
avslås. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-06-05 besluta-
des att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare utredning  
avseende driftskostnader, personalkostnader, kostnader för förvärv samt  
investeringsbehov. 
 
KS/2011:226 
Allmänna lekplatser i Tärnaby och Hemavan 
Inlämnad av Lena Drangel (S) 2011-06-07. 
 
Kommunfullmäktige har § 79/11 beslutat överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
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Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 
 
Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 
2011—2012. 
  
KS/2011:278 
Övergångsställe vid Parkskolan 
Inlämnad av Anna Hedman (M) 2011-08-01. 
 
Kommunfullmäktige har § 94/11 beslutat överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 
 
Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 
2011—2012.  
 
KS/2011:279 
Skyltning vid gamla båthamnen i Storuman 
Inlämnad av Anna Hedman (M) 2011-08-01. 
 
Kommunfullmäktige har § 95/11 beslutat överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 
 
Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 
2011—2012.  
 
KS/2011:303 
Busstationen i Storuman 
Inlämnad av Olle Wärnick (M) 2011-08-25. 
 
Kommunfullmäktige har § 96/11 beslutat överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har 2011-10-20 överlämnats till trafikhandläggare Inger Carstedt 
för tjänsteutlåtande i samråd med tekniska chefen.  
 
Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 
2011—2012.  
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KS/2011:370 
Vatten- och avloppsplan 
Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2011-11-22.  
 
Kommunfullmäktige har § 124/11 beslutat överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning.  
 
Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande.  
 
Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2012. 
 
KS/2012:19 
Elljusspår i Tärnaby 
Inlämnad av Lars Levinson (M) och Ulf Vidman (M) 2012-01-29.  
 
Kommunfullmäktige har § 30/12 beslutat överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning.  
 
Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande.  
 
Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2012. 
 
KS/2012:20 
Hockeyrink i Tärnaby 
Inlämnad av Lars Levinson (M) och Ulf Vidman (M) 2012-01-29.  
 
Kommunfullmäktige har § 31/12 beslutat att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 
 
Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2012. 
 
KS/2012:31 
Bostadsförsörjningsplan 
Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2012-02-13. 
 
Kommunfullmäktige har § 32/12 beslutat att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande.  
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Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2012. 
 
KS/2012:250 
Införande av den japanska modellen 
Inlämnad av Erold Westman (KL) 2012-04-24. 
 
Kommunfullmäktige har § 60/12 beslutat att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande. 
 
KS/2012:257 
Parker med tillgänglighet 
Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2012-09-10. 
 
Kommunfullmäktige har § 86/12 beslutat att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera redovisningen. 
----- 
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KF § 125   
 
Redovisning av medborgarförslag 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen vid kom-
munfullmäktiges sammanträden i april och november redovisa de medbor-
garförslag som inte beretts färdigt.  
 
Följande medborgarförslag är obesvarade:  
 
KS/2007:58 
Turistcentrum 
Inlämnat av Ingrid Lundberg 2007-02-06. 
 
Kommunfullmäktige har § 18/07 beslutat att överlämna medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendet har överlämnats till chefen för Medborgarservice för yttrande. Pga. 
förändrad koncernorganisation har ärendet härefter överlämnats till kansli-
chefen för yttrande. 
 
Redovisat vid kommunfullmäktiges april/maj- och novembersammanträden 
2007—2012.  
 
KS/2010:134 
Iordningställande av isbana för motorfordon 
Inlämnat av Mikaela Ankarö 2010-03-30. 
 
Kommunfullmäktige har § 53/10 beslutat överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendet har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 
 
Redovisat vid kommunfullmäktiges april/maj- och novembersammanträden 
2010—2012. 
  
KS/2010:160 
Byggande av crossbana 
Inlämnat av Oscar Lund 2010-04-06. 
 
Kommunfullmäktige har § 54/10 beslutat överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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Ärendet har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 
 
Redovisat vid kommunfullmäktiges april/maj- och novembersammanträden 
2010—2012. 
 
KS/2010:134 
Utökning av busstrafik till byar kring Storumans tätort 
Inlämnat av Eva Mörtsell och Emma Lundin 2012-06-21. 
 
Kommunfullmäktige har § 87/12 beslutat överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
 
Ärendet har överlämnats till trafikplanerare Inger Carstedt för tjänsteutlå-
tande. 
 
KS/2012:269 
Upprustning av lekparker i Storumans tätort 
Inlämnat av Anna Åkerstedt 2012-09-14. 
 
Kommunfullmäktige har § 87/12 beslutat överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
 
Ärendet har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera redovisningen. 
----- 
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KF § 126   
 
Meddelanden 
 
KS/2011:380 
Kommunfullmäktiges presidiums meddelande 2012-11-14 om datum för 
kommunfullmäktiges sammanträden 2013 enligt följande: 
 
26 februari 
25 april 
18 juni 
24 september 
26 november 
 
KS/2010:358 
Länsstyrelsens beslut 2012-10-05 att utse Janne Ruonala till ny ledamot i 
kommunfullmäktige för Folkpartiet liberalerna efter avgångna ledamoten 
Anna Cederlund. Till ny ersättare efter Ruonala har Tina Kerro utsetts.  
 
KS/2012:142 
Omsorgsförvaltningens inrapportering av gynnande ej verkställda beslut 
kvartal 3 år 2012 enligt följande: 
 
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) – individ- och familjeomsorg  
4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) – äldreomsorg 
§ 9:2—10 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
KS/2012:275 
Samverkansnämndens LYST beslut 2012-08-27, § 36 att fastställa verk-
samhetsberättelse per den 30 juni 2012 för nämnden. 
 
KS/2012:333 
Kommunrevisorernas skrivelse 2012-11-13 samt revisionsrapport avseende 
granskning av kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen. 
 
KS/2012:324 
Delårsrapport januari—juni 2012 för Kommunalförbundet Partnerskap In-
land – Akademi Norr.  
 
Följande protokoll redovisas:  
 
o Samverkansnämnden LYST 2012-10-15.  
----- 


