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Närvaro- och omröstningslista 

  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 

         

 
C 

 
Lilian Mörtsell 

 
Nb 

         

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

- 

         

 

C 

 

Sven-Ola Lönnback 

 

Nb 

         

 
C 

 
Therese Granström 

 
- 

         

 
C 

 
Mikael Fredriksson 

 
- 

         

 
C 

 
Jarl Folkesson 

Nb §§ 

1—17 
         

 

FP 

 

Håkan Rombe 

 

Nb 

         

 

FP 

 

Johnny Holmgren  

 

Nb 

         

 
FP 

 
Janne Ruonala 

 
Nb 

         

 
FP 

 
Per-Erik Sahlman 

 
Nb 

         

 
KD 

 
Roland Gustafsson 

 
- 
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Närvaro- och omröstningslista 

  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 

 

Barbro Mörtzell 

 

Nb 

         

 

S 

 

Bengt Dalemalm 

 

Nb 

         

 
S 

 
Jörgen Jönsson 

 
- 

         

 
S 

 
Karin Malmfjord 

 
Nb 

         

 
S 

 
Peter Åberg 

 
Nb 

         

 

S 

 

Kurt Forsberg 

 

Nb 

         

 

S 

 

Gunilla Eriksson 

 

- 

         

 
S 

 
Roger Lindström 

 
Nb 

         

 
S 

 
Eira Henriksson 

 
- 

         

 
S 

 
Erland Johansson 

 
Nb 

         

 

S 

 

Gull-Britt Larsson 

 

- 

         

 

S  

 

Christin Vallin 

 

Nb 

         

 
S 

 
Sven-Åke Pennling 

 
- 

         

 
S 

 
Eva Helleberg 

 
- 

         

 
S 

 
Gunnar Andersson 

 
- 

         

 

S 

 

Göran Norman 

 

- 

         

 

V 

 

Bengt-Göran Burman 

 

Nb 

         

 
V 

 
Marianne Johansson 

 
- 

         

 
V 

 
Helena Israelsson 

 
- 

         

 
KL 

 
Erold Westman 

 
Nb 

         

 

KL 

 

Ronny Nyström 

 

Nb 
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  O m r ö s t n i n g a r 

                                                                 §                             §                           § 

Tjänstgörande  ersättare När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 
M 

 
Gun-Brith Stenvall 

 
Nb 

         

 
C 

 
Pereric Stenvall 

 
Nb 

         

 

C 

 

Dan Frohm  

 

Nb 

         

 

KD 

 

Erik-Abel Ejderud 

 

Nb 

         

 
S 

 
Henry Jonsson 

 
Nb 

         

 
S 

 
Tage Lundin 

 
Nb 

         

 
S 

 
Eilif Sörensen 

 
Nb 

         

 

V 

 

Sven-Erik Lyngdell 

 

Nb 

         

  34          

 
Nb = Närvarande beslutande 
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Parentation 

 

En tyst minut hålls för att hedra minnet av ledamoten Göran Norman som 

avlidit den 14 januari 2013. 

----- 
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KF § 1  KS/2013:50 – 107 

 

Interpellation - kommunens riskexponering och satsade pengar i  

Storuman Energi________________________________________ 

 

Håkan Rombe (FP) har 2013-02-05 lämnat in en interpellation till kom-

munstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell om kommunens riskexponering 

och satsade pengar i Storuman Energi. 

 

Rombe skriver att hans förra interpellation om Storuman Energi inte blev 

fullständigt besvarad pga. den korta tid som stod till buds i kommunfull-

mäktige. Rombe ställer därför följande frågor:  

 
1. Hur ser den aktuella riskexponeringen ut i form av satsat aktiekapital och 

borgensåtaganden? 

 

2. Vad händer med riskexponeringen om Storuman Energi t.ex. fördubblar 

sin omsättning? 

 

3. Hur mycket pengar har kommunen hittills satsat i Storuman Energi och 

hur mycket aktieutdelning har kommunen hittills fått? 

 

4. Ungefär hur mycket måste kommunen satsa ytterligare i Storuman 

Energi om bolaget t.ex. på 2—3 år fördubblar sin omsättning? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
att interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande svar på  

interpellationen:  

 

Håkan Rombe ställer ett antal frågor om kommunens exponering i  

Storuman Energi, vilket i praktiken innebär Storuman Development AB. 

 

Storumans kommunföretags aktiekapital uppgår till 17 miljoner kronor. 

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 15,5 miljoner kronor. Totalt har 

kommunen alltså fram till dags dato satsat 17 miljoner kronor i bolaget.  

 

På frågan om vad som händer med riskexponeringen om Storuman Energi 

fördubblar sin omsättning är svaret att riskexponeringen totalt sett bedöms 

minska då resultatet förbättras med en större kundstock. 
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KF § 1 

 

Frågan om hur mycket kommunen måste satsa ytterligare om bolaget skulle 

fördubbla omsättningen inom 2—3 år är hypotetisk och har aldrig aktuali-

serats. Dessutom är den omöjlig att besvara då den påverkas av en mängd 

variabler. Styrelsen i Storuman Development AB har som sin målsättning 

redovisat att man vill växa organiskt, vilket innebär att en framtida expan-

sion ska finansieras via befintligt kapital och genererade vinstmedel.  

 

Interpellationen anses därmed besvarad. 

----- 
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KF § 2  KS/2013:51 - 140 

 

Interpellation - rennäringens existens och företagande 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-02-07 lämnat in en interpellation till kom-

munstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell om rennäringens existens och  

företagande. 

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen: 

 

De har under de senaste åren nämnts ett antal investeringsobjekt i  

Storumans kommun där det handlat om bland annat gruvor, vindkraft och 

turism. Investeringsobjekten är kopplade till kommunens naturresurser.  
Storumans kommun har en näringsgren som under årtionden varit beroende 

av tillgång och tillgänglighet till naturen för sin bedrift och det är ren-

näringen.  

 

Malmfjord ställer följande fråga: 

 

På vilket sätt kommer borgerliga alliansen arbeta för att säkerställa ren-

näringens existens och berättigande att utföra sitt företagande? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande svar på  
interpellationen: 

 

Frågan är komplex och därför inte helt enkel att besvara. Inledningsvis  

konstaterar jag att rennäringen, på det sätt den bedrivs i dag, är beroende av 

stora arealer för att kunna fungera. I praktiken är ett renskötselföretag i dag 

verksamt från kusten i öster till gränsen mot Norge. Rennäringen påverkas 

också av fler instanser än kommunen i sitt utövande, bland annat Same-

tinget och länsstyrelsen kan nämnas.  

 

Det som i dag görs och där Karin Malmfjord är delaktig är överläggningar 

mellan kommunen och samebyarna i kommunen vid minst ett tillfälle per 

år. Vid dessa möten deltar representanter för både kommunstyrelsen och 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

 

För kommunen kan det också ibland handla om att i olika frågor ha syn-
punkt på hur olika intressen ska vägas gentemot varandra. I sådana fall  
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KF § 2 

 

handlar det naturligtvis om att i varje enskilt fall göra kloka avvägningar. I 

sådana sammanhang är de olika planer kommunen upprättat viktiga verk-

tyg.  

 

Interpellationen anses därmed besvarad. 

----- 
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KF § 3  KS/2013:54 - 823 

 

Interpellation - skötsel av skidspår i Tärnaby 

 

Bengt-Göran Burman (V) har 2013-02-11 lämnat in en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell om skötsel av skidspår i 

Tärnaby. 

 

Burman skriver följande i interpellationen: 

 

På en tidigare interpellation i samma ämne fick jag till svar att en ny upp-

handling var gjord. Av svaret fick man intrycket att allt var ordnat. Med 

vetskap om att intresset för längdskidåkning är starkt stigande och i dag  
utgör en viktig del i turistnäringens utveckling är frågan högaktuell.  

 

Tyvärr har det visat sig att den antagna anbudsgivaren inte har vare sig 

pistmaskiner eller den utrustning som krävs för att utföra uppdraget.  

 

Frågan uppstår naturligtvis om den genomförda upphandlingen enbart är ett 

”spel för galleriet” för att dölja kommunledningens oförmåga att se turist-

näringen som en viktig del av en basnärings utveckling.  

 

Sportloven är nära och då måste problemet vara löst. Burman ställer därför 

följande fråga:  

 

På vilket sätt kommer längdskidspåren i Tärnaby, inte minst det populära 

”Liaspåret”, att skötas i framtiden? 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att interpellationen kommer att  

besvaras vid nästkommande sammanträde den 25 april eftersom interpellan-

ten Bengt-Göran Burman inte är närvarande vid dagens sammanträde.  

----- 
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KF § 4  KS/2013:52 - 700 

 

Interpellation - registrering av vård och förebyggande arbete med 

sjuka äldre ______________________________________________ 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-02-07 lämnat in en interpellation till om-

sorgsnämndens ordförande Allan Forsberg om registrering av vård och  

förebyggande arbete med sjuka äldre.  

 

Malmfjord skriver sammanfattningsvis följande i interpellationen: 

 

Genom regeringens satsning ”Bättre liv för sjuka äldre” får Sveriges  

Kommuner och Landsting (SKL) dela ut så kallade prestationsmedel utifrån 
hur bra kommunerna registrerar vård och arbetar förebyggande med sjuka 

äldre. Pengarna är ett sätt att stimulera kommunerna till arbete för bättre 

vård av de sjuka äldre och att använda resurserna på ett effektivt sätt.  

 

SKL har fördelat dessa medel och för 2012 har Västerbottens län tilldelats 

när 10 miljoner kronor. 70 % av dessa tillfaller länets kommuner och 30 % 

Västerbottens läns landsting. Robertsfors kommun är på första plats och har 

fått drygt 1,4 miljoner vilket även är mest i Sverige i förhållande till antalet 

individer över 64 år. Dessutom finns ytterligare åtta av länets kommuner 

med bland landets bästa.  

 

Andelen äldre ökar och seniorers förväntningar ser annorlunda ut jämfört 

med för 20 år sedan. Att förebygga fallskador, trycksår, undernäring, att ha 

korrekt läkemedelsbehandling, en god demensvård samt god vård i livets 
slut är ekonomiskt fördelaktigt, men de stora vinnarna i ett kvalitetsarbete 

är våra äldre som får bättre livskvalitet.  

 

Malmfjord ställer följande frågor: 

 

1. Hur ser det ut i Storumans kommun när det gäller att förebygga fall-

skador, trycksår, undernäring samt att ha korrekt läkemedelshantering, 

en god demensvård och god vård vid livets slutskede? 

 

2. Har Storumans kommun fått ta del av de medel som SKL delat ut? 

  

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att interpellationen får ställas.  
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KF § 4 

 

Omsorgsnämndens ordförande Allan Forsberg lämnar sammanfattningsvis 

följande svar på interpellationen:  

 

För 2013 finns statliga stimulansmedel tillgängliga för kommuner och 

landsting via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Följande sex olika 

områden är överenskomna mellan staten och SKL: 

 

o Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, 

inklusive eHälsa 

 

o Stöd till utveckling av barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- 
och beroendevården 2013 

 

o Stöd till utveckling av brukarmedverkan genom stöd till brukarvård 

2013 

 

o Stöd till implementering av modell för uppföljning 

 

o Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 

 

o Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa. 

 

Det stämmer att Robertsfors kommun fått del av dessa pengar under 2012 

men medlen avser samtliga uppräknade områden och inte enbart området 

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre .  
 

Storumans kommun har fått medel för registrering i Senior Alert, som är ett 

processregister där själva vårdprocessen med riskbedömningar, åtgärder 

och uppföljningar ska registreras. När det gäller arbetet med detta register 

har en del enheter kommit längre, andra har ganska mycket kvar att jobba 

med. Under slutet av 2012 har tydligare rutiner arbetats fram för hur man 

ska jobba med registret, vem som ansvarar för vad, vad som ska göras och 

när. Cheferna har fått en tydligare roll där de ska följa statistiken och redo-

visa detta för omsorgsnämnden. När registreringar görs korrekt finns  

mycket information och statistik att ta fram som visar hur verksamheten  

arbetar med fall-, nutrition- och trycksårsprevention.  

 

Storumans kommun har inte börjat registrera i BSPD-registret vilket inne-

burit att man inte fått några pengar för detta. BSPD står för Beteendestör-

ningar och psykiatriska symtom vid demenssjukdom. Arbetet med att införa  
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BSPD-registrering är dock påbörjat genom en informationsdag i oktober 

2012 utbildning i februari 2013.  

 

Palliativa registret är ett register där alla dödsfall som sker i särskilt boende 

registreras. Dessvärre registrerar inte sjukstugorna sina dödsfall vilket inne-

bär att kommunen inte kommer upp till 70 % av alla dödsfall vilket är en 

gräns för att få ersättning. Det är de så kallade brytpunktssamtalen som gett 

mest ersättning och det är läkarna som ska göra dessa och här finns en viss 

brist. Omsorgsförvaltningen arbetar aktivt för att läkarna ska genomföra 

brytpunktsamtal och omsorgsförvaltningen själv ska erbjuda efter-

levandesamtal. Även här har det tagits fram bättre rutiner för att arbeta på 
ett mer strukturerat sätt, bland annat genom checklistor. Detta register är det 

som är lättast att använda och det är främst sjuksköterskor som gör registre-

ringen.  

 

En analys av ovanstående är att otydligheter och en tro att det inte är så vik-

tigt med registrering kan vara en anledning att det inte fungerar så bra med 

registrering ute i verksamheterna. Det saknas tydliga rutiner och riktlinjer 

för arbetet med registren och det innebär att registrering görs i mån av tid. 

Cheferna har inte motiverat sina medarbetare på ett tydligt sätt. Vårdperso-

nalen har sett registreringen som en belastning och inte sett vinsten med re-

gistren och att detta är ett kvalitets- och patientsäkringsarbete att på ett 

strukturerat sätt arbeta förebyggande. Detta betyder inte att man inte arbetar 

förebyggande, vilket man gör men kanske inte så strukturerat alla gånger.  

 
Omsorgsnämnden arbetar för en förbättring av detta med förhoppningen att 

få ta del av en större summa pengar under 2013.  

 

Interpellationen anses därmed besvarad.  

----- 
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KF § 5  KS/2013:53 - 103 

 

Interpellation - fullmäktigeberedning för hållbar utveckling 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-02-11 lämnat in en interpellation till kom-

munfullmäktiges ordförande Patrik Persson om fullmäktigeberedningen för 

hållbar utveckling. 

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen: 

 

Den 29 november 2011 beslutade kommunfullmäktige på initiativ från 

kommunfullmäktiges ordförande och andre vice ordförande att inrätta en 

fullmäktigeberedning för hållbar utveckling. Fullmäktigeberedningen skulle 
arbeta med frågor rörande hållbar utveckling. Motivet var att hållbar ut-

veckling är en central vägvals- och utvecklingsfråga. Nu har det gått ett år 

sedan fullmäktigeberedningen tillsattes.  

 

Malmfjord ställer följande frågor: 

 

1. Hur ser budgeten ut för fullmäktigeberedningen? 

 

2. Hur många möten har fullmäktigeberedningen haft? 

 

3. Vad har fullmäktigeberedningen gjort under tiden den har funnits? 

 

4. Vad gör fullmäktigeberedningen i dag? 

 
5. Vad har fullmäktigeberedningen för planering framåt? 

 

6. Hur mycket av fullmäktigeberedningens arbete har gått tillbaka till full-

mäktigeledamöterna? 

 

7. Har kommunfullmäktige vitaliserats? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Kommunfullmäktiges ordförande Patrik Persson besvarar interpellationen 

enligt följande:  
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1. Budget 

Det är ännu inte avsatt någon budget för fullmäktigeberedningen. De 

kostnader som uppkommit så här långt är arvoden till fullmäktigebered-

ningens ledamöter i samband med möten samt 13 850 kronor exkl. moms 

för en konsult som berättat om hållbar utveckling och hur kommuner kan 

jobba med ämnet. 

 

2. Möten 

Hittills har fullmäktigeberedningen haft fyra möten. 

 

3. Vad har fullmäktigeberedningen gjort? 
På de två första mötena diskuterades fullmäktigeberedningens uppgift 

och tankar om hur beredningen ska arbeta vidare. Under det andra mötet 

(heldag) var en konsult inbjuden som berättade om vad hållbar utveck-

ling är och hur kommuner kan jobba med ämnet. På de två senaste  

mötena har beredningen diskuterat och beslutat inom vilka områden man 

vill fördjupa sin kunskap och hur man ska arbeta framöver.  

 

4. Vad gör fullmäktigeberedningen i dag? 

Fullmäktigeberedningens ordförande ska åka till Piteå på ett avfallssemi-

narium i slutet av februari 2013. Efter seminariet kommer beredningen 

att ha ett nytt möte där teknisk chef ska delta och berätta om hur kom-

munens avlopp fungerar i dag och vilka planer som finns på att förbättra 

det. På det möte som följer därefter ska kommunens trafikplanerare delta 

och berätta om hur kollektivtrafik fungerar i kommunen och vilka planer 
och utmaningar det finns på det området.  

 

5. Planering framåt 

Fullmäktigeberedningen kommer förmodligen att fördjupa sin kunskap 

inom området hållbar utveckling och LCC (livscykelkostnad), eftersom 

detta fanns med i styrdokumentet. Det är även beslutat i kommunens 

strategi för energieffektiviseringar Storuman 2020 att chefer med upp-

handlingsansvar ska utbildas inom detta och då kan utbildningen förmod-

ligen även inkludera fullmäktigeberedningen. 

 

6. Återkopplingen till fullmäktigeledamöterna 

Min ambition är att fullmäktigeberedningen ska återkoppla sitt arbete på 

två sätt. Dels genom sina egna partier genom att vidareförmedla de kun-

skaper som beredningen erhåller. Dels genom en årlig genomgång med 

fullmäktigeledamöterna i form av t.ex. seminarium eller annat vid ett 
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fullmäktigemöte.  

 

7. Vitalisering av kommunfullmäktige 

Mitt mål med fullmäktigeberedningen är att stimulera ledamöter i full-

mäktige i frågor om hållbar utveckling och vad som kan göras inför 

framtidens utmaningar beträffande ett hållbart val för vårt samhälle. I 

form av seminarium eller liknande som initieras och leds av bered-

ningens ledamöter kommer fullmäktigeledamöterna att förnya sina  

argument i frågor rörande hållbar utveckling. 

 

Interpellationen anses därmed besvarad. 
----- 
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KF § 6  KS/2011:303 - 531 

 

Motion - busstationen i Storuman 

 

Olle Wärnick (M) har 2011-08-25 lämnat en motion angående busstationen 

i Storuman. 

 

I motionen skriver Wärnick att busstationen är det första intryck som många 

resenärer får när de kommer till Storuman. Busstationen är förfallen och 

nedgången med inaktuell information, vilket bidrar till ett negativt första in-

tryck av byggnaden, framförallt eftersom stationen en gång i tiden varit 

väldigt vacker. Som exempel nämns att väntsalen och toaletterna är smut-

siga och illaluktande, baksidan av huset är stökig, trasiga och igenspikade 
fönster samt att klockan utomhus har stannat.  

 

Wärnick föreslår därför 

 
att byggnaden snarast borde renoveras med varsam hand till ursprungligt 

skick 

 
att det gamla biljettrummet återställs för inköp av biljetter för resor med 

både länstrafiken och Inlandsbanan samt en liten kiosk anordnas som är 

bemannad under högsäsong (sommar, jul och påsk). 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-27 § 96 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 
Motionen har härefter överlämnats till teknisk chef för yttrande, som i tjäns-

teutlåtande 2013-01-02 meddelar följande: 

 

Fastigheten Luspen 1:65 med den gamla byggnaden, f.d. järnvägsstationen, 

ägs av Trafikverket. I byggnaden inryms idag en restaurang och en väntsal. 

Under vissa tider anordnar konsthantverkarna utställning i en del av huset. 

Fram till för några år sedan inrymdes även bussgodsets verksamhet i bygg-

naden. Denna lokal samt lokalen som tidigare använts för caféverksamhet 

står idag tomma.  

 

Storumans kommun hyr lokal för väntsal för busstrafikanter. I hyresavtalet 

ingår all drift såsom el, vatten och avlopp, städning, normalt underhåll m.m. 

Kommunen ska dock bekosta reparationer med anledning av skadegörelse. 

 

På fastigheten Luspen 1:65 arrenderar kommunen mark inom stations- 
området. Ändamålet för arrendet är att marken ska användas för ett  
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resecentrum med bl.a. angöring av länstrafikens bussar, taxi och andra  

externa trafikmedel. Snöröjning, sandning, gräsklippning m.m. på detta  

område sköts genom kommunens försorg. Området närmast huset med 

planteringar ingår dock inte i ansvaret. 

 

Att iordningställa lokal för kiosk är inte ett kommunalt ansvar, då kommu-

nen varken äger fastigheten eller byggnaden. Om intresse finns att driva  

kiosk finns möjlighet för intressenten att teckna hyresavtal med ägaren av 

huset, dvs. Trafikverket. 

 

Idag förs diskussioner mellan kommunen, Bussgods och Trafikverket om 
att iordningställa mer ändamålsenliga lokaler i byggnaden för bussgods och 

väntsal. Tanken är att verksamheterna ska bedrivas i anslutning till varandra 

och att biljettförsäljning ska kunna ske på plats. 

 

Beredande organs förslag  

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-01-02. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-01-22, § 1. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 1. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

----- 
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KF § 7  KS/2011:370 - 303 

 

Motion - vatten- och avloppsplan 

 

Karin Malmfjord har 2011-11-22 lämnat en motion om vatten- och  

avloppsplan.  

 

Malmfjord skriver i motionen att det byggs för fullt i vissa delar av kom-

munen. Här åtar sig exploatörer att anlägga vatten- och avloppsledningar 

som sedan överlämnas till kommunen efter färdigställande. De tillkom-

mande ledningarna ska kopplas ihop med befintligt va-nät. Befintligt nät är 

till stora delar uppbyggda under 50– och 60-talet och i stort behov av re-

investeringar. Resurser för produktion av dricksvatten samt för omhänder-
tagande av avloppsvatten kanske inte heller räcker till för att möta expan-

sionen. 

 

Malmfjord föreslår 

 
att kommunstyrelsen arbetar fram en vatten- och avloppsplan (va-plan). 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-29, § 124 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredningen.  

 

Ärendet har härefter överlämnats till teknisk chef för yttrande, som i tjäns-

teutlåtande 2013-01-07 meddelar följande:  

 

Syftet med en kommunal va-plan 

Syftet med en kommunal va-plan är att få en heltäckande långsiktig plane-

ring för hela kommunen både inom och utanför nuvarande va-verksamhets-

område. Va-verksamhetsområde är områden där kommunen har vatten- och 

avloppsförsörjning idag. Va-planeringen blir ett verktyg för att lyfta fram 

problem och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vil-

ken ordning man ska bygga ut den allmänna va-anläggningen. Det ger även 

en möjlighet att planera för en långsiktig hållbar va-försörjning i områden 

som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna. 

 

Möjligheter med en kommunal va-plan 

En kommunal va-plan är ett styrmedel för att åtgärderna ska kunna genom-

föras på ett effektivt sätt. 

 

Va-planen ska innehålla: 
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o åtgärder i den befintliga va-anläggningen 

 

o utbyggnad av den allmänna va-anläggningen 

 

o åtgärder på enskilda avlopp 

 

En va-plan kan också bidra till att ge kommunen ett större handlings-

utrymme genom att länsstyrelsen avstår från att ålägga kommunen att åt-

gärda enskilda avlopp omgående. Va-planen visar att kommunen arbetar 

metodiskt med situationen. 

 
Arbetet med va-planen bör utföras av en förvaltningsövergripande arbets-

grupp. Genom va-planeringen förankras va-frågor och behov både politiskt 

och bland tjänstemän. 

 

Enligt Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram behöver kommu-

nerna utveckla va-planer i samverkan med länsstyrelserna. 

 

Beredande organs förslag  

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-01-07. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-01-22, § 2. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 2. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en vatten- och avloppsplan  

(va-plan) 

 

att därmed bifalla motionen. 

----- 
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KF § 8  KS/2012:19 - 823 

 

Motion - elljusspår i Tärnaby 

 

Lars Levinson (M) och Ulf Vidman (M) har lämnat in en motion angående 

elljusspår i Tärnaby. 

 

Levinson och Vidman skriver bland annat följande i motionen: 

 

I Tärnaby finns två skidspår som har belysning, det ena har en längd av 3,3 

km och det andra 5 km. Spåret på 3,3 km används även som löpningsslinga 

sommartid och är i behov av upprustning, särskilt sträckan från stadion och 

ca 100 meter ovanför Vattenfalls fastighet Laxnäs 1:95. På denna sträcka 
går spåret över myrmark som är sank och ojämn, vilket vintertid kräver att 

det kommer mycket snö innan spåret går att preparera. Sommartid måste 

man springa på ”bakspåret” förbi denna sträcka innan man kan komma ut 

på rätt spår igen. För att säkerställa en tidig start på vinterspåret behövs ris-

röjning av samtliga spår till en bredd av ca 4—5 meter för att rymma både 

klassiskt och fristilsspår. 

 

Levinson och Vidman föreslår 

 
att spåret på 3,3 km iordningställs som ett åretruntspår med ca 4 meters 

bredd för att säkerställa en tidig vintersäsongsstart 

 
att samtliga spår regelbundet genomgår slyröjning. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-28, § 30 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Motionen har härefter överlämnats till teknisk chef för yttrande, som i tjäns-

teutlåtande 2013-01-07 meddelar följande:  

 

Tekniska avdelningen har idag ansvar för de kommunala skidspåren i 

kommunen.  

 

Slyröjning kan ske regelbundet så länge det finns tillgång till arbetskraft för 

ändamålet. Grävning/avjämning av spåren kan ske där spåret är sämst. 

Detta medför att preparering av skidspåret 3,3 km kan starta tidigare på  

säsongen för både klassisk och fristilsåkning samt att spåret även kan an-

vändas sommartid för löpning. Finansiering av förbättringsåtgärderna kan 

ske genom bygdeavgiftsmedel som avsatts sedan tidigare för spår och leder. 
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Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-01-07. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-01-22, § 3. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 3. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att iordningställa spåret på 3,3 km som ett åretruntspår med ca 4 meters 

bredd för att säkerställa en tidig vintersäsongsstart 

 

att samtliga spår ska regelbundet genomgå slyröjning 
 

att därmed bifalla motionen. 

----- 
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KF § 9  KS/2012:31 - 200 

 

Motion - bostadsförsörjningsplan 

 

Karin Malmfjord (S) har 2012-02-13 lämnat in en motion om bostadsför-

sörjningsplan.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen: 

 

Bostadsförsörjning har en grundläggande betydelse för människors välfärd 

och är en viktig del i den kommunala utvecklingen. Med tanke på de inve-

steringar som planeras i Storumans kommun bör därför bostadspolitiken få 

en framskjuten plats i den kommunala debatten. 
 

Varje kommun behöver en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggan-

det ska utvecklas.  

 

Från och med den 1 januari 2011 gäller Lagen om kommunernas ansvar för 

bostadsförsörjningen (SFS 2000:1 383, med tillägg SFS 2002:104). I lagens 

första paragraf sägs att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i 

syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 

Enligt Boverkets tolkning av lagen omfattar goda bostäder inte bara bostä-

derna i sig utan också boendemiljön. Det handlar heller inte bara om nypro-

duktion utan i hög grad också om insatser i de befintliga bostadsområdena. 

Det gäller alla invånares behov av bostäder men vissa grupper kan behöva 

uppmärksammas särskilt, exempelvis äldre, personer med funktionsnedsätt-

ning och ungdomar. Hur kommunerna ska bedriva sin bostadsförsörjnings-
planering eller vad planeringen ska omfatta regleras inte närmare, men uti-

från socialtjänstens krav på kommunerna finns ett desto mer tydligt bo-

stadsförsörjningsansvar för människor som själva saknar förmåga att skaffa 

eget boende samt att tillgodose behovet av särskilda boenden för äldre, 

funktionsnedsatta och personer inom psykiatrin.  

 

Malmfjord föreslår  

 
att en bostadsförsörjningsplan tas fram för Storumans kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-28, § 32 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredningen. Ärendet har härefter överlämnats till 

teknisk chef för yttrande, som i tjänsteutlåtande 2013-01-08 meddelar föl-

jande: 
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Under 2012 har ett förvaltningsövergripande arbete påbörjats kring plane-

ringsfrågor som finns i kommunen där samtliga förvaltningar är represente-

rade. I detta arbete har boendeplaneringen (ny benämning för bostadsför-

sörjningsplan) lyfts som en viktig fråga, inte minst med anledning av de in-

vesteringar som planeras i kommunen. 

  

En arbetsgrupp har bildats för att arbeta med boendeplanering avseende de 

närmaste åren. Arbetet kommer att påbörjas under början av 2013. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-01-08. 
Arbetsutskottets protokoll 2013-01-22, § 4. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 4. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att genomföra boendeplanering i kommunen 

 

att därmed bifalla motionen. 

----- 
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KF § 10  KS/2012:150 - 001 

 

Motion - införande av den japanska modellen 

 

Erold Westman (KL) har 2012-04-24 lämnat in en motion angående in-

förande av den japanska modellen i den kommunala organisationen.  

 

Westman skriver i motionen att den japanska modellen är vida känd för att 

vara den mest effektiva företagsmodellen. Modellen innebär att effektivise-

ring i företag görs uppifrån och ner i organisationen och förespråkar att led-

ningsorganisationen ska effektiviseras först. Westman anser att Storumans 

kommuns tillämpning vad gäller effektiviseringar varit det omvända, dvs. 

att effektiviseringstrycket varit på de anställda som är närmast brukarna och 
att ledningspersonal inte har blivit utsatta för samma effektiviseringstryck.  

 

Westman föreslår att den japanska modellen ska införas i Storumans kom-

mun för att styra verksamheten.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-24, § 60 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Ärendet har härefter överlämnats till koncernchefen för yttrande, som i 

tjänsteutlåtande 2013-01-02 sammanfattningsvis meddelar följande:  

 

Lean 

Den japanska modellen benämns numera ofta lean vilket många anser har 

sitt ursprung från Toyotas produktionssystem (TPS). Det finns ingen en-
tydig definition av lean. Det finns dock ofta förekommande beskrivningar 

av lean, t.ex. att konceptet kan beskrivas som en samling verktyg, en filo-

sofi, ett tillstånd eller ett ideal att sträva mot.  

 

Statens offentliga utredningar har under 2012 släppt en översikt över existe-

rande empirisk forskningslitteratur om lean i kommun och myndigheter.  

 

Det lean-verktyg som återkommer oftast i fallstudierna är värdeflödesanalys 

och slöserireducering. Andra verktyg som förekommer i några fall är meto-

der och system för arbete med ständiga förbättringar. Arbete med ordning 

och reda samt standardisering förekommer också men är ett mindre vanligt 

inslag. 

 

Det vanligaste resultatet från fallstudierna är sänkta ärendehanteringstider 

och minskad stress för de anställda. Knutet till detta är också resultat som 
pekar på ökad produktivitet. När det gäller minskad stress uppnås den ofta  
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av ett minskat antal problem, t.ex. minskat eftersläp i arbetsbördan och att 

arbetet är jämnare fördelat över arbetsstyrkan. Det finns också fallstudier 

som pekar på rejält ökad stress och försämrat arbetsinnehåll. Studier finns 

också att minskad autonomi, ökad kundkontakt och ökad transparens emel-

lanåt upplevs som negativt av en del anställda. 

 

Koncernchefens bedömning 

Storumans kommun är sedan början på 2000-talet en målstyrd organisation, 

dvs. politiken sätter mål och ger ekonomiska ramar för verksamheten.  

Ytterligare utveckling av målstyrningen 2013 är bland annat att arbetsen-

heterna ska engageras med att ta fram egna verksamhets- eller aktivitets-
planer som på arbetsplatsträffar kontinuerligt ska följas upp. Lean-verktyg 

såsom värdeflödesanalys och slöserireducering har använts under det sen-

aste året bland annat vid införande av LOV (Lagen om valfrihet) samt mat-

hantering. Lean kommer att användas inom fler verksamheter i kommunen 

de närmaste åren eftersom det av ekonomiska skäl bedöms finnas fortsatt 

behov av att öka produktiviteten och att minska kostnaderna. Arbetsen-

heterna och medarbetarna måste på samma sätt som med aktivitetsplanerna 

bli delaktiga vid tillämpning av lean-koncept och lean-verktyg i verksam-

heten. Det bedöms inte finnas någon motstridighet mellan målstyrning och 

lean.  

 

En generell tillämpning av den föreslagna japanska modellen i den kommu-

nala organisationen bedöms vara olämplig. Lean-konceptet som sådant 

bedöms vara en lämplig metod när fler kommunala verksamheter behöver 
genomlysas för att förbättra effektiviteten. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-01-02. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-01-22, § 5. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 5. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

----- 
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KF § 11  KS/2012:345 - 512 

 

Motion - trafiksäkerheten vid västra korsningen E12-E45 i Storumans 

samhälle____________________________________________________ 

 

Håkan Rombe (FP) har 2012-12-06 lämnat in en motion om trafiksäker-

heten vid västra korsningen E12-E45 i Storumans samhälle. 

 

I motionen skriver Rombe att när fordon passerat korsningen västerut lutar 

vägbanan åt ”fel håll”. Fordon med hög fart riskerar att sladda upp trottoa-

ren som har en låg kant. Detta innebär en trafiksäkerhetsrisk för många ele-

ver som dagligen trafikerar trottoaren på väg till och från gymnasiet och 

grundskolan. Den lösning som ligger närmast tillhands är uppsättning av ett 
räcke.  

 

Rombe föreslår  

 
att kommunen snarast tar upp förhandling med Trafikverket för att ordna en 

trafiksäker lösning för unga och gamla vid västra korsningen E12-E45 i 

Storumans samhälle.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 12  KS/2012:355 - 293 

 

Motion - utredning om nybyggnad av äldreboende i östra kommun-

delen_____________________________________________________ 

 

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

nad av äldreboende i östra kommundelen.  

 

Rombe skriver bland annat följande i motionen: 

 

Tranan byggdes som servicehus för ganska pigga pensionärer men har nu 

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

utveckling och är heller inte kostnadseffektiv när det gäller personal. För att 
möta behovet av en avskild del för dementa har ombyggnation utretts och 

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

att bygga ett nytt boende med samma yta.  

 

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

området (Tranan och Sibyllagården).  

 

Personalkostnaden är den dominerande kostnadsdelen i äldreomsorgsverk-

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

personalanvändandet. Brukarna som hyr lägenheter i äldreboenden har  

oftast bostadsbidrag från staten varför endast en liten del av hyreshöjning 

drabbar den enskilde. 

 

Rombe föreslår 
 
att en allsidig utredning görs om nybyggnad av äldreboende i Storuman 

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

boendena Tranan och Sibyllagården har i dag 

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

trygghetsboende. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 13  KS/2013:27 - 609 

 

Motion - skola för hållbar utveckling 

 

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

utveckling. 

 

Åberg skriver följande i motionen: 

 

Utvinning och utnyttjande av jordens naturtillgångar och resurser har histo-

riskt skett utan större hänsyn till påverkan av ekosystem och konsekvenser 

för kommande generationer. Detsamma gäller för samhällsbyggande och 

samhällsplaneringar.  
 

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

ionellt och globalt om att naturtillgångar och naturresurser måste utnyttjas 

på ett långsiktigt hållbart sätt och att samhällsbyggande och samhällsplane-

ring måste ske i ett långsiktigt hållbart perspektiv.  

 

Ett långsiktigt hållbart samhälle förutsätter att man arbetar med förhåll-

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

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

byggande. 

 

Skolor kan sedan 2004 hos Skolverket ansöka om utmärkelsen Skola för 

hållbar utvecklingen. Utmärkelsen riktar sig till alla skolformer inom det  

offentliga skolväsendet samt fristående skolor och riksinternatskolor. Den 
skola som tilldelas utmärkelsen får ett diplom och rätt att använda utmär-

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

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

arbetet med hållbar utveckling. I Skolverkets föreskrifter anges de villkor 

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

pedagogisk ledning och pedagogiskt arbete.  

 

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

ansökt och fått utmärkelsen för sitt arbete med hållbar utveckling. 

 

Då kommunfullmäktige tillsatt en fullmäktigeberedning för hållbar utveckl-

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

kommunen börjar arbeta med att uppfylla skolverkets kriterier för att senare 

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

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

genomsyrar utvecklingen på alla områden.  

 

Åberg föreslår 

 
att kommunfullmäktige beslutar att alla förskolor, grundskolor samt gym-

nasieskolan i kommunen ska arbeta utifrån skolverkets kriterier för Skola 

för hållbar utveckling för att senare kunna ansöka om utmärkelsen hos 

Skolverket.  

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 14  KS/2013:64 - 001 

 

Motion - organisationsöversyn av kommunala bolag 

 

Lena Drangel (S) har 2013-02-22 lämnat in en motion om organisations-

översyn av kommunala bolag.  

 

I motionen skriver Drangel sammanfattningsvis följande: 

 

Det politiska uppdraget innebär att 

 

o de förtroendevalda ska ta ansvar för att de medel som ställs till kommun-

fullmäktiges förfogande ska fördelas enligt den ideologiska modell varje 
parti tar ansvar för som man enligt ett handlingsprogram gått till val på 

och som varje ledamot sedan ska ta ansvar för 

 

o ledamoten i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser ansvarar för att 

medborgarens intressen tas tillvara 

 

o det är det allmännas bästa som ska omfattas av den politiska styrningen 

av penningmedel, mark, vatten och övriga naturresurser.  

 

Nuvarande organisation innebär en politisk styrning i form av kommun-

fullmäktige som har det yttersta ansvaret för styrning. Det finns en kom-

munstyrelse som ska se till att kommunfullmäktiges uppdrag genomförs 

samt ett antal nämnder som också bedriver politisk verksamhet och är  

underställda kommunfullmäktige. Samtliga organ ingår i en kommun-
koncern. 

 

Dessutom finns ett antal bolag som ingår i kommunkoncernen och är under-

ställda ett förvaltningsbolag.  

 

Den politiska kärnverksamheten omfattar medborgarens behov av infra-

struktur, skola, vård och omsorg. För att bedriva denna grundläggande be-

hovsverksamhet, anser Drangel att det inte behövs ett enda bolag utan att 

det går alldeles utmärkt att bedriva kommunens uppdrag med den grund-

läggande politiska organisationen.  

 

De bolag som eventuellt kan behövas av särskilda skäl kan vara fastighets-

bolag och/eller näringslivsbolag av den anledningen att verksamheterna där 

är närmare knutna till företagsverksamhet än det allmänna uppdraget att re-

presentera medborgarens behov av samhällelig organisation.  
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Att som i dag bedriva ett stort antal bolag med oklara uppdrag och inget  

eller litet kommunalt intresse är både odemokratiskt och förmodligen oeko-

nomiskt samt synnerligen svårt för en kommun med liten storlek. Några få 

förtroendevalda sitter dessutom i flera bolagsstyrelser samtidigt som samma 

personer sitter i beslutande organ vilket bidrar ytterligare till liten insyn och 

liten möjlighet för de utanför en inre krets att påverka dagordningar och  

beslutsprocesser. Ogenomskinlighet och ekonomisk dominoeffekt bidrar till 

oklarheter och risk för penninghanering utan medborgerligt uppdrag.  

 

Drangel föreslår 

 
att det omgående utreds hur en avveckling av kommunala bolag i  

Storumans kommun ska gå till  

 
att koncernen avskaffas 

 
att nuvarande politiska organisation blir den som ska ta ansvar, leda och 

styra Storumans kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 15  KS/2013:67 - 109 

 

Motion - projekt för befolkningstillväxt i Storumans kommun,  

"Europas bästa kommun för äldre"______________________ 

 

Peter Åberg (S) har 2013-02-26 lämnat in en motion om ett projekt för  

befolkningstillväxt i Storumans kommun, ”Europas bästa kommun för 

äldre”.  

 

Åberg skriver sammanfattningsvis följande i motionen:  

 

Storumans kommun har under de senaste tio åren förlorat ca 100 kommun-

medborgare årligen. Detta har skett trots alla de åtgärder som vidtagits från 
olika intressenter i syfte att motverka den gradvisa avfolkningen av kom-

munen. En negativ befolkningsutveckling påverkar avsevärt kommunens 

möjligheter att upprätthålla en god och hög nivå på all offentlig verksamhet 

i form av skola och omsorg men även övriga serviceverksamheter.  

 

För att motverka denna negativa utveckling nämner Åberg bland annat en 

idé om befolkningstillväxt genom att tillvarata intresset om livsstilsbyte hos 

en växande och åldrande befolkning.  

 

Det saknas i dag såväl kunskap som erfarenhet inom EU hur man hanterar 

utmaningen med den växande andelen äldre i förhållande till övriga befolk-

ningsgrupper. Gruppen äldre karaktäriseras av att de i överlag är friskare 

och mer aktiva nu än tidigare generationer.  

 
Åberg föreslår i motionen att det borde tillskapas ett storskaligt kommu- 

nalt forskningsprojekt för att skaffa kunskap om hur utmaningen med en 

växande och åldrande befolkning hanteras på ett bra sätt. Fördelen med att 

göra en hel kommun till en forskningskommun är att man får möjlighet att 

studera helheten inom en självstyrande politisk enhet där samtliga mänsk-

liga verksamhetsområden kan belysas. Många människor menar också att vi 

i dag är nära den smärtgräns som tvingar oss att hitta lösningar på de nega-

tiva effekterna av en långtgående urbanisering.  

 

Storumans kommun har stora förutsättningar för att bli en bra forsknings-

kommun som med hjälp av EU tillförsäkras ekonomiska resurser för att ge-

nomföra ett sådant storskaligt forskningsprojekt. 

 

Arbetet skulle inriktas mot att: 
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o teckna ett scenario av hur man inför framtiden löser problemet med en 

växande och åldrande befolkning 

 

o skapa en ruralisering, dvs. hur man får människor att flytta ut från över-

befolkade storstadsområden och in till mindre befolkade området. 

 

Resultatet skulle senare kunna komma hela EU-området tillgodo.  

 

Åberg föreslår 

 
att motionen bifalls 

 
att kommunfullmäktige beslutar tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag 

att utveckla motionen och utarbeta förslag till ett genomförande av  

motionen i enlighet med dess syfte 
 

att i samband med framtagande av en projektansökan ha kontakt med  

partier och organisationer (framförallt de äldres) för att i samverkan ut-

veckla projektidén till ett övergripande och heltäckande projekt för hela 

Storumans kommun 
 

att projektet ska drivas med nationellt och internationellt forskarstöd.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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Medborgarförslag - översyn av tider för skolans lov under ett läsår 

 

Birgitta Corin har 2013-01-16 inkommit med ett medborgarförslag om att 

se över tider för skolans lov under ett läsår för att gynna eleverna och gagna 

det inhemska näringslivet.  

 

Corin föreslår följande:  

 

Höstlovet förläggs till vecka 45 istället för vecka 44. 

Effekten blir att förutsättningarna för barnen att utöva vinteraktiviteter blir 

mycket större. Vintern och kylan kommer senare och senare på hösten och 
skjuter man på höstlovet en vecka innebär det större chanser att det hunnit 

bli vinter. Det innebär att fler familjer väljer att stanna i Sverige och reser 

till fjällen. För många barns skull innebär det också att de inte behöver ta 

ledigt från skolan lika mycket för att träna skidåkning (både alpint och 

längd). Näringslivet i fjällen får ökade chanser att överleva. 

 

Jullovet förlängs till och med vecka 2. 

En veckas ytterligare jullov innebär att man kan förlägga barn- och ung-

domsläger vecka 2 och barnen får ett ordentligt läsårslov. Vecka 2 skulle 

också kunna vara en mjukstartsvecka då barnen går halva veckan och fokus 

är på att repetera höstterminen, ta igen missade avsnitt osv.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

den för handläggning och beslut.  

----- 
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KF § 17  KS/2012:358 - 041 

 

Ombudgetering av investeringsmedel från 2012 till 2013 

 

Investeringsmedel som av någon anledning inte förbrukats under 2012 kan 

ombudgeteras till 2013. 

 

Ekonomikontoret har upprättat sammanställning över begärda ombudgete-

ringar av investeringsmedel från år 2012 till 2013 för de investeringar som 

ännu inte är avslutade.  

 

Totalt begärs att 16 983 000 kronor av kvarstående investeringsmedel 2012 

får ombudgeteras till 2013. 
 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-01-17. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-01-22, § 6. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 6. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ombudgetera 16 983 000 kronor av kvarstående investeringsmedel 2012 

till 2013 enligt upprättad sammanställning 

 

att fastställa investeringsramarna för 2013 inkluderat nyinvesteringar och 

ombudgeteringar enligt följande: 

 
Kommunstyrelsen 50 604 000 kronor 

Omsorgsnämnden 1 136 000 kronor 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 838 000 kronor 

----- 
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KF § 18  KS/2013:25 - 010 

 

Strategisk plan 2014—2020 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-29 om att fastställa den strategiska 

planen för 2012 och 2013. I den strategiska planen finns även kommunens 

vision för år 2020. 

 

Under hösten 2012 har en process bedrivits för att revidera den strategiska 

planen. Arbetet har baserats på ”värdeorden” från den mätning om sam-

hällskultur och värderingar som genomfördes i kommunen under våren 

2012 där över 400 medborgare beskrev sin syn på kommunen idag och i 

framtiden. Mätningen visade på en överraskande samstämmighet mellan 
medborgare, politiker och kommunanställda i hur man vill att samhället ska 

se ut i framtiden. 

 

Vid en arbetsdag i januari 2013 fick representanter från alla partier samt 

presidierna i alla nämnder och helägda bolag bearbeta ”värdeorden” och 

koppla dem till kommunens viktigaste verksamhetsområden. 

 

Materialet från arbetsgrupperna har sammanställts i form av förslag till 

skrivningar för att användas som utgångspunkt för den strategiska planen. 

 

Sammanställningen har remissbehandlats hos de politiska partierna under 

senare delen av januari månad. 

 

Förslag till strategisk plan har därefter upprättats.  
 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2013-01-28. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 7. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 
att upprättat förslag till strategisk plan för åren 2014—2020 antas. 

 

Yrkanden 

Karin Malmfjord (S) yrkar  

 
att både bildförslag 1 och 2 ska finnas med under avsnittet Ekonomi- och 

verksamhetsstyrning 
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att första punkten med texten ”att förbättra befintliga kommunikationer 

såsom flyg, buss, tåg, vägnät, mobiltelefoni och fibernät” i avsnittet  

Infrastruktur, kommunikationer och miljö  tas bort 

 
att fjärde punkten i avsnittet Infrastruktur, kommunikationer och miljö  änd-

ras och får följande lydelse:  

 

 ökad tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik.  
 

Tomas Mörtsell (C) yrkar  

 
att enbart bildförslag 2 ska finnas med i avsnittet Ekonomi- och verksam-

hetsstyrning 

 
att första punkten med texten ”att förbättra befintliga kommunikationer 

såsom flyg, buss, tåg, vägnät, mobiltelefoni och fibernät” i avsnittet  

Infrastruktur, kommunikationer och miljö  ska stå kvar. 

 

Propositionsordning 1 

Ordföranden ställer proposition på Malmfjords och Mörtsells yrkanden  

avseende bilder och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mörtsells 

yrkande. 

 

Propositionsordning 2 

Ordföranden ställer proposition på Malmfjords och Mörtsells yrkanden av-

seende första punkten om förbättring av befintliga kommunikationer och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mörtsells yrkande. 

 

Propositionsordning 3 

Ordföranden ställer proposition på Malmfjords yrkande om ändrad lydelse i 

fjärde punkten avseende gång-, cykel- och kollektivtrafik och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Propositionsordning 4 

Ordföranden ställer proposition på om upprättat förslag till strategisk plan 

2014—2020 i övrigt kan antas med vissa redaktionella justeringar och fin-

ner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.  
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Kommunfullmäktige beslutar 

 

att enbart bildförslag 2 ska finnas med i avsnittet Ekonomi- och verksam-

hetsstyrning 

 

att första punkten med texten ”att förbättra befintliga kommunikationer 

såsom flyg, buss, tåg, vägnät, mobiltelefoni och fibernät” i avsnittet  

Infrastruktur, kommunikationer och miljö  ska stå kvar 

 

att efter vissa redaktionella justeringar anta upprättat förslag till strategisk 

plan för 2014—2020 i övrigt. 
----- 
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KF § 19  KS/2013:1 - 105 

 

Dialog och delaktighet - kommunikationsprogram för Storumans 

kommun________________________________________________ 

 

Förslag till kommunikationsprogram för Storumans kommun benämnt  

Dialog och delaktighet har utarbetats av kommunikatörsgruppen som består 

av näringslivschef (sammankallande), verksamhetsutvecklare IT och kans-

liets utredare.  

 

Storumans kommuns utvecklings- och varumärkesarbete bygger i stor ut-

sträckning på dialog med aktörer på internationell och nationell nivå, kom-

munens invånare, det lokala näringslivet och det rika föreningsliv som finns 
i kommunen.  

 

Syftet med programmet är att utveckla den externa och interna kommuni-

kationen och dialogen. Med programmet vill Storumans kommun särskilt 

stärka kontakterna med medborgare och näringsliv samt delaktigheten och 

inflytandet för kommunens medarbetare.  I programmet ingår inte den om-

världsbevakning som är en del av kommunledningens utvecklings- och led-

ningsansvar. Programmet ersätter tidigare informationspolicy, webbpolicy, 

policy för sociala medier samt program för visuell identitet och grafisk  

profil. Programmet ersätter inte kommunens informationsansvar enligt  

gällande handlingsprogram för extraordinära händelser och kriser.  

 

För att stimulera denna utveckling föreslås att en kommunikations- och del-

aktighetsberedning inrättas direkt under kommunfullmäktige under 2013—
2014. Denna fråga hanteras som ett separat ärende och är under beredning 

för att beslut ska kunna tas av kommunfullmäktige den 26 februari 2013. 

  

Beredande organs förslag 

Näringslivschef Johan Duvdahls tjänsteutlåtande 2013-01-02. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-01-22, § 7. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 8. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 
att upprättat förslag till kommunikationsprogram för Storumans kommun – 

Dialog och delaktighet – antas.  

 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.40—14.45 för överläggningar.  
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Yrkande 

Ordförande Patrik Persson (C) yrkar 

 
att avsnittet Åtgärdsförslag på sidan 11 i kommunikationsprogrammet åter-

remitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning för att tydliggöra 

åtgärderna och kostnaderna för dessa 
 

att kommunikationsprogrammet i övrigt antas.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på eget yrkande om återremiss av  
avsnittet Åtgärdsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller åter-

remissyrkandet.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition om upprättat förslag till kommu-

nikationsprogram i övrigt kan antas och finner att kommunfullmäktige  

bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera avsnittet Åtgärdsförslag på sidan 11 i kommunikations-

programmet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning för att tydlig-

göra åtgärderna och kostnaderna för dessa 
 

att anta upprättat förslag till kommunikationsprogram för  
Storumans kommun – Dialog och delaktighet – i övrigt.  

----- 
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KF § 20  KS/2013:10 - 101 

 

Kommunikations- och delaktighetsberedning 2013—2014 

 

Förslag till kommunikationsprogram för Storumans kommun benämnt  

Dialog och delaktighet har utarbetats av kommunikatörsgruppen som består 

av näringslivschef, verksamhetsutvecklare IT och kansliets utredare.  

Programmet är under beredning för att kunna antas av kommunfullmäktige 

den 26 februari 2013.  

 

Programmets syfte är att utveckla den externa och interna kommunikation-

en. Med programmet vill Storumans kommun särskilt stärka kontakterna 

med medborgare och näringsliv samt delaktigheten och inflytandet för 
kommunens medarbetare.  

 

För att stimulera denna utveckling föreslås att en kommunikations- och del-

aktighetsberedning tillsätts direkt under kommunfullmäktige under åren 

2013—2014.  

 

Beredande organs förslag 

Näringslivschef Johan Duvdahls tjänsteutlåtande 2013-01-02.  

Arbetsutskottets protokoll 2013-01-22, § 8. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 9. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 
att en kommunikations- och delaktighetsberedning tillsätts direkt under 

kommunfullmäktige för åren 2013—2014 

 
att beredningens uppgift är att förmedla kunskap om hur kommunikation 

och medborgardialog kan göras på bästa sätt och förmedla råd i dessa frågor 

till kommunens styrelse och nämnder samt till de majoritetsägda bolagen 

 
att beredningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är 

representerat i kommunfullmäktige 

 
att koncernchefen, kanslichefen och kommunikatörsgruppen utgör admi-

nistrativ resurs för beredningen 

 
att beredningens arbete ska utvärderas under 2014 innan beslut tas om hur 

arbetet fortsättningsvis ska bedrivas. 
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Yrkande 

Ordförande Patrik Persson (C) yrkar att ärendet återremitteras till kommun-

styrelsen för ytterligare beredning för att tydliggöra fullmäktigebered-

ningens uppdrag och kostnader för den. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på eget återremissyrkande och om ärendet 

ska avgöras i dag och finner att kommunfullmäktige bifaller återremiss-

yrkandet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning för 

att tydliggöra fullmäktigeberedningens uppdrag och kostnader för den. 

----- 
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KF § 21  KS/2011:408 - 000 

 

Strategi för eSamhället 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram Strategi för eSam-

hället.  

 

Strategin är framtagen i ljuset av att vi lever i en tid då e-samhället både  

utvecklas och håller på att etableras. Den riktar sig till förtroendevalda,  

ledande tjänstemän och medarbetare i kommuner, landsting och regioner 

samt till andra intressenter som deltar i utvecklingen av e-samhället.  

 

I strategin beskrivs hur SKL ska driva, bidra till och stödja utvecklingen av 
e-förvaltning inom den kommunala sektorn. Strategin förutsätter dock ett 

stort engagemang och ansvarstagande både på regional och på lokal nivå. 

SKL:s styrelse rekommenderar därför kommuner, landsting och regioner att 

dessa för sin del antar strategin.  

 

Region Västerbottens förbundsfullmäktige beslutade 2012-06-07 att anta 

strategin och uppmana Region Västerbottens medlemmar att för egen del 

anta strategin.  

 

Strategin pekar ut tre övergripande mål för kommunal sektors utveckling av 

e-förvaltning som bidrag till e-samhället:  

 

o enklare vardag för privatpersoner och företag 

 
o smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 

 

o högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 

 

Med utgångspunkt för dessa mål identifieras fyra strategiska insatsområden 

som strategin fokuserar på: 

 

o ledning och styrning, dvs. att prioritera och samordna utveckling av e-

förvaltning 

 

o lagar och regler, dvs. att skapa juridiska möjligheter för utvecklingen 

 

o informationsstruktur och begrepp, dvs. att definiera, strukturera och an-

vända gemensamma begrepp och termer 
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o infrastruktur och informationssäkerhet, dvs. att skapa tekniska förutsätt-

ningar för säker och effektiv hantering och utbyte av information.  

 

SKL pekar i strategin på sin egen roll i utvecklingen att ta ett större ansvar 

att samordna och stötta utvecklingsarbetet men pekar framförallt på att det 

kommer att krävas resurser i varje kommun, landsting och region för att  

genomföra arbetet.  

 

SKL har för avsikt att återkomma till sina medlemmar angående behov av 

gemensamma överenskommelser och finansiering. 

 
Ärendet har överlämnats till verksamhetsutvecklare IT som tagit fram ett 

beslutsunderlag med förslag till beslut. Av detta framgår att ett antagande 

av strategin innebär följande för Storumans kommun: 

 

o SKL får mandat att samordna och driva en stor del av arbetet med e-

förvaltning 

 

o Storumans kommun förbinder sig att ställa upp med resurser och delta i 

arbetet genom att dels samverka mellan kommunerna, med landsting 

och regionalt och dels arbeta i egna utvecklingsprojekt 

 

o Frågor om e-förvaltning ska lyftas på högsta politiska nivå och tas med i 

den strategiska planeringen för kommunen 

 
o Arbetet med e-förvaltning är viktigt och ska prioriteras för att kunna 

möta kraven på god service till medborgare, besökare och företag.  

 

Beredande organs förslag 

Verksamhetsutvecklare IT Marléne Holgerssons utredning 2012-10-14.  

Arbetsutskottets protokoll 2013-01-22, § 9. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 10. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Strategi för eSamhället. 

-----  
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KF § 22  KS/2012:361 - 020 

 

Arbetsmiljöpolicy 

 

Med anledning av genomförd revision av det systematiska arbetsmiljö-

arbetet och förändringar i lagstiftning och förordningar finns behov att  

revidera gällande arbetsmiljöpolicy.  

 

Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy har varit utsänd på remiss hos  

samtliga chefer i kommunen samt föremål för samråd i den kommunöver-

gripande samverkansgruppen 2012-12-14. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-01-10. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-01-22, § 11. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 11. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy.  

----- 
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KF § 23  KS/2006:133 - G902 

 

Hälso- och friskvårdspolicy 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-27 § 55 bland annat att anta hälso- 

och friskvårdspolicy för Storumans kommunkoncern.  

 

Policyn tillkom i samband med beslutet att införa ett litet bidrag till de 

medarbetare som ägnade sig åt någon form av friskvårdsaktivitet. Bidraget 

kom att nyttjas i så ringa omfattning att man valde att ta bort det för ett  

antal år sedan. Därefter har policyn spelat ut sin roll.  

 

Ärendet har varit föremål för samråd i den kommunövergripande samver-
kansgruppen 2012-12-14.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-01-11.  

Arbetsutskottets protokoll 2013-01-22, § 12. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 12. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 
att antagen hälso- och friskvårdspolicy upphör att gälla omedelbart.  

 

Yrkande 

Peter Åberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för  

ytterligare beredning för att undersöka möjligheterna att omarbeta hälso- 
och friskvårdspolicyn. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Åbergs återremissyrkande och om  

ärendet ska avgöras i dag och finner att kommunfullmäktige bifaller åter-

remissyrkandet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning för 

att undersöka möjligheterna att omarbeta hälso- och friskvårdspolicyn. 

----- 
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KF § 24  KS/2006:104 - G902 

 

Integrerad arbetsmiljöplan 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-27, § 56 bland annat att anta inte-

grerad arbetsmiljöplan.  

 

Planen tillkom i syfte att ge vägledning i det praktiska arbetsmiljöarbetet. 

Tiden har visat att planen inte fungerar att arbeta efter varför den ersatts 

med andra dokument mer lämpade för ändamålet.  

 

Ärendet har varit föremål för samråd i den kommunövergripande samver-

kansgruppen 2012-12-14. 
 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-01-11. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-01-22, § 13. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 13. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att antagen integrerad arbetsmiljöplan upphör att gälla omedelbart. 

----- 
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KF § 25  KS/2010:358 - 111 

 

Ny rösträkning - ledamot i kommunfullmäktige 

 

Göran Norman har 2010-12-15 utsetts till ledamot i kommunfullmäktige för 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna t.o.m. 2014-10-31. 

 

Göran Norman har avlidit.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att hos länsstyrelsen begära ny rösträkning för att utse ny ledamot i kom-

munfullmäktige efter Göran Norman. 
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KF § 26  KS/2010:419 - 111 

 

Fyllnadsval - miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

Kommunfullmäktige har 2010-11-30, § 105 utsett Göran Norman (S) till 

ledamot och vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden t.o.m. 

2014-12-31. 

  

Göran Norman har avlidit.  

 

Beredande organs förslag 

Valberedningens förslag 2013-02-26. 

 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att utse Jan-Olof Pennling (S) till ny ledamot i miljö- och samhällsbygg-

nadsnämnden resterande del av innevarande mandatperiod 

 

att utse Hans Edlund (S) till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden för resterande del av innevarande mandatperiod 

 

att utse Runar Frohm (S) till ny vice ordförande i miljö- och samhällsbygg-

nadsnämnden resterande del av innevarande mandatperiod 

----- 
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KF § 27  KS/2011:74 - 107 

 

Fyllnadsval - Storuman Development AB  

 

Kommunfullmäktige har 2011-05-03, § 62 utsett Göran Norman (S) till  

ledamot i styrelsen för Storuman Development AB innevarande mandat-

period.  

 

Göran Norman har avlidit. 

 

Valberedningens förslag 

Valberedningens förslag 2013-02-26. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Lars Johansson (S) till ny ledamot i styrelsen för Storuman  

Development AB resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 28  KS/2012:376 - 112 

 

Borgerlig begravningsförrättare 

 

I Storumans kommun är Monica Beije, Erland Johansson och Helen Bolstad 

utsedda till borgerliga begravningsförrättare.  

 

Conny Årlind, Stensele har 2012-12-14 anmält intresse och meddelat att 

han ställer sig till förfogande som borgerlig begravningsförrättare i  

Storumans kommun vid behov.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
att utse Conny Årlind, Stensele till borgerlig begravningsförrättare i  

Storumans kommun. 

----- 
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KF § 29   

 

Meddelanden 

 

KS/2012:142 

Omsorgsförvaltningens inrapportering av gynnande beslut som inte blivit 

verkställda kvartal 4 år 2013 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 funktinoshindrade (LSS) 

 

KS/2012:375 
Budget 2013 för Samverkansnämnden LYST (fastställd 2012-11-12, § 50).  

 

KS/2012:374 

Verksamhetsplan 2013 för Samverkansnämnden LYST (fastställd  

2012-11-12, § 51). 

 

Följande protokoll redovisas: 

 

o Samverkansnämnden LYST 2012-11-12 och 2013-01-21. 

----- 

  

 


