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Kommunfullmäktige  2013-04-25 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2013-04-25 kl. 13.00—15.45 

 Ajournering kl. 13.05—13.35 för allmänhetens frågestund, § 30 

 Ajournering kl. 14.20—14.40 för överläggning, § 50 

 

Beslutande Se bifogad närvarolista 

  

Övriga Maria Mickelsson  sekreterare 

 Ralph Johansson  kanslichef 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Erik-Abel Ejderud och Tage Lundin 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-05-08 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 30—56  

 Maria Mickelsson 

 

                      

                    Ordförande …………………………………………………………………………………. 

 Patrik Persson           Lena Drangel Tomas Mörtsell 

 §§ 30—31, 34—56       § 32 § 33  

                      

 

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

   Erik-Abel Ejderud  Tage Lundin   

   

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

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

 

Organ                                             Kommunfullmäktige 

 

Sammanträdesdatum                     2013-04-25 

 

Datum då anslaget sätts upp          2013-05-08         Datum då anslaget tas ned       2013-05-30 

 

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 

   §                §                § 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 

C 

 

Patrik Persson 

Nb §§ 

30—31, 

34—56  

         

 

S 

 

Lena Drangel 

Nb §§ 

30—32, 

34—56 

         

 

KD 

 

Allan Forsberg 

Nb §§ 

30—31, 

34—56 

   

 

      

 

M 

 

Lars Levinson 

 

- 

         

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

- 

         

 

M 

 

Olle Wärnick 

 

- 

         

 

M 

 

Anna Hedman 

Nb §§ 

30—31, 

33, 35—56  

         

 

M 

 

Ulf Vidman 

Nb §§ 

30—31, 

33, 35—56 

         

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

Nb §§ 

30—31, 

33—56 

         

 

C 

 

Lilian Mörtsell 

Nb §§ 

30—33, 

35—56 

         

 

C 

 

Peder Wiklund 

Nb §§ 

30—31, 

33—34, 

36—56 

         

 

C 

 

Sven-Ola Lönnback 

Nb §§ 

30—33, 

35—56 

         

 

C 

 

Therese Granström 

 

- 

         

 

C 

 

Mikael Fredriksson 

Nb §§ 

30—31, 

33—49 

         

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

         

 

FP 

 

Håkan Rombe 

Nb §§ 

30—32, 

34—56 

         

 

FP 

 

Johnny Holmgren  

Nb §§ 

30—33, 

35—56 
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Närvaro- och omröstningslista 

  O m r ö s t n i n g a r 

   §                §                 § 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 

FP 

 

Janne Ruonala 

 

- 

         

 

FP 

 

Per-Erik Sahlman 

Nb §§ 

30—31, 

33—56 

         

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

- 

         

 

KD 

 

Barbro Mörtzell 

Nb §§ 

30—33, 

35—56 

         

 

S 

 

Bengt Dalemalm 

Nb §§ 

30—31, 

34—56 

         

 

S 

 

Jörgen Jönsson 

Nb §§ 

30—33, 

36—56 

         

 

S 

 

Karin Malmfjord 

Nb §§ 

30—31, 

33—56 

         

 

S 

 

Peter Åberg 

Nb §§ 

30—31, 

33, 35—56 

         

 

S 

 

Kurt Forsberg 

Nb §§ 

30—31, 

34—56 

         

 

S 

 

Gunilla Eriksson 

Nb §§ 

30—31, 

33—56 

         

 

S 

 

Roger Lindström 

 

- 

         

 

S 

 

Eira Henriksson 

Nb §§ 

30—31, 

34—56 

         

 

S 

 

Erland Johansson 

 

- 

         

 

S 

 

Gull-Britt Larsson 

Nb §§ 

30—33, 

35—56 

         

 

S  

 

Christin Vallin 

Nb §§ 

30—32, 

34—56 

         

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

Nb §§ 

30—31, 

33, 35—56 

         

 

S 

 

Eva Helleberg 

 

- 

         

 

S 

 

Gunnar Andersson 

Nb §§ 

30—33, 

35—56 
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Närvaro- och omröstningslista 

  O m r ö s t n i n g a r 

   §                §                 § 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 

S 

 

Henry Jonsson 

 

Nb 

         

 

V 

 

Bengt-Göran Burman 

Nb §§ 

30—31, 

33—56 

         

 

V 

 

Marianne Johansson 

 

- 

         

 

V 

 

Helena Israelsson 

 

Nb 

         

 

KL 

 

Erold Westman 

Nb §§ 

30—32, 

35—56 

         

 

KL 

 

Ronny Nyström 

Nb §§ 

30—31, 

33—56 

         

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

 

M 

 

Gun-Brith Stenvall 

 

Nb 

         

 

M 

 

Christer Bergfors 

Nb §§ 

30—32, 

34—56 

         

 

M 

  

Monika Beije 

Nb §§ 

30—32, 

34—56 

         

 

C 

 

Annika Mörtsell 

Nb §§ 

30—40 
         

 

FP 

 

Tina Kerro 

Nb §§ 

30—31, 

33, 35—56 

         

 

KD 

 

Erik-Abel Ejderud 

 

Nb 

         

 

S 

 

Tage Lundin 

 

Nb 

         

 

 

  

38 

         

 

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 30   

 

Allmänhetens frågestund  

 

Enligt gällande arbetsordning ska allmänhetens frågestund äga rum i sam-

band med kommunfullmäktiges behandling av årsredovisning. 

 

Av kungörelsen till dagens sammanträde framgår att allmänheten har möj-

lighet att ställa frågor om årsredovisningen. 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 13.05—13.35. 

 

Administrativ chef Patrik Nilsson lämnar information om den fastställda 

årsredovisningen för 2012. Allmänheten bereds därefter möjlighet att ställa 

frågor i ärendet.  

----- 
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KF § 31  KS/2013:183 - 007 

 

Revisionsberättelse 2012 

 

Kommunrevisorerna har 2013-04-16 upprättat revisionsberättelse för år 

2012. 

 

Vid sammanträdet föredrar kommunrevisor Hjördis Holmlund revisionsbe-

rättelsen. 

 

Av revisionsberättelsen framgår bland annat att revisorerna, mot bakgrund 

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

derna samt de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.  

 

Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns då 

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

ningslagen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 7 (43)  

    

Kommunfullmäktige 2013-04-25 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KF § 32  KS/2013:183 - 007 

 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2012 

 

Kommunrevisorerna har 2013-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2012. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen avseende 

2012 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen avseende 2012 års förvalt-

ning. 

 

Tomas Mörtsell (C), Tina Kerro (FP), Ronny Nyström (KL), Eira  

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

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

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

Sahlman (F), Allan Forsberg (KD), Peder Wiklund (C), Gunilla Eriksson 

(S) och Bengt Dalemalm (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

----- 
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KF § 33  KS/2013:183 - 007 

 

Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden 2012 

 

Kommunrevisorerna har 213-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2012. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för omsorgsnämnden avseende 

2012 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för omsorgsnämnden avseende 2012 års förvalt-

ning. 

 

Patrik Persson (C), Monika Beije (M), Håkan Rombe (FP), Allan Forsberg 

(KD), Christin Vallin (S), Bengt Dalemalm (S), Lena Drangel (S), Christer 

Bergfors (M), Erold Westman (KL), Eira Henriksson (S) och Kurt Forsberg 

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

----- 
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KF § 34  KS/2013:183 - 007 

 

Ansvarsfrihet för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2012 

 

Kommunrevisorerna har 2013-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2012. 

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

ningsnämnden avseende 2012 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

ende 2012 års förvaltning. 

 

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

Westman (KL), Peter Åberg (S), Gull-Britt Larsson (S), Gunnar Andersson 

(S), Sven-Ola Lönnback (C), Anna Hedman (M), Tina Kerro (FP), Barbro 

Mörtzell (KD), Jörgen Jönsson (S) och Sven-Åke Pennling (S) deltar inte i 

beslutet på grund av jäv. 

----- 
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KF § 35  KS/2013:183 - 007 

 

Ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2012 

 

Kommunrevisorerna har 2013-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2012. 

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

nadsnämnden avseende 2012 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende 

2012 års förvaltning. 

 

Peder Wiklund (C) och Jörgen Jönsson (S) deltar inte i beslutet på grund av 

jäv. 

----- 
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KF § 36  KS/2013:63 - 042 

 

Årsredovisning 2012 för Storumans kommun 

 

Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla för-

valtningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och 

sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. För-

valtningsberättelsen ska bland annat innehålla en översikt över utvecklingen 

av verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultat- 

och balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess 

slut. 

 

Förslag till årsredovisning 2012 för Storumans kommun har upprättats.  

 

Kommunens resultat 2012 uppgår till 8,4 mnkr och är knappt 6 mnkr bättre 

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

än förväntat och lägre avskrivningar.  

 

Koncernens resultat uppgår till 11,8 mnkr. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-03-19. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-03-26, § 48. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-10, § 35. 

 

Kommunstyrelsen har 2013-04-10 beslutat fastställa årsredovisning 2012 

för Storumans kommun och överlämna den till kommunfullmäktige för 

godkännande.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att årsredovisningen för 2012 godkänns. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Malmfjords yrkande att årsredovis-

ningen ska godkännas och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna årsredovisningen för 2012. 

----- 
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KF § 37  KS/2013:62 - 042 

 

Verksamhetsberättelser 2012 

 

Respektive nämnd och styrelse har upprättat verksamhetsberättelser för 

2012 för sina verksamhetsområden. Verksamhetsberättelserna är nämnder-

nas egen redovisning till kommunfullmäktige och innehåller kommentarer 

kring resultatet, redovisning av viktiga händelser samt uppföljningar av 

fastställda mål i verksamhetsplanerna. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-10, § 36. 

 

Kommunstyrelsen har 2013-04-10 beslutat överlämna verksamhetsberättel-

serna till kommunfullmäktige för godkännande. 

 

Yrkande 

Allan Forsberg (KD) biträdd av Jarl Folkesson (C) yrkar att verksamhetsbe-

rättelserna godkänns. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Forsbergs yrkande att verksamhetsberät-

telserna ska godkännas och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna verksamhetsberättelserna för 2012. 

----- 
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KF § 38  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 ut-

gör 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 turistnä-

ringen 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 beslutade 2013-02-26 att interpellationen fick ställas. 

Eftersom interpellanten inte var närvarande på det sammanträde meddelade 

kommunstyrelsens ordförande att interpellationen kommer att besvaras vid 

nästkommande sammanträde den 25 april.  

 

Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Tomas 

Mörtsell interpellationen enligt följande:  

 

Bengt-Göran Burman hänvisar i sin interpellation till en tidigare interpella-

tionsdebatt i samma ämne. 

 

I den tidigare interpellationsdebatten nämndes aldrig att en upphandling  

redan var gjord. Däremot att upphandlingen pågick vid svarstillfället.  
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KF § 38 

 

Det anbud som antagits var inlämnat av Visit Hemavan Tärnaby AB 

(VHT). 

 

VHT sköter spåren enligt de ramar som anbudet innehöll. Till en början 

sköttes spåret i Tärnaby med skoter med sladd i väntan på den spårmaskin 

som levererades i början av februari. Liaspåret öppnades den 16 februari, 

vilket var något tidigare än den i anbudet angivna tidpunkten vecka 8. 

 

För övriga frågor hänvisar jag till Stefan Jonsson, VD i VHT som gärna står 

till tjänst med svar på eventuella ytterligare frågor eller andra synpunkter. 

 

Bengt-Göran Burman tackar för svaret och interpellationen anses därmed 

besvarad. 

----- 
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KF § 39  KS/2013:180 - 100 

 

Interpellation - klimatomställning 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-04-11 lämnat in en interpellation till kom-

munstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell angående klimatomställning. 

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen: 

 

Världens länder har enats om att en klimatomställning är nödvändig för att 

säkerställa jordens fortlevnad. Klimatomställningen syftar till en långsiktig 

förändringsprocess som leder fram till en klimatmässigt hållbar utsläpps-

nivå av växthusgaser. 

 

EU och Sverige har antagit ett 2-gradersmål, vilket innebär att den globala 

medeltemperaturen vid jordens yta inte bör stiga mer än två grader jämfört 

med den förindustriella nivån (European Council, 2005). Alla myndigheter i 

Sverige har ett uppdrag att arbeta för ett hållbart samhälle. 

 

Storumans kommun har bland annat antagit en resepolicy för att minska 

koldioxidutsläppen, anställda inom hemtjänsten har erbjudits utbildning i 

Eco Driving och 25 procent av gatubelysningen är utbytt till energisnål be-

lysning. 

 

En klimatomställning berör inte bara myndigheter utan även näringslivet 

och civilsamhället.  

 

Malmfjord ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: 

 

På vilket sätt ska näringslivet och civilsamhället i Storumans kommun gö-

ras delaktiga i klimatomställningen? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell besvarar interpellationen 

enligt följande: 

 

Utmaningen i omställningen av energisystemet är framförallt det som på 

sikt ska kunna lösa klimatfrågan. Grundprincipen är att minska koldioxidut-

släppen, men även öka upptagningen av koldioxid från atmosfären. 
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KF § 39 

 

Den här utmaningen genomsyrar hela samhället och är inte enbart en kom-

munal angelägenhet. Samtidigt har kommunen en roll att hjälpa utveck-

lingen framåt. 

 

Det vi bland annat gör och har gjort är vårt arbete med energi- och klimat-

rådgivning, där ansvaret på tjänstemannasidan ligger på Erika Arklöf. Där-

utöver har kommunen förutom det som Malmfjord nämner i interpella-

tionen deltagit i forsknings- och utvecklingsprojekt med bland andra  

Sveaskog, Energitekniskt centrum och Solander Science Park. Kommunen 

är också medlem i Bio Fuel Region.  

 

I Storuman finns mycket goda vindlägen, vilket drar till sig investeringar i 

förnyelsebar energi, där vindkraftsparken på Storblaiken är ett exempel. 

Vattenkraften är ett annat exempel för förnyelsebar energi, där Vattenfall nu 

investerar mycket stora summor i Umluspens kraftverk för att trygga, men 

också öka elproduktionen. Ett tredje exempel är Fastighets AB Umluspen, 

som tillhör de främsta i Sverige på energieffektivisering. 

 

För näringslivet är det ett självändamål att tänka klimatsmart, då det ger ett 

direkt avtryck i resultaträkningen. För civilsamhället råder samma princip.  

 

Sammanfattningsvis görs det redan stora insatser för ett bättre klimat i  

Storumans kommun men utmaningarna finns kvar. Jag är alltid öppen för 

diskussioner om hur vi kan fortsätta engagemanget för ett bättre klimat,  

naturligtvis i samverkan med andra aktörer.  

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 40  KS/2013:181 - 601 

 

Interpellation - läromedel till barn och ungdomar 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-04-11 lämnat in en interpellation till fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens ordförande Johnny Holmgren om läro-

medel till barn och ungdomar. 

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen: 

 

En bra utbildning för barn och ungdomar förutsätter att de har tillgång till 

bra och aktuella läromedel som stimulerar till ett livslångt lärande. 

 

Har barn och ungdomar i Storumans kommun tillgång till aktuella läro-

medel? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Johnny Holmgren  

besvarar interpellationen enligt följande: 

 

Det är upp till varje rektor och lärare att utbilda elever för att nå de uppsatta 

målen enligt den strategiska planen. 

 

På gymnasiet har eleverna tillgång till datorer och läsplattformen ”Moodle” 

som ger eleverna tillgång till läromaterial under dygnets alla timmar. 

 

Följande jämförelse har gjorts med andra kommuner hur mycket pengar 

som avsätts för läromedel per elev:  

 

Robertsfors 567 kronor/elev 

Vilhelmina 677 kronor/elev 

Arvidsjaur Kan ej svara 

Storuman 820 kronor/elev i låg- och mellanstadiet 

  1 490 kronor/elev i högstadiet 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 41  KS/2013:182 - 860 

 

Interpellation - kultursamverkansmodellen 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-04-11 lämnat in en interpellation till fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens ordförande Johnny Holmgren om kultur-

samverkansmodellen.  

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen: 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden är en nämnd som inte bara har an-

svar för utbildning utan även för kultur.  

 

Malmfjord ställer följande frågor till fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

dens ordförande: 

 

o Hur ser du på kultursamverkansmodellen? 

 

o Brukar du delta på kulturträffar i kommunen för att ta del av medborgar-

nas önskemål och för att träffa kulturaktörer i kommunen och i länet? 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att interpellationen får ställas. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Johnny Holmgren  

besvarar interpellationen enligt följande: 

 

o Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har en väl fungerande kultur-

samverkan med regelbundna träffar (se nämndens verksamhetsberät-

telse). 

 

o Jag har deltagit på ”Kultur 2030” i Umeå den 20 februari och är styrel-

semedlem i Kulturakademin. Kulturträffar besöker jag i mån av tid. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 42  KS/2010:255 - 600 

 

Motion - samordning av elevresor och elevupptagningsområden 

 

I motion 2010-06-22 föreslår Erold Westman (partilös f.d. V) att ansvaret 

för elevresor överförs från kommunstyrelsen till fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden som fastställer elevupptagningsområden för skolorna i 

kommunen. Westman anser att en sådan förändring skulle förbättra servicen 

för elever och föräldrar och underlätta planeringsarbetet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-22 § 70 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendet har härefter överlämnats till trafikplaneraren för tjänsteutlåtande i 

samråd med fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. 

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Inger Carstedt tjänsteutlåtande 2012-11-19. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-12-04, § 130. 

Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-18, § 125. 

 

Storumans kommun var en av de första kommunerna i länet att överföra 

skolskjutsar till linjetrafik. Idag finns ytterst få resor som är rena skolskjut-

sar. 

 

Elevupptagningsområden kopplat till skolskjuts kan i den nya skollagen inte 

styra vårdnadshavares val av skola, vilket man kunde när motionen inläm-

nades. I dag har vårdnadshavaren helt andra möjligheter att själv välja 

skola. Endast om kommunen får betydande merkostnader på grund av valet 

kan man neka till vårdnadshavarens val.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvalt-

ningens trafikplanerare gör i dag regelbundna undersökningar om hur en-

skilda vårdnadshavares val kan påverka skolors elevunderlag och elevers 

behov av att resa. Detta är ett gemensamt planeringsunderlag för förvalt-

ningarna.  

 

Samråd i ärendet har skett med fritids-, kultur- och utbildningsförvaltnings-

chefen och fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande. 
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KF § 42 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen med hänvisning till att den nya skollagen tillåter vård-

nadshavare att välja skola om valet inte medför betydande merkostnader för 

kommunen samt elevresor är en del av linjetrafiken och inte sköts som  

separata skolskjutsar.  

----- 
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KF § 43  KS/2013:202 - 000 

 

Motion - demokratitorg 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-04-23 lämnat in en motion om demokratitorg 

– politik för och med unga.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen:  

 

Demokratitorg innebär att politiker och unga människor från Storumans 

kommun möts och diskuterar aktuella och angelägna frågor. Demokrati-

torgen bygger på metoden ”påverkanstorg”, en mötesform vars mål är att 

alla som kommer till ett möte ska delta i diskussionerna och att allas tankar 

ska tas tillvara - inte bara de som vågar tala inför en stor grupp.  

 

Genom att skapa förutsättningar för en god dialog och delaktighet ges ung-

domarna möjlighet att lyfta sina frågor och åsikter direkt till beslutsfattarna. 

Politikerna i sin tur får pröva sina tankar och idéer tillsammans med en vik-

tig målgrupp och samtidigt lyssna av hur unga människor tänker kring  

Storumans kommun och dess verksamhetsområden.  

 

Syftet med demokratitorg är inte bara att ungdomar ska få en möjlighet att 

kommunicera med regionpolitiker utan även att skapa en plattform för dia-

log utifrån ett lärandeperspektiv där de ungas frågor tas på allvar, diskuteras 

och återkopplas inom en rimlig tid från det att dialogen hållits.  

 

Ett demokratitorg kan gå till på följande sätt:  

 

Ett demokratitorg genomförs på Luspengymnasiet, i en stor lokal som är 

möblerad till fem stationer. Varje station bemannas av en eller flera politi-

ker från kommunen och en samtalssekreterare som antecknar det som sägs. 

Vid varje station diskuteras en frågeställning eller ett ämnesområde, allt 

från kollektivtrafik, ungas hälsa, kulturmöjligheter, klimat och miljö till mer 

allmänna frågor om vad som krävs för att Storumans kommun ska vara en 

attraktiv plats att leva och bo i.  

 

Elevgrupper medverkar varje gång och besöker gruppvis alla stationerna. 

Samtalssekreteraren antecknar det som sägs, primärt handlar det om att 

fånga det som eleverna säger. Anteckningarna kommer i realtid upp på en 

projektorduk så att alla ser vad som skrivs ner. Efter genomfört demokrati-

torg sammanställs anteckningarna i en rapport. Denna rapport kan med för-

del användas som underlag för vidare diskussion bland regionpolitiker och 

deltagande skolor.  
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KF 43 

 

Malmfjord föreslår 

 

att demokratitorg införs i Storumans kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 44  KS/2013:203 - 335 

 

Motion - kolonilotter 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-04-24 lämnat in en motion om kolonilotter. 

 

Malmfjord skriver sammanfattningsvis följande i motionen:  

 

Koloniträdgårdar har funnits i Sverige i över 100 år, i andra delar av Europa 

något längre. Tanken var från början att ge storstadsbon en möjlighet att 

komma ut till sin egen lilla trädgård för att kunna odla frukt och grönsaker 

där och på så vis hålla nere livsmedelskostnaderna.  

 

Kolonilotterna har sedan 1950-talet ändrat karaktär från ren nyttoträdgård 

till mera av prydnadsträdgård. År 2007 fanns i Sverige ca 300 koloniträd-

gårdar. På kolonilotten kan det finnas en liten stuga, en friggebod eller ett 

redskapsskjul. I de flesta fall arrenderas mark av kommunen på lång kon-

traktstid upp till 25 år.  

 

I dag har intresset att odla eget och närproducerat ökat och därmed har även 

efterfrågan på odlingsbar mark ökat. Det är inte bara i städer som det be-

hövs kolonilotter utan även i tätorter. Klimatomställningen gör att det blir 

allt viktigare att medborgarna som inte har tillgång till egen mark får möj-

lighet att odla sina grönsaker.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att möjligheten att inrätta kolonilotter i Stensele, Storuman och Tärnaby  

utreds.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

-----  
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KF § 45  KS/2013:75 - 310 

 

Medborgarförslag - rastgård för hundar 

 

Sören Hellqvist, Storuman har 2013-03-07 lämnat in ett medborgarförslag 

om rastgård för hundar. 

 

Hellqvist skriver sammanfattningsvis att det inte finns någon allmän rast-

gård i Storumans där hundägare kan koppla loss sina hundar och socialträna 

dem samtidigt som de rastas. I dag finns den möjligheten som närmast på 

den avlagda hockeyrinken i Barsele.  

 

En utmärkt plats för rastgård är den obebyggda tomten intill lekparken i 

korsningen Ringvägen/Svanvägen i Storuman. Storleken behöver inte vara 

större än 7 x 12 meter och en latrintunna bör givetvis också finnas på plats.  

 

Hellqvist föreslår 

 

att det uppförs en rastgård för hundar i Storuman.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering ska göras till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 46  KS/2013:157 - 315 

 

Medborgarförslag - parkeringsplats och turistcentrum intill helikop-

terplattan vid Strandvägen i Storuman_________________________ 

 

Ingrid Lundberg har 2013-03-22 lämnat in ett medborgarförslag om parke-

ringsplats samt turistcentrum intill helikopterplattan vid Strandvägen i  

Storuman (fastigheten Luspen 1:167). 

 

Lundberg föreslår att det byggs en parkeringsplats för fiskare. I dagsläget 

parkerar dessa sina fordon längs Strandvägen vilket kan innebära problem 

för boende att ta sig fram längs vägen.  

 

Med hänsyn till tillströmningen av fisketurister föreslås också ett turistcent-

rum i anslutning till parkeringsplatsen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
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KF § 47  KS/2013:147 - 107 

 

Medborgarförslag - komplettering av ägardirektiv till Fastighets AB 

Umluspen avseende inomhustemperatur i äldreboenden och förskolor 

 

Lennart Nilsson har 2013-04-04 lämnat in ett medborgarförslag om  

komplettering av ägardirektiv till Fastighets AB Umluspen avseende  

inomhustemperatur i äldreboenden och förskolor. 

 

Det helägda kommunala bolaget Fastighets AB Umluspen har enligt sin 

webbplats som målsättning att minska energiförbrukningen fram till 2020 

med 30%. Deltagande i ett frivilligt sparprogram har redan nu lett till en 

energibesparing på 15,8%. 

 

Socialstyrelsen har i SOFS 2005:15 gett ut allmänna råd om temperatur  

inomhus. I råden ges rekommendationer till stöd för tillämpningen av 9 kap. 

3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken. 

 

Av Socialstyrelsens råd framgår bland annat att särskild hänsyn ska tas till 

personer som är känsligare än normalt på grund av ålder, sjukdom eller 

funktionsnedsättning. 

 

Mot bakgrund av fastighetsbolagets ambition att ytterligare minska energi-

förbrukning under kommande år anser Nilsson att kommunen i sina ägar-

direktiv till bolaget ska förtydliga vilka temperaturgränser som gäller för 

barn och äldre som vistas i de fastigheter som bolaget förvaltar på kommu-

nens uppdrag. 

 

Nilsson föreslår därför 

 

att nu gällande ägardirektiv till Fastighets AB Umluspen kompletteras  

enligt följande: 

 

På äldreboenden (bostäder och gemensamma ytor) samt förskolor ska tem-

peraturen hållas mellan 22—24 grader Celsius i luften och mellan 20—26 

grader Celsius på golvet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
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KF § 48  KS/2013:170 - 760 

 

Medborgarförslag - förebyggande åtgärder mot spridning av små-

infektioner vid kommunens förskolor________________________ 

 

Manne Sundin har 2013-04-05 lämnat in ett medborgarförslag om åtgärder 

för att förebygga spridning av småinfektioner vid kommunens förskolor.  

 

Under första kvartalet 2013 har småinfektionerna avlöst varandra på  

löpande band. Detta har varit trist för drabbade barn men även krävande för 

småbarnsföräldrar och i förlängningen drabbat Sundins egna företag inom 

hälsa/sjukvård med nedsatt omsättning. Sundin är genom sin verksamhet 

nyligen uppdaterad i ämnet vårdhygien och har mot bakgrund av detta  

infört handsprit i hemmet och anser att det lett till betydlig mindre smitt-

spridning mellan syskon och till föräldrar. En ökad användning av handsprit 

på strategiska platser skulle vara till gagn för kommunen och dess invånare. 

 

En studie, Alcohol-based hand disinfection reduced children´s absence 

from Swedish daycare centres, har gjorts som sett till insjuknandefrekven-

sen hos förskolebarn med handsprit i tillägg till normal handhygien. Studien 

kom fram till slutsatsen att handsprit i tillägg till normal handhygien mins-

kade sjukfrånvaron hos förskolebarnen med 12%, att det var enkelt att ge-

nomföra och i slutändan innebar en besparing för samhället tjugo gånger 

kostnaden.  

 

Mot bakgrund av detta föreslår Sundin:  

 

att det införs handdesinfektion med handsprit för barn och personal vid 

kommunens förskolor 

 

att en hygiensköterska informerar/utbildar småbarnsföräldrar om smittvägar 

och hur man begränsar småinfektioners spridning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att medborgarförslaget överlämnas till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden för handläggning och beslut 

 

att återrapportering ska göras till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 49  KS/2013:172 - 739 

 

Medborgarförslag - avskaffande av delade turer inom Storumans 

kommun________________________________________________ 

 

Likalydande medborgarförslag om att avskaffa delade turer inom kommu-

nen har 2013-04-09 lämnats in av nedanstående personer: 

  

Christina Johansson 

Michael Jonsson 

Jonny Stenmark 

Jessica Rönnholm 

Ann-Louis Kärrman 

Svante Yngvesson 

Zandra Salo 

Rachel Georgsson 

Jeanette Andersson 

Åsa Kunosson 

Marie Kjellrén 

Jenny Johansson 

Liselott Bodefors 

Ann-Katrin Dahlman 

Viveka Viklund 

Christer Persson 

Andreas Lindberg, 

Ewa Widman 

Marina Rönnholm 

Mirja Ronnling 

Lillemor Ackemo 

Birgitta Björkfeldt 

Wanna Ärlemo 

Christina Lindberg 

Irene Olofsson 

Carola Lunder 

Eva Olofsson 

Carina Östensson 

Linda Stenmark 

Åsa Emilsson 

Helena Fjällström 

Sari Berglund 

Carina Grahn-Johansson 

Ingalill Johansson 
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KF §  

 

Delade turer inom vård och omsorg är arbetspass som innebär att persona-

len arbetar en kort tur på morgonen och en kort tur på kvällen med ett par 

timmars ledighet mitt på dagen. Många anställda upplever att dessa turer är 

ett arbetspass mellan kl. 7 och 21.30. Turerna förekommer både på helger 

och på vardagar. För personal som har små barn hemma kan delade turer 

resultera i att man inte får träffa sina barn mellan kl. 11 på fredagen och kl. 

17 på söndagen om man arbetar kväll en fredag följt av en delad tur på  

lördagen (och man väljer eller inte har möjlighet att åka hem mitt på dagen) 

och ett dagspass på söndagen. När man kommer hem sover oftast barnen.  

 

Långt ifrån alla bor i närheten av tätorten, många har flera mil mellan hem 

och arbete. Detta är dyrt med hänsyn till rådande bensinpriser och dessutom 

kan man fråga sig om kommunens miljöpolitik egentligen mår bra av detta. 

Storumans kommun har antagit de regionala miljömålen i sitt miljöarbete. I 

de regionala miljömålen står bland annat att läsa att ”utsläppen av koldioxid 

i Västerbotten måste minska, främst från industri och transporter”. Det står 

också att ”de flesta luftföroreningar minskar successivt, förutom kväveoxi-

der och partiklar. Trafikplanering och ändra beteende hos trafikanterna är 

exempel på vad som krävs för att åtgärda problemen”.  

 

I framtiden kommer många kommuner ha problem att rekrytera medarbe-

tare till bland annat äldreomsorgen. I dag är många pensionsavgångar nära 

inpå och det är ibland svårt att bemanna boendena när någon är sjuk. Det 

förekommer att pensionärer hoppar in och arbetar när det krisar. Vikarien 

kommer och skolar in sig men sedan är det många som slutar på grund av 

delade turer, varannan helgsarbete, dålig löneutveckling och dålig ob-

ersättning. 

 

Förslagsställarna föreslår därför  

 

att Storumans kommun sätter upp ett mål där man inom en treårsperiod har 

arbetat bort alla delade turer i kommunen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 50  KS/2012:313 - 700 

 

Begäran om tilläggsanslag - omsorgsnämnden 

 

Med anledning av behovsförändringar i omsorgsnämndens verksamhet har 

nämnden i beslut 2012-09-26 och 2012-10-24 begärt tilläggsanslag hos 

kommunstyrelsen i följande delar: 

 

o 526 000 kronor för bemanning för vakande nattpersonal på gruppboendet 

Prästkragen 

 

o 1 152 000 kronor för utökad bemanning på äldreboendet Tranan 

  

o 1 100 000 kronor för utökad bemanning på f.d. Fjällvråken (äldreboendet 

Vikbacka) för anpassning till demensboende.  

 

Totalt uppgår äskandet till 2 778 000 kronor.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-11-22. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-12-04, § 131. 

Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-18, § 126. 

 

Det budgeterade resultatet för 2013 når inte till det långsiktiga målet om  

2 % av skatter och intäkter utan ligger på ca 1 % och i reella tal på drygt  

4 mnkr. De största nämnderna, omsorgsnämnden och fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden, prognostiserar sammantaget ett underskott för 2012 på 

mellan 4—5 mnkr. Allt annat lika innebär det att det resultatet för 2013 blir 

ca 0 kr.  

 

Kommunfullmäktige antog 2010-11-30 en mandatbudget som sträcker sig 

t.o.m. 2014. Mandatbudgeten visar fördelning mellan nämnder och styrelse. 

Under mandatperioden har inga avsteg från denna ursprungliga fördelning 

skett.  

 

De bedömda behoven inom omsorgsnämnden måste alltså vägas mot övriga 

nämnders och styrelsens behov. Endast efter omprioritering av nuvarande 

mandatbudget kan något tilläggsäskande medges.    

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att de begärda tilläggsanslagen avslås.  
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KF § 50 

 

Yrkanden  

Allan Forsberg (KD) yrkar  

 

att punkt tre i begäran om tilläggsanslag bifalls, dvs. 1 100 000 kronor för 

utökad bemanning på f.d. Fjällvråken (äldreboendet Vikbacka) för anpass-

ning till demensboende 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över finansiering av tilläggsansla-

get. 

 

Lena Drangel (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 

ytterligare beredning för en uppdaterad finansiell bedömning av omsorgs-

nämndens tilläggsanslagsäskande. 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.20—14.40. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller vid 

senare tillfälle, dvs. bifall till Drangels återremissyrkande, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller återremissyrkandet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning  

för en uppdaterad finansiell bedömning av omsorgsnämndens tilläggs-

anslagsäskande. 

----- 
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KF § 51  KS/2011:287 - 003 

 

Plan för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning och 

funktionshinder 2013-2015____________________________________ 

 

Handikapp- och pensionärsrådet beslutade 2011-03-04 att inleda arbetet 

med en revidering av den handikappolitiska plan som tidigare fastställts för 

perioden 2007—2010. 

 

En arbetsgrupp, bestående av representanter från handikapprörelsen (funk-

tionshinderrörelsen) och kommunen, tillsattes för att praktiskt arbeta fram 

ett underlag för en ny plan. 

 

För att få en grund för det fortsatta arbetet genomfördes en utbildning i  

Storuman 2011-08-23 med ett 40-tal deltagare. Bland deltagare fanns såväl 

representanter från funktionshinderrörelsen, politiker och tjänstemän. Före-

läsare var Maryanne Rönnersten från HSO i Stockholm. 

 

Kommunstyrelsen har 2011-09-11 tagit ett inriktningsbeslut om strukturen 

för ett nytt program.  

 

Arbetsgruppen har haft fyra sammanträden. Materialet har bearbetats av  

organisationerna bland annat genom ordförandekonferenser med represen-

tanter från samtliga föreningar inom HSO (Handikappföreningarnas samar-

betsorgan). Arbetsmaterial har redovisats för handikapp- och pensionärs-

rådet vid två tillfällen.  

 

Utifrån denna bakgrund har ett utkast till reviderad plan utarbetats. Av 

materialet framgår att det för närvarande sker stora förändringar när det  

gäller benämningar (terminologin) inom området. Bland annat har begrep-

pet handikapp ersatts med beteckning funktionsnedsättning. Detta påverkar 

bland annat namnet på planen och den framtida benämningen på handi-

kapp- och pensionärsrådet.  

 

Handikapp- och pensionärsrådet har i remiss 2012-05-09 sänt ut förslaget 

till reviderad plan där följande specifika frågor önskas besvarade:  

 

1. Benämning på planen 

2. Benämning och organisation av handikapp- och pensionärsrådet 

3. Mål/resultat 

4. Övriga synpunkter på planen. 
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KF § 51 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-11 att förorda benämningarna  

Kommunal tillgänglighetsplan och Tillgänglighetsrådet.   

 

Efter remisstidens utgång har en sammanställning av remissvaren gjorts och 

vid sammanträde den 22 oktober 2012 med handikapp- och pensionärsrådet 

beslutades vilka justeringar som skulle vidtas i planen samt att lämna för-

slag på formuleringar till utpekade frågeställningar. 

 

Utifrån remissvaren och handikapp- och pensionärsrådets beslut  

2012-10-22 föreslås att planen benämns Plan för ökad delaktighet för  

personer med funktionsnedsättning och funktionshinder. Benämningen på 

rådet föreslås bli Rådet för pensionärs- och funktionshindersfrågor. Planens 

innehåll i övrigt följer i huvudsak remissinstansernas synpunkter. 

 

Beredande organs förslag 

Handikapp- och pensionärsrådets mötesanteckningar 2012-10-22. 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-02-25. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-03-12, § 36. 

Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-13, § 104, 2012-09-11, § 88 och 

2013-04-10, § 38. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till plan för ökad delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning och funktionshinder 2013—2015. 

----- 

 

 

 

  

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 34 (43)  

    

Kommunfullmäktige 2013-04-25 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KF § 52  KS/2013:59 - 014 

 

Omstrukturering av LäNet Västerbotten Data och Tele AB 

 

För att säkerställa tillgången till ett neutralt och öppet regionalt nät som 

knyter ihop kommunhuvudorterna i länet föreslås att det regionala bolaget 

LäNet Västerbotten Data och Tele AB (AC-net) ombildas till två separata 

bolag, AC-net internservice och AC-net externservice.  

 

Det nuvarande avtalet för regionalt nät tecknades med LäNet Västerbotten 

Data och Tele AB (AC-net) under 2006. Avtalet upphörde 2012-12-31 och 

är förlängt t.o.m. 2013-06-30. 

 

Region Västerbotten har upprättat promemorian Regionalt nät och omstruk-

turering av LäNet Data & Tele AB där det utredningsarbete som genomförts 

redovisas samt ett förslag till beslut.  

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2013-03-26, § 49. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-10, § 39. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att medge att Region Västerbotten får genomföra de i promemorian  

Regionalt nät och omstrukturering av LäNet Västerbotten Data & Tele AB, 

daterad 2013-02-04, beskrivna förändringarna rörande LäNet Västerbotten 

Data och Tele AB. 

----- 
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KF § 53  KS/2013:78 - 609 

 

Utbildningsplan för Storumans kommuns skolor 2013-2014 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till ut-

bildningsplan för Storumans kommuns skolor.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2012-04-12 att god-

känna planförslaget efter vissa redaktionella ändringar och därefter över-

lämna det till kommunfullmäktige för fastställande.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2013-03-08 översänt det  

färdiga förslaget till utbildningsplan. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-04-12, § 23. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-03-26, § 50. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-10, § 40. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till utbildningsplan för Storumans kommuns 

skolor.  

----- 
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KF § 54   

 

Redovisning av motioner 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen vid kom-

munfullmäktiges sammanträden i april och november redovisa de motioner 

som ännu inte slutförts.  

 

Följande motioner är inte slutförda: 

 

KS/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 

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.  
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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 av-

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

att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare utredning av-

seende driftskostnader, personalkostnader, kostnader för förvärv samt inve-

steringsbehov. 

 

KS/2011:226 

Allmänna lekplatser i Tärnaby och Hemavan 

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

 

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

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2011—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.  
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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/2012:20 

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

 

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

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2012. 

 

KS/2012:257 

Parker med tillgänglighet 

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

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

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2011. 

 

KS/2012:305 

Fördelning av partistöd 
Inlämnad av Karin Malmfjord 2012-10-22.  

 

Kommunfullmäktige har § 112/12 beslutat att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 
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Motionen har överlämnats till Arvodeskommittén för yttrande.  

 

KS/2012:345 

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

  

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

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2012:355 

Utredning om nybyggnad av äldreboende i östra kommundelen 
Inlämnad av Håkan Rombe (FP) 2012-12-13.  

 

Kommunfullmäktige har § 12/13 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har 2013-03-20 överlämnats till omsorgsnämnden för yttrande.  

 

KS/2013:27 

Skola för hållbar utveckling 
Inlämnad av Peter Åberg (S) 2013-01-22. 

 

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

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för 

yttrande.  

 

KS/2013:64 

Organisationsöversyn av kommunala bolag 
Inlämnad av Lena Drangel 2013-02-22. 

 

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

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande. 
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KS/2013:67 

Projekt för befolkningstillväxt i Storumans kommun, ”Europas bästa 

kommun för äldre” 
Inlämnad av Peter Åberg (S) 2013-02-26. 

  

Kommunfullmäktige har § 15/13 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till kansliets utredare för tjänsteutlåtande.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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KF § 55   

 

Redovisning av medborgarförslag 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen vid kom-

munfullmäktiges sammanträden i april och november redovisa de medbor-

garförslag som inte beretts färdigt.  

 

Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt: 

 

KS/2007:58 

Turistcentrum 

Inlämnat av Ingrid Lundberg 2007-02-06. 

 

Kommunfullmäktige har § 18/07 beslutat att överlämna medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

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

förändrad koncernorganisation har ärendet härefter överlämnats till kansli-

chefen för yttrande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges april/maj- och novembersammanträden 

2007—2013.  

 

KS/2010:134 

Iordningställande av isbana för motorfordon 

Inlämnat av Mikaela Ankarö 2010-03-30. 

 

Kommunfullmäktige har § 53/10 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendet har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges april/maj- och novembersammanträden 

2010—2013. 

  

KS/2010:160 

Byggande av crossbana 

Inlämnat av Oscar Lund 2010-04-06. 

 

Kommunfullmäktige har § 54/10 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

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

Redovisat vid kommunfullmäktiges april/maj- och novembersammanträden 

2010—2013. 

 

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

till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2012. 

 

KS/2012:269 

Upprustning av lekparker i Storumans tätort 

Inlämnat av Anna Åkerstedt 2012-09-14. 

 

Kommunfullmäktige har § 87/12 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

 

Ärendet har överlämnats till tekniska chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2012. 

 

KS/2013:20 

Översyn av tider för skolans lov under ett läsår 

Inlämnat av Birgitta Corin 2013-01-16. 

 

Kommunfullmäktige har § 16/13 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning och beslut. Ären-

det ska därefter återrapporteras till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2013:159 

Kommunrevisorernas granskningsrapporter avseende ansvarsutövande 2012 

för kommunstyrelsen, fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, omsorgs-

nämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

KS/2010:358 

Länsstyrelsens beslut 2013-03-11 att utse Henry Jonsson till ny ledamot i 

kommunfullmäktige för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Göran 

Norman. Någon ny ersättare efter Jonsson har inte kunnat utses.  

 

KS/2013:174 

Omsorgsförvaltningens inrapportering av gynnande beslut som inte blivit 

verkställda kvartal 1 år 2013 enligt följande: 

 

o 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) – individ- och familjeomsorg. 

----- 

  

  

 


