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Utses att justera Erik-Abel Ejderud och Tage Lundin 
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Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 57—78 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Patrik Persson            

 

                      

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

  Erik-Abel Ejderud                                           Tage Lundin   

   

  
ANSLAG/BEVIS 

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

 

Organ                                             Kommunfullmäktige 

 

Sammanträdesdatum                     2013-06-18 

 

Datum då anslaget sätts upp          2013-06-27         Datum då anslaget tas ned       2013-07-19 

 

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 

    § 74       §                 § 

Ledamöter När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 

C 

 

Patrik Persson 

 

Nb 

 

1 

        

 

S 

 

Lena Drangel 

 

Nb 

  

1 
       

 

KD 

 

Allan Forsberg 

 

Nb 

 

1 

  

 

      

 

M 

 

Lars Levinson 

 

- 

         

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb 

 

1 

        

 

M 

 

Olle Wärnick 

 

Nb 

 

1 

        

 

M 

 

Anna Hedman 

 

- 

         

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

1 

        

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

Nb §§ 

57-76, 

78 

 

1 

        

 

C 

 

Lilian Mörtsell 

 

Nb 

 

1 

        

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb 

 

1 

 

 

       

 

C 

 

Sven-Ola Lönnback 

 

Nb 

 

1 

        

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

1 

        

 

C 

 

Mikael Fredriksson 

 

- 

         

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

 

1 

        

 

FP 

 

Håkan Rombe 

 

Nb 

 

1 

        

 

FP 

 

Johnny Holmgren  

 

Nb 

 

1 

        

 

FP 

 

Janne Ruonala 

 

- 

         

 

FP 

 

Per-Erik Sahlman 

 

- 

         

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

- 
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Närvaro- och omröstningslista 

  O m r ö s t n i n g a r 

    § 74       §                 § 

Ledamöter När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 

KD 

 

Barbro Mörtzell 

 

Nb 

 

1 

        

 

S 

 

Bengt Dalemalm 

 

Nb 

  

1 

       

 

S 

 

Jörgen Jönsson 

 

Nb 

  

1 

       

 

S 

 

Karin Malmfjord 

 

- 

         

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

  

1 

       

 

S 

 

Kurt Forsberg 

 

Nb 

  

1 

       

 

S 

 

Gunilla Eriksson 

 

- 

         

 

S 

 

Roger Lindström 

 

Nb 

  

1 

       

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

Nb 

  

1 

       

 

S 

 

Erland Johansson 

 

- 

         

 

S 

 

Gull-Britt Larsson 

 

- 

         

 

S  

 

Christin Vallin 

 

Nb 

  

1 

       

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

 

- 

         

 

S 

 

Eva Helleberg 

 

- 

         

 

S 

 

Gunnar Andersson 

 

Nb 

  

1 

       

 

S 

 

Henry Jonsson 

 

Nb 

  

1 

       

 

V 

 

Bengt-Göran Burman 

 

Nb 

  

1 

       

 

V 

 

Marianne Johansson 

 

Nb 

  

1 

       

 

V 

 

Helena Israelsson 

 

Nb 

  

1 

       

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 

 

1 

        

 

KL 

 

Ronny Nyström 

 

- 
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Närvaro- och omröstningslista 

  O m r ö s t n i n g a r 

    § 74       §                 § 

 

Tjänstgörande ersättare 

När- 

Varo 

Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 

M 

 

Christer Bergfors 

 

Nb 

 

1 

        

 

M 

  

Monika Beije 

 

Nb 

 

1 

        

 

C 

 

Annika Mörtsell 

 

Nb 

 

1 

        

 

KD 

 

Erik-Abel Ejderud 

 

Nb 

 

1 

        

 

S 

 

Tage Lundin 

 

Nb 

  

1 

       

  33 19 14        

 

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 57   

 

Allmänhetens frågestund 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får allmänhetens frågestund äga 

rum när kommunfullmäktige behandlar en fråga som ordföranden, i samråd 

med vice ordförandena, beslutat bereda allmänheten tillfälle att ställa frågor 

om.  

 

I kungörelsen till dagens sammanträde framgår att allmänheten har möjlig-

het att ställa frågor i ärendet ”Tertialuppföljning januari-april 2013 –  

Storumans kommun”. 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.05-14.20 för information i ärendet och all-

mänheten bereds därefter möjlighet att ställa frågor.  

----- 
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KF § 58  KS/2013:252 - 537 

 

Interpellation - attraktiva Storuman 

 

Karin Malmfjord (S) och Peter Åberg (S) har 2013-06-04 lämnat in en  

interpellation till kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell. 

 

Malmfjord och Åberg skriver följande i interpellationen: 

 

I många sammanhang lyfts det fram vikten av att en kommun ska vara  

attraktiv för att behålla och locka till sig nya kommunbor. Ett ansikte utåt är 

bland annat busstationen i Storuman. 

 

o Anser kommunstyrelsens ordförande att resenärer får ett positivt intryck 

av kommunen när de kliver av eller på linjebussar och rälsbussar? 

 

o Sedan något år tillbaka sitter en elektronisk tidtabellstavla vid busstat-

ionen i Tärnaby. När kommer den elektroniska tidtabellstavlan att sättas 

upp vid busstationen i Storuman? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

o På den första frågan är svaret nej. 

 

o På den andra frågan är svaret att en elektronisk tidtabellstavla beräknas 

vara uppsatt inom ett år. 

 

Interpellationen anses därmed besvarad. 

----- 
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KF § 59  KS/2010:429 - 811 

 

Motion - badkort för kommunens skolungdom 

 

Marianne Johansson (V) och Helena Israelsson (V) har lämnat in motion 

om badkort för kommunens skolungdom.  

 

I enlighet med kommunens strävan att vara en attraktivare kommun att bo 

och verka i, anser Johansson och Israelsson att det ska vara gratis för kom-

munens skolungdom att simma/bada på kommunens simhallar. En accepta-

bel variant kan vara ett tio-kort per termin och barn. Kortet ska gälla alla 

skolbarn i åk 1—9 i hela kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Motionen har härefter överlämnats till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden för yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2011-06-16 att god-

känna förvaltningschefens förslag till yttrande enligt följande:  

 

Ett 10-kort per år till alla skolungdomar ger en kostnad på 92 000 kronor/år.  

 

Ett terminskort kostar för 736 skolungdomar 147 500 kronor och om det 

ska erbjudas för två terminer 295 000 kronor.  

 

Då fritids-, kultur- och utbildningsnämnden inte heller under 2012 kommer 

att kompenseras för kostnadsökningar kommer ett erbjudande om fria bad-

kort att innebära ökade kostnader för nämnden som det idag inte finns nå-

gon täckning för.  

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2011-09-13, § 92 och beslutade före-

slå att motionen avslås med hänvisning till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens yttrande.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-27, § 87 att återremittera ärendet 

till kommunstyrelsen för ytterligare beredning med hänsyn till befintliga 

skillnader i priser och tillgänglighet vid badhusen i kommunen.  

 

Ärendet har sedan överlämnats till kanslichefen för tjänsteutlåtande.  
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KF § 59 

 

I ingånget avtal med Hemavan Fjällcenter avseende badhuset i Hemavan 

finns reglerat hur öppethållandet ska vara som lägst både låg- och hög-

säsong. Eventuella prisskillnader kan knappast kommunen kunna påverka 

med hänsyn till den marknadsekonomi som råder utan att kommunens kost-

nader för avtalet stiger ytterligare.  

 

Kostnadsökningarna för att kommunens skolungdomar ska få simma/bada 

gratis har tidigare framräknats i fritids- kultur- och utbildningsnämndens ut-

redning i juni 2011. Dagens kostnader ligger på samma nivå och förutsätt-

ningarna för nämnden att finansiera kostnadsökningarna är knappast större i 

dag, snarare mindre utifrån de ekonomiska förutsättningar som råder.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-06-16, § 78. 

Arbetsutskottets protokoll 2011-08-16, § 91. 

Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-13, § 92 och 2013-06-04, § 55. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-27, § 87. 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-05-03. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås. 

 

Yrkande  

Helena Israelsson (V) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen 

för ytterligare beredning för att undersöka möjligheterna till finansiering av 

10-kort per termin och barn.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras i dag eller vid senare 

tillfälle vilket innebär bifall till Israelssons återremissyrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller återremissyrkandet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning för 

att undersöka möjligheterna till finansiering av tio-kort per termin och barn. 

----- 
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KF § 60  KS/2011:164 - 820 

 

Motion - skoterleder och skidleder i Tärnafjällen 

 

Lena Drangel har 2011-04-11 lämnat in en motion angående skoterleder 

och skidleder i Tärnafjällen.  

 

I motionen framför Lena Drangel att drift och underhåll av såväl skoterleder 

som skidleder inte fungerar på ett tillfredsställande sätt med nuvarande 

driftform. Drangel anser att man behöver ta ett helhetsgrepp både från 

kommunens, regionens och statens sida för att uppnå en tillfredsställande 

lösning. 

 

Drangel föreslår 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att i god tid inför kommande vinter få 

igång arbetet med skoterleder och skidleder i Tärnafjällen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-03 § 55 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har härefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

I tjänsteutlåtande meddelar teknisk chef följande:  

 

I Storumans kommun finns idag inga allmänna skoterleder, förutom de som 

länsstyrelsen är huvudman för inom terrängförbudsområdet Vindelfjällens 

naturreservat. 

 

Det finns alltså ingen som ansvarar för de skoterleder som finns utanför  

naturreservatet. Med ökad skoterkörning, särskilt i fjällområdet, är det vik-

tigt att ansvar finns för lederna. Detta är viktigt både för att preparering ska 

vara bra och för att exempelvis utmärkning av leder ska kunna förbättras. 

 

Frågan om allmänna skoterleder har aktualiserats inom länsstyrelsens pro-

jekt Snöskoteröversyn. Översynen ska leda till ett beslutsförslag som im-

plementerar, moderniserar och ersätter alla tidigare terrängkörningsbeslut 

som berör skoter-regleringsområden. Utredningen genomförs av Enetjärn 

Natur med Johan Lindberg som ansvarig projektledare. Projektgrupper har 

arbetat inom projektet på olika orter inom Västerbottensfjällen. En projekt-

grupp har arbetat i Tärnaby. 
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KF § 60 

 

En del av det beslutsförslag som presenteras av Enetjärn Natur under  

februari 2013 berör majförbudet på statens mark väster om odlingsgränsen. 

Ett undantag från majförbudet föreslås vara enligt följande:  

 

”Majförbudet gäller inte i samband med husbehovsfiske eller för färd längs 

allmän skoterled för personer folkbokförda väster om odlingsgränsen och 

inom Västerbottens län”.  

 

Ifall det beslutas om detta förslag innebär det att de som är folkbokförda 

väster om odlingsgränsen inom Storumans kommun inte får färdas efter de 

skoterleder som finns på statens mark belägna utanför terrängförbudsområ-

det, eftersom dessa skoterleder inte är allmänna skoterleder. På leder som 

går över privat mark kan man däremot färdas. 

 

I övriga fjällkommuner i Västerbotten har allmänna skoterleder inrättats. 

 

Resultatet med ett sådant beslut blir att boende väster om odlingsgränsen 

inom Storumans kommun får begränsade möjligheter till körning efter maj-

förbudets inträde jämfört med boende i andra kommuner. Att boende i fjäll-

trakterna (väster om odlingsgränsen) ska ges möjlighet att få köra efter le-

der efter majförbudets inträde har setts som mycket väsentligt inom pro-

jektgruppen i Tärnaby. 

 

I terrängkörningsförordningen kan bl.a. läsas följande: 

 

8 § En allmän skoterled är en markerade vinterleder där terrängskotrar  

enligt särskild utmärkning får framföras när marken är snötäckt.  

 

9 § En allmän skoterled ska förses med särskild markering som anger att 

den är en allmän skoterled.  

 

10 § För beslut om allmän skoterled krävs medgivande av berörd mark-

ägare. 

 

11 § Länsstyrelsen eller kommunen svarar för skoterledhållningen på all-

män skoterled. Skoterledhållning innebär att anlägga en allmän skoterled 

och i förekommande fall andra anläggningar för skotertrafik i anslutning 

till leden samt att ansvara för driften av leden och anläggningarna. Vid 

skoterledhållning ska tillbörlig hänsyn tas till både allmänna och enskilda 

intressen. En allmän skoterled ska genom underhåll och övriga åtgärder 

hållas i ett säkert och i övrigt tillfredsställande skick med hänsyn till såväl  
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KF § 60 

 

omgivningen som dem som färdas på den. Dessa åtgärder räknas som drift 

av leden. 

 

För att få en förbättrad service till den stora mängd besökare i framförallt 

Hemavan Tärnabyområdet behöver kommunen satsa mer på skoterleder. 

Detta kan inte göras i ordnad form så länge kommunen inte är huvudman 

för lederna och frågan om markupplåtelse inte är klar. 

 

Om någon aktör i framtiden har för avsikt att satsa på utveckling av skoter-

leder är förutsättningen att skoterlederna är klassade som allmänna. Därför 

behöver denna fråga lösas så snart som möjligt om utvecklingen i området 

ska kunna gå framåt. 

 

Att få till stånd allmänna skoterleder är ett omfattande arbete. Under början 

av 2000-talet gjordes ett försök men kunde inte slutföras med avseende på 

markägaravtal, då vissa markägare inte gav sitt medgivande.  

 

Förutom tillstånd från alla berörda markägare måste skoterlederna anmälas 

till länsstyrelsen för samråd innan de anläggs. Anmälan ska vara skriftlig 

och innehålla en beskrivning av den planerade verksamheten. En karta som 

visar planerad dragning av leden samt uppgifter om fastighetsägare och 

andra nyttjanderätts-havare som berörs av skoterleden ska finnas. Alla som 

kan tänkas ha intresse av ledens placering bör få tillfälle att yttra sig. Even-

tuellt kan länsstyrelsen kräva en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

 

Att genomföra arbetet med att skapa allmänna skoterleder är inte genom-

förbart med befintliga resurser. Ett sätt kan vara att starta ett projekt, med 

start i den västra delen av kommunen. Projekttiden bör vara minst sex må-

nader. Stor vikt ska läggas vid att få rätt person som projektledare, vilken 

bör ha god lokalkännedom och känna människorna i området. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-05-06. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-05-21, § 73. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-04, § 56. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att förutsättningarna för att starta ett projekt för att få till stånd godkända 

och allmänna leder i Storumans kommun undersöks 
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KF § 60 

 

att motionen därmed bifalls. 

 

Yrkande  

Bengt-Göran Burman (V) yrkar 

 

att 3 § Terrängkörningslagen ska beaktas i projektarbetet. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och  

finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition om Burmans tilläggsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige även bifaller detta. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att undersöka förutsättningarna för att starta ett projekt för att få till stånd 

godkända och allmänna leder i Storumans kommun 

 

att 3 § Terrängkörningslagen ska beaktas i projektarbetet 

 

att därmed bifalla motionen. 

----- 
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KF § 61  KS/2013:249 - 109 

 

Motion - folkhälsopolitiskt program 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-06-04 lämnat in en motion angående folk-

hälsopolitiskt program.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen: 

 

Ett viktigt mål inom välfärdspolitiken är en god hälsoutveckling hos hela 

befolkningen. Sveriges befolkning har i dag, ur ett internationellt perspek-

tiv, en mycket god hälsa. Även om kommunen på riksplan hävdar sig väl 

återstår mycket att göra, inte minst när det gäller att utjämna hälsoskillnader 

i Storumans kommun. 

 

Ett folkhälsopolitiskt program visar på en uttalad vilja inför ett fortsatt 

framtida folkhälsoarbete.  Det är viktigt att folkhälsorådet och folkhälso-

frågorna har en tydlig koppling till kommunstyrelsen för att kunna sam-

ordna det förebyggande arbetet, ge legitimitet åt arbetet samt ge tydliga 

riktlinjer. En viktig roll är att stödja arbetet i folkhälsofrågor vad gäller till-

vägagångssätt, utvärdering, uppföljning samt att inspirera och verka för en 

bred förankring och gott samarbete med olika aktörer.  

 

Folkhälsan i Storumans kommun ska förbättras. Den enskilda individens 

hälsa påverkas av uppväxtvillkor, bostadsförhållanden, utbildning, livsstil 

och ekonomiska resurser. Samhälleliga beslut kan skapa goda förutsätt-

ningar för att människor ska kunna göra hälsofrämjande val i vardagen. I 

visionen för Storumans kommun som en attraktiv kommun, ”en kommun 

för alla”, är folkhälsan en viktig ingrediens och en tillväxtfråga. 

 

För framtiden måste det finnas ett folkhälsopolitiskt program som ger en 

vägledande vision för folkhälsoarbete i Storumans kommun och med kon-

kreta och mätbara mål som visar på folkhälsoarbetet under en bestämd tids-

period. Befintliga styrdokument ska beakta och komplettera det framtida 

folkhälsoarbetet.  

 

Flera av länets kommun har redan antagit folkhälsopolitiska program. 

 

Malmfjord föreslår 

 

att ett folkhälsopolitiskt program för Storumans kommun upprättas. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (37)  

   

Kommunfullmäktige 2013-06-18 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 61 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 62  KS/2013:250 - 023 

 

Motion - folkhälsosamordnare 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-06-04 lämnat in en motion om folkhälso-

samordnare. 

 

Malmfjord skriver följander i motionen: 

 

Folkhälsoarbete innebär att människors hälsa och välbefinnande lyfts in i 

alla delar av samhällsplaneringen. Folkhälsoarbete kan handla om allt från 

lagstiftning till hälsoupplysning. Utgångspunkten i hälsoarbetet är alltid att 

arbeta målinriktat och systematiskt för att uppnå god och jämlik hälsa för 

hela befolkningen. 

 

Ansvaret för folkhälsoarbetet ligger på alla som har till uppgift att arbeta för 

samhällets bästa, regeringar, myndigheter, företag, organisationer, före-

ningar m.fl. I varje demokratiskt samhälle har alla vuxna individer själva 

huvudansvaret för sin hälsa. Uppgiften och målet för de offentliga institu-

tionerna innebär inte att de ska ta över individens ansvar. Det handlar  

istället om att ge förutsättningar för och skapa stödjande miljöer så att alla 

individer och grupper i samhället kan få en jämlik och god hälsa. Av de  

enkätundersökningar som Folkhälsoinstitutet genomfört visar det sig att 

glesbygdskommunerna har en obefintlig organisation för folkhälsoarbetet. 

 

En folkhälsosamordnare har till uppgift att driva och samordna det lokala 

folkhälsoarbetet. Folkhälsorådet är tvärsektoriellt sammansatt av politiker 

från kommunala nämnder och nämnden för primärvård och folkhälsa i 

Södra Lappland.  

 

Folkhälsoarbetet ska vara processinriktat och genomföras med ett långsik-

tigt perspektiv för att få med hela befolkningen i det.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att en folkhälsosamordnare anställs. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 63  KS/2013:251 - 315 

 

Motion - cykelparkeringar 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-06-04 lämnat in en motion om cykelparke-

ringar. 

 

Malmfjord skriver följande i motionen: 

 

Förbättrade och utökade cykelparkeringar vid stationer och resecentra är 

viktiga delar i kollektivtrafikens infrastruktur. De är en förutsättning för att 

det kollektiva resandet ska kunna ökas och miljöbelastningen minska. Att 

veta att det finns en bra, ordnad och säker cykelparkering kan vara av-

görande för om man väljer kollektivtrafik eller cykel i stället för att ta bilen. 

 

Undersökningar visar att satsningar på bättre cykelparkeringar ökar antalet 

personer som väljer att resa kollektivt.  

 

Cykelparkeringar vid offentliga lokaler en viktig del i att uppmuntra cyk-

lande i tätortnära miljöer. 

 

Malmfjord föreslår 

 

att cykelparkeringar med skärmtak iordningställs vid stationer, resecentra 

och offentliga lokaler. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KS § 64  KS/2013:253 

 

Motion – mångkulturdag 

 

Karin Malmfjord (S) har 2103-06-10 lämnat in en motion om mångkultur-

dag.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen: 

 

Den 6 juni firas svenska medborgare i Sverige. Denna dag hälsas alla nya 

svenska medborgare välkomna. En av anledningarna till att regeringen  

instiftade nationaldagen var att många invandrare undrade varför man inte 

firade nationaldagen i Sverige.  

 

En mångkulturdag i anslutning till nationaldagsfirande skapar förutsätt-

ningar till en attraktiv kommun. Mångkultur kan innehålla matkultur, dans-

uppvisning, klädparad och föreläsningar. 

 

Malmfjord föreslår 

 

att mångkulturdag införs i anslutning till nationaldagsfirande i Storumans 

kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

-----
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KF § 65  KS/2013:211 - 610 

 

Medborgarförslag - översyn och utökning av simundervisning vid  

kommunens skolor________________________________________ 

 

Erika Örnfjäll har 2013-05-07 lämnat in ett medborgarförslag om sim-

undervisning vid kommunens skolor. 

 

Inom kommunen bedriver grundskolorna simundervisning i varierande om-

fattning vid de olika skolorna. 

 

Utifrån om eleven inte klarar vissa prov erbjuds vid Skytteanska skolan  

extra undervisning av badmästare. Denna undervisning genomförs under 

andra ämnens lektionstid.  

 

Målen enligt läroplanen, att eleven ska kunna simma 200 meter m.m. har 

kommit till för att skapa regelbunden övning och säkerställa att eleverna får 

tillgång till fortlöpande simundervisning. Att genomföra simundervisning 

endast en gång per år under ordinarie idrottslektion vid Skyttenska skolan 

kan inte anses utgöra vare sig regelbunden övning eller fortlöpande simun-

dervisning.  

 

Örnfjäll föreslår  

 

att kommunen bör undersöka och redovisa vad skillnaderna i simundervis-

ningen vid de olika grundskolorna kan bero på och om det är godtagbart att 

så förekommer 

 

att kommunen bör undersöka och klargöra hur många tillfällen med sim-

undervisning som är lämpligt per läsår, under ordinarie idrottslektioner, för 

att elever ska få goda simkunskaper och nå läroplanens mål 

 

att de grundskolor som inte genomför vad som anses lämpligt antal bör  

utöka dessa 

 

att kommunen bör utreda om det är lämpligt att bedriva simundervisning på 

ett sådant sätt att eleven riskerar att inte nå mål i övriga ämnen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

den för handläggning och beslut 
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KF § 65 

 

att återrapportering ska göras till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 66  KS/2013:222 - 434 

 

Medborgarförslag - vargfri kommun 

 

Ett medborgarförslag om vargfri kommun har 2013-05-15 lämnats in av 

följande personer:  

 

Sören Israelsson 

Stig Persson 

Klas Wallin 

Mats Yngvesson 

Karl-Johan Stenvall 

Melker Johansson 

Bengt Liljeström 

Carl-Einar Carstedt 

Roger Liljeström 

 

Som motivering och orsaker till medborgarförslaget anges följande:  

 

o medborgarnas säkerhet samt deras egendom ska inte beröras av existen-

sen av varg i kommunen 

 

o jordbruksnäringens utveckling för att exempelvis skydda kapitalavkast-

ning inom skogsbruk, skatteintäkter och på lång sikt även sysselsättning-

en i kommunen 

 

o bevarandet av friluftsliv och rekreationsvärde för skog och mark för att 

inte gå miste om sysselsättning, skatteintäkter och turistintresse kopplat 

till skog och mark 

 

o bevarandet av kultur och sedvänjor kopplat till skog och mark 

 

o markägarnas rättigheter till förvaltning och bruk av egen mark för att 

stärka skogsbruket. 

 

Förslagsställarna föreslår 

 

att Storumans kommun arbetar för en vargfri kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 67  KS/2013:238 - 739KS/2013:172 - 739 

 

Medborgarförslag - avskaffande av delade turer inom Storumans 

kommun________________________________________________ 

 

Likalydande medborgarförslag om att avskaffa delade turer inom kommu-

nen har 2013-05-27 lämnats in av följande personer: 

  

Christina Bengtsson 

Elvie Jäger 

Anette Johansson 

Annica Rönnholm 

Anna-Lena Lundberg 

Elisabeth Pettersson 

Elin Svahn 

Linda Kärrman 

Charlotte Rönnholm 

Lena Almqvist 

Niklas Nilsson 

Maj-Britt Ygdén 

Kenneth Holmgren 

Sara Lindberg-Asplund 

Britt-Inger Berglund 

Lena Persson Linder 

Annica Fellbrink 

Catarina Sahlman 

Josefin Danielsson 

Josefine Brantmo 

Marcus Glasin 

Marlene Rönnholm 

Monica Sannsell 

Simone Israelsson 

Margaretha Stenvall 

Anna-Lena Linder 

Marlén Ygdén 

Marianne Johansson 

Kristina Linder 

Anneli Bissmark 

Rebecka Öbrand 

Catharina Johansson 

Daniel Johansson 

Anita Israelsson 
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KF § 67 

 

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 lör-

dagen (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.  

 

Upplysningsvis beslutade kommunfullmäktige 2013-04-25 att överlämna 

ett medborgarförslag med samma innehåll från 33 andra förslagsställare till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 68  KS/2013:245 - 338 

 

Medborgarförslag - borttagning av träd vid Hermelinkullarna 

 

Julia Jonsson och Lovisa Ivebo har 2013-05-29 lämnat in ett medborgarför-

slag om Hermelinkullarna i Storuman. 

 

Jonsson och Ivebo anser att Hermelinkullarna borde bli ett trevligare och  

finare ställe att vistas vid både för boende i området och turister.  

 

Träden mot Uman borde därför tas bort eftersom de ger en sämre utsikt och 

skymmer solen.  

 

Jonsson och Ivebo föreslår  

 

att träd tas bort vid Hermelinkullarna. 

  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering ska göras till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 69  KS/2013:210 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2013 - Storumans kommun 

 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari–april 2013. Uppföljningen innehåller förbrukning t.o.m 30 

april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med 

budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter 

har gjorts för perioden januari–april. 

 

Kommunen gör en resultatprognos på ca 6,5 mkr för 2013 vilket är något 

bättre än det budgeterade resultatet.  

 

Det bör noteras att såväl omsorgsnämnden som fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden prognostiserar ett underskott för 2013. Mot bakgrund av att 

resultatet för kommunen, trots dessa prognoser, ser ut att överträffa det 

budgeterade resultatet är det i nuläget inte nödvändigt att besluta om ytterli-

gare åtgärdskrav för dessa nämnder. Däremot bör nämnderna vara ytterst 

noggranna i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka 

eventuella ytterligare avvikelser som kan medföra större underskott där åt-

gärder krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-05-27. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-04, § 58. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04 att överlämna upprättad tertialupp-

följning för perioden januari–april samt prognos för helåret 2013 till kom-

munfullmäktige för godkännande.  

 

Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppmana omsorgsnämnden och  

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden att vara fortsatt vaksamma över sin 

budgetföljsamhet men inte i nuläget förlägga nämnderna med ytterligare åt-

gärdskrav för att klara sin budgetram. Nämnderna ska notera att de trots 

detta, i år och kommande år, omfattas av den långsiktiga målsättningen att 

hålla tilldelad budgetram.   

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättad tertialuppföljning för perioden januari-april samt 

prognos för helåret 2013. 

----- 
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KF § 70  KS/2013:197 - 012 

 

Verksamhetsplaner 2014 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-30 att fastställa budgetramarna  

för 2011, 2012, 2013 och 2014. Kommunfullmäktige beslutade vidare 

2011-02-28 om kompletteringsbudget. Vid detta sammanträde beslutades 

också om bidrag till Storumans Flygplats AB.  

 

Styrelsen och nämnderna har utifrån detta upprättat verksamhetsplaner för 

2014.  

  

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-04, § 60. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa kommunstyrelsens, fritids-, kultur- och utbildningsnämndens, 

omsorgsnämndens samt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksam-

hetsplaner för 2014. 

----- 
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KF § 71  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.  

 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-12-18, § 126 föreslogs 

att de begärda tilläggsanslagen skulle avslås.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25, § 51 att återremittera ärendet 

till kommunstyrelsen för ytterligare beredning för en uppdaterad finansiell 

bedömning av omsorgsnämndens tilläggsanslagsäskande. 

 

Tilläggsäskandet avser i sitt ursprung 2012, bokslut för det året skedde per 

den 31 december 2012. Äskandet kan därför inte hanteras i nuvarande form. 

Med anledning av att kommunfullmäktige begärt uppdaterad finansiell be-

dömning ges en sådan nedan oaktat att äskandet i sig inte kan hanteras. 

 

I tertialuppföljning för perioden januari—april 2013 gör styrelsen och 

nämnderna prognos enligt följande: 

 
Nämnd Utfall 2013 enligt prognos 

Kommunstyrelsen 0 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden -527 

Omsorgsnämnden -3 492 

Summa -4 019 
 

Kommunen i stort räknar med något högre intäkter i form av statsbidrag 

men något lägre skatteintäkter än budget för 2013. Sammantaget gör  
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kommunen en resultatprognos för 2013 på ca 6,5 mkr. Det prognostiserade 

resultatet för 2013 når inte till det långsiktiga målet om 2 % av skatter och 

intäkter.  

 

Kommunfullmäktige antog en mandatbudget 2010 som sträcker sig till 

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, endast efter omprioritering av nuvarande mandat-

budget kan något tilläggsäskande medges.    

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtanden 2012-11-22 och  

2013-05-27. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-12-04, § 131. 

Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-18, § 126 och 2013-06-04, § 61. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå det begärda tilläggsanslaget mot bakgrund av att det inte kan  

behandlas eftersom det berör ett tidigare år, rådande ekonomiska läge och 

beslutad mandatbudget.  

----- 
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KF § 72  KS/2011:353 - 003 

 

Riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt 

spel och lotterier_____________________________________________ 

 

Kommunfullmäktige har 2006-04-25, § 42 fastställt riktlinjer och ansök-

ningsavgifter för serveringstillstånd i Storumans kommun.  

 

Med anledning av ny alkohollag har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

upprättat förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av 

folköl och tobak samt spel och lotterier.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2013-04-24 bl.a. beslutat att 

överlämna förslaget till riktlinjer till kommunfullmäktige.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-04-24, § 40. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-04, § 62. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till riktlinjer för serveringstillstånd, försälj-

ning av folköl och tobak samt spel och lotterier.  

----- 
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KF § 73  KS/2013:220 - 346 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och  

tobakslagen (1993:581)____________________________________ 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till taxa för 

prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen 

(1993:581). Bakgrunden är att nu gällande taxa gällt sedan 2010 och en  

revidering utifrån de synpunkter som kommer fram under åren varit nöd-

vändig. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2013-04-24 bl.a. beslutat att 

överlämna upprättat förslag till taxa till kommunfullmäktige.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-04-24, § 42. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-04, § 63. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt alko-

hollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581).  

----- 
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KF § 74  KS/2009:120 - 710 

 

Vårdnadsbidrag 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 11 att införa vårdnadsbidrag  

på försök fr.o.m. 1 juli 2011 samt att utvärdering skulle göras inom ett år från 

start.  

 

I utredning från fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen daterad  

2012-05-20 kunde sammanfattnings konstateras att de 10 månader som gått  

sedan vårdnadsbidraget infördes varit en alltför kort period för att det skulle  

vara möjligt att närmare analysera vilka konsekvenser som bidraget medfört  

eller kan förväntas medföra.  

 

Kommunfullmäktige beslutade därför 2012-06-19, § 72 att förlänga vård- 

nadsbidraget ytterligare ett år för att få en bättre analys av vilka effekter  

vårdnadsbidraget gett.   

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-04-12, § 27,  

2012-05-21, § 44 och 2013-05-30 § 47. 

Fritids-, kultur- och utbildningschefens tjänsteutlåtanden/utredningar  

2012-05-20 och 2013-05-24. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-05-08, § 55. 

Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 52 och 2013-06-04, § 64. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har 2013-05-24 gjort en ny  

utredning.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2013-05-30, § 47 berett ärendet  

och föreslår att vårdnadsbidraget bibehålls.  

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att vårdnadsbidraget bibehålls. 

 

Yrkande  

Peter Åberg (S) yrkar att vårdnadsbidraget avskaffas. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Åbergs  

yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag.  
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KF § 74 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

 

o Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

o Nej-röst för bifall till Åbergs yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 19 ja-röster och 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla  

kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultet framgår av omröstningslista  

som bifogas protokollet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bibehålla vårdnadsbidraget . 

 

Reservation 

Lena Drangel (S), Bengt Dalemalm (S), Jörgen Jönsson (S), Peter Åberg (S), 

Kurt Forsberg (S), Roger Lindström (S), Eira Henriksson (S), Christin Vallin  

(S), Gunnar Andersson (S), Henry Jonsson (S), Tage Lundin (S), Bengt-Göran 

Burman (V), Marianne Johansson (V) och Helena Israelsson (V) reserverar sig 

över beslutet till förmån för Åbergs yrkande.  

----- 
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KF § 75  KS/2013:221 - 107 

 

Bolagsordning för NLC Storuman AB  

 

NLC Storuman AB (Nordic Logistic Center) som bedriver omlastning av 

gods från väg till järnväg och omvänt vid kommunens omlastningsterminal 

i Stensele har inlämnat ett förslag till bolagsordning för bolaget. Förslaget 

till bolagsordningen innehåller översiktligt följande: 

 

o Firma 

o Säte 

o Verksamhet 

o Aktiekapital 

o Antal aktier 

o Styrelse 

o Revisorer 

o Kallelse 

o Ärenden på årsstämma 

o Räkenskapsår 

o Hembud 

 

Förslaget till bolagsordning avviker inte från kommunens företagspolicy  

eller övriga utfärdade generella ägardirektiv. Särskilt bör följande i försla-

get till bolagsordning beaktas:  

 

Verksamhet  

Ändamålet med verksamheten är att bolaget ska bedriva omlastning av gods 

från väg till järnväg och omvänt samt förädling av råvaror och därmed för-

enlig verksamhet.  

 

Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 

Nuvarande aktiekapital i bolaget uppgår till 1 000 000 kronor samt att det 

finns beslut i kommunfullmäktige om att vid behov kunna utöka aktiekapi-

talet ytterligare.  

 

Hembud 

Det finns en hembudsklausul trots att det i dagsläget bara är Storumans 

kommunföretag AB som är aktieägare. Målsättningen när beslutet togs om 

uppförandet av en omlastningsterminal var att få in fler aktieägare i bolaget.  
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KF § 75 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-05-24. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-04, § 65. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till bolagsordning för NLC Storuman AB. 

----- 
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KF § 76  KS/2013:209 - 001 

 

Verksamhetsövergång - högskoleutbildning och lärcentrum 

 

Från och med den 1 januari 2013 överfördes avsatta medel för att bedriva 

hög-skoleutbildningar med därtill tillhörande stödfunktioner i form av lär-

centrum från kommunstyrelsen till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden.  

 

Beslut saknas om att föra över verksamheten från kommunstyrelsen till  

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. Det saknas även beslut att revidera 

reglementen samt arbets- och delegationsordningar för fritid-, kultur- och 

utbildningsnämnden och kommunstyrelsen med anledning verksamhets-

övergången. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-05-23. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-04, § 66. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överföra verksamheten högskoleutbildningar med stödfunktionen lär-

centrum från kommunstyrelsen till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

 

att kommunstyrelsens respektive fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

reglementen samt arbets- och delegationsordningar ska revideras i tillämp-

liga delar med anledning av verksamhetsövergången. 

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 35 (37)  

   

Kommunfullmäktige 2013-06-18 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 77  KS/2013:223 - 107 

 

Ansvarsfrihet år 2012 för direktionen i kommunalförbundet  

Partnerskap Inland - Akademi Norr____________________ 

 

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi  

Norr avseende år 2012 fastställdes av direktionen den 13 mars 2013. 

 

Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att direk- 

tionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.  

 

Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med  

direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns  

fullmäktige.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-04, § 67. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr ansvarsfrihet för år 2012. 

 

Tomas Mörtsell (C) deltar inte i beslutet pga. jäv.  

----- 
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KF § 78   

 

Meddelanden 

 

KS/2013:264 

Uttalande från Synskadades riksförbund Västerbottens distrikt antaget vid  

representantskapsmöte 2013-04-18. SRF kräver bland annat att kommu-

nerna i Västerbottens län tillämpar LSS utifrån lagstiftarens intention vilket  

innebär att personer med omfattande synnedsättning som har behov av led-

sagning ska få det.  

 

KS/2007:338 

Enligt gällande riktlinjer för intern representation erbjuds anställda efter 25 

års anställning hos kommunen minnesgåva i form av presentkort hos lokal 

handlare alternativt resecheck. Gåvan ska överlämnas av kommunfullmäk-

tiges ordförande i samband med fullmäktiges junisammanträde. I anslutning 

till dagens sammanträde meddelas att två anställda från Tärnaområdet,  

Birgit Lorentsson och Christina Fredriksson, är aktuella för detta. Båda har 

dock meddelat att de inte har möjlighet att närvara på sammanträdet och 

minnesgåvan kommer därför att översändas per post.  

 

Följande protokoll redovisas: 

 

o Samverkansnämnden LYST (Lycksele och Storuman) 2013-04-26 och 

2013-05-14.  

----- 
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Avslutning 

 

Sammanträdet avslutas traditionsenligt med att ordföranden önskar en  

trevlig sommar och kommunfullmäktige sjunger Idas sommarvisa. 
----- 

 

  

 


