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 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2013-11-26 kl. 14.00—15.35 

 Ajournering kl. 15.05—15.20 för allmänhetens frågestund, § 98 

  

Beslutande Se bifogad närvarolista 

  

Övriga Maria Mickelsson  sekreterare 

 Ralph Johansson  kanslichef 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Janne Ruonala och Tage Lundin 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-12-04 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 98—128  

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Patrik Persson            

 

                      

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

   Janne Ruonala  Tage Lundin 

 

  ANSLAG/BEVIS 

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

 

Organ                                             Kommunfullmäktige 

 

Sammanträdesdatum                     2013-11-26 

 

Datum då anslaget sätts upp          2013-12-04         Datum då anslaget tas ned       2013-12-26 

 

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 
                § 116 Omröstning 1 § 116 Omröstning 2  § 

Ledamöter När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 

C 

 

Patrik Persson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

S 

 

Lena Drangel 

 

- 

         

 

KD 

 

Allan Forsberg 

 

Nb 

  

 

 

1 

 

1 

     

 

M 

 

Lars Levinson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

M 

 

Olle Wärnick 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

M 

 

Anna Hedman 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Lilian Mörtsell 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Sven-Ola Lönnback 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Mikael Fredriksson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

FP 

 

Håkan Rombe 

 

- 

         

 

FP 

 

Johnny Holmgren  

 

- 

         

 

FP 

 

Janne Ruonala 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

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 
                § 116 Omröstning 1 § 116 Omröstning 2  § 

Ledamöter När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 

KD 

 

Barbro Mörtzell 

 

- 

         

 

S 

 

Bengt Dalemalm 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Jörgen Jönsson 

 

- 

         

 

S 

 

Karin Malmfjord 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Kurt Forsberg 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Gunilla Eriksson 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Roger Lindström 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Erland Johansson 

 

- 

         

 

S 

 

Gull-Britt Larsson 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S  

 

Christin Vallin 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Eva Helleberg 

 

- 

         

 

S 

 

Gunnar Andersson 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

S 

 

Henry Jonsson 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

V 

 

Bengt-Göran Burman 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

V 

 

Marianne Ronnhed  Johansson 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

 

V 

 

Helena Israelsson 

 

Nb 

 

 

 

1 

   

1 

    

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

KL 

 

Ronny Nyström 

 

Nb 

 

1 

   

1 
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Närvaro- och omröstningslista 

  O m r ö s t n i n g a r 
                § 116 Omröstning 1 § 116 Omröstning 2  § 

 

Tjänstgörande ersättare 

När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 

FP 

 

Tina Kerro 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

KD 

 

Erik-Abel Ejderud 

 

Nb 

 

1 

   

1 

     

 

S 

 

Tage Lundin 

 

Nb 

  

1 

   

1 

    

  35 18 16 1 19 16     

 

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 98   

 

Allmänhetens frågestund - budget 2014-2015 

 

Enligt gällande arbetsordning ska allmänhetens frågestund äga rum i sam-

band med kommunfullmäktiges behandling av budgeten. 

 

I kungörelsen till dagens sammanträde framgår att allmänheten har möjlig-

het att ställa frågor om budgeten. 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 15.05—15.20.  

 

Administrativ chef Patrik Nilsson lämnar en information om det upprättade 

förslaget till budget för 2014—2015. Allmänheten får därefter möjlighet att 

ställa frågor i ärendet. 

----- 
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KF § 99  KS/2013:382 - 022 

 

Interpellation - controllerfunktionen 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-11-05 lämnat in en interpellation till kom-

munstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell om controllerfunktionen. 

 

Malmfjord skriver följande: 

 

Den 29 november 2011 beslutade kommunfullmäktige att det skulle inrättas 

en tjänst som controller och att tjänsten skulle finansieras genom tjänstens 

bidrag till verksamhetsrationaliseringar.  

 

 Har controllertjänsten bidragit till några verksamhetsrationalise-

ringar? 

 

 Har det påbörjats någon utvärdering av tjänsten? 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar: 

 

Inledningsvis vill jag påpeka att controllerfunktionen just är en funktion, 

inte en tjänst, vilket anges i interpellationen. 

 

Funktionen har enligt min uppfattning varit av stor betydelse för kommu-

nens förmåga att hålla budget, vilket endast ett fåtal kommuner har lyckats 

med under den här mandatperioden.  

 

För införandet och uppföljandet av LOV (lagen om valfrihet), har funk-

tionen varit viktig och bidragit till den effektivisering som skett av kommu-

nens hemtjänst.  

 

När det gäller utveckling av våra mätsystem, bl.a. nyckeltal, har controller-

funktionen varit av stor vikt i det arbetet. På samma sätt har det varit när vi 

vidareutvecklat våra visions- och strategidokument och vår verksamhets-

planering. 
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KF § 99 

 

Vad gäller utvärdering, så utvärderas vår verksamhet löpande. Min uppfatt-

ning är att inrättandet av controllerfunktionen i Storumans kommun med 

råge har levt upp till förväntningarna. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (66)  

    

Kommunfullmäktige 2013-11-26 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KF § 100  KS/2013:383 - 612 

 

Interpellation - fordonsprogrammet 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-11-05 lämnat in en interpellation till fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens ordförande Johnny Holmgren om for-

donsprogrammet. 

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen: 

 

Vid fritids-, kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 9 november 

2011 beslutade nämnden att starta fordonsprogrammet med inriktning mot 

tunga fordon från och med läsåret 2012/2013. Det nämndes även att samar-

bete skulle ske med bland annat Caterpillar.  

 

 Sker det någon samverkan med Caterpillar? 

 

 Varför har elever fått åka till Vilhelmina? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde eftersom Johnny  

Holmgren inte är närvarande vid dagens sammanträde. 

----- 
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KF § 101  KS/2013:384 - 879 

 

Interpellation - samlingar med kulturföremål 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-11-05 lämnat in en interpellation till fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens ordförande Johnny Holmgren om sam-

lingar med kulturföremål. 

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen: 

 

Kulturen spelar en viktig roll för medborgarnas välbefinnande. Kulturen har 

även en stor betydelse för utveckling av attraktiva orter. Kommunen äger i 

dag ett antal samlingar som borde synliggöras för medborgarna. Vår kom-

mun har en unik historia som vi ska vara stolta över och våra kulturföremål 

ska våra medborgare och gäster kunna ta del av. En samling som efterfrågas 

av många besökare är Tärna IK Fjällvindens samling som visar Ingemar 

Stenmarks framgångar. 

 

 På vilket sätt arbetar fritids-, kultur- och utbildningsnämnden med att 

synliggöra Storumans kommuns samlingar? 

 

 Har nämnden avsatt pengar för att kunna påbörja restaureringen av 

Bals samiska samling? 

 

 Har nämnden haft några diskussioner med Tärna IK Fjällvinden an-

gående deras samling? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde eftersom Johnny  

Holmgren inte är närvarande vid dagens sammanträde. 

----- 
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KF § 102  KS/2013:67 - 109 

 

Motion - projekt för befolkningstillväxt i Storumans kommun,  

"Europas bästa kommun för äldre"______________________ 

 

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

befolkningstillväxt i Storumans kommun, ”Europas bästa kommun för 

äldre”.  

 

Motionens innehåll kan sammanfattas enligt följande: 

 

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

medborgare årligen. Detta har skett trots alla de åtgärder som vidtagits från 

olika intressenter i syfte att motverka den gradvisa avfolkningen av kom-

munen. För att motverka denna negativa utveckling nämner Åberg bland 

annat en idé om befolkningstillväxt genom att tillvarata intresset för 

livsstilsbyte hos en växande och åldrande befolkning. 

 

Åberg föreslår att det skapas ett storskaligt kommunalt forskningsprojekt 

för att skaffa kunskap om hur utmaningen med en växande och åldrande be-

folkning hanteras på ett bra sätt. Fördelen med att göra en hel kommun till 

en forskningskommun är att man får möjlighet att studera helheten inom en 

självstyrande politisk enhet där samtliga mänskliga verksamhetsområden 

kan belysas. Många människor menar också att vi i dag är nära den smärt-

gräns som tvingar oss att hitta lösningar på de negativa effekterna av en 

långtgående urbanisering. Storumans kommun har stora förutsättningar för 

att bli en bra forskningskommun som med hjälp av EU tillförsäkras ekono-

miska resurser för att genomföra ett sådant projekt. 

 

Arbetet skulle inriktas mot att: 

 

 teckna ett scenario av hur man inför framtiden löser problemet med en 

växande och åldrande befolkning 

 

 skapa en ruralisering, d.v.s. hur man får människor att flytta från överbe-

folkade storstadsområden till mindre befolkade områden. 

 

Åberg föreslår 

 

att motionen bifalls 
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KF § 102 

 

att kommunfullmäktige beslutar tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag 

att utveckla motionen och utarbeta förslag till ett genomförande av  

motionen i enlighet med dess syfte 

 

att i samband med framtagande av en projektansökan ha kontakt med  

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

veckla projektidén till ett övergripande och heltäckande projekt för hela 

Storumans kommun 

 

att projektet ska drivas med nationellt och internationellt forskarstöd.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-26 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till kans-

liets utredare Alexander Jonsson för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Att vända den negativa befolkningstrenden är en av kommunens viktigaste 

överlevnadsfaktorer, vilket också konstateras i kommunfullmäktiges strate-

giska plan för perioden 2014-2020. Att möta utmaningarna och tillvarata 

möjligheterna med en åldrande befolkning blir en nyckel i detta arbete. 

Motionen kan också kopplas till ett annat prioriterat område i den strate-

giska planen, nämligen utvecklingen av ett ”Glesbygdsmedicinskt centrum” 

(GMC) i Storuman. 

 

Å andra sidan skulle ett sådant projektarbete som motionen föreslår inne-

bära en tydlig kursändring från kommunens nuvarande utvecklingsarbete, 

såsom det formulerats i projektet ”Attraktiva Storumans kommun” (ASK) 

enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-13 § 29. Projektet 

ASK innehåller två delområden som kan knytas direkt till innehållet i 

Åbergs motion: ”medicin och hälsa”, med koppling till utvecklingen av 

GMC, samt ”samhällsbild och livsmiljöer”, som syftar till att göra sam-

hället mer attraktivt och socialt hållbart för alla befolkningssegment. 

 

Det torde vara fruktbart att tillvarata idéerna från Åbergs motion och inför-

liva dem i ASK-arbetet inom de aktuella områdena. Detta särskilt som nu-

varande EU-programperiod tar slut vid årsskiftet och mycket tyder på att 

den kommande programperioden inte kommer att vara igång förrän tidigast 

vid halvårsskiftet 2014. 
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KF § 102 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2013-10-07. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-29, § 113. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-12, § 122. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen  

 

att motionens innehållsmässiga förslag ska tillvaratas och inarbetas i det 

fortsatta arbetet med projektet ”Attraktiva Storumans kommun” 

 

att en redovisning ska göras till projektets styrgrupp hur motionens inne-

hållsmässiga förslag tagits tillvara och inarbetats i projektet.  

----- 

 

 

 

 

  

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (66)  

    

Kommunfullmäktige 2013-11-26 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KF § 103  KS/2013:385 - 023 

 

Motion - "En lön att leva på" (rätt till heltidsanställning) 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-11-05 lämnat in en motion om rätten till hel-

tidsanställning och att kunna leva på sin lön. 

 

Malmfjord skriver sammanfattningsvis följande i motionen: 

 

En heltidsanställning är en tryggare anställning som ger högre lön och som 

påverkar sjuk- och föräldraersättning samt pensionen. Rätten till heltid är 

alltså en fråga om rätten till egen försörjning och ekonomiskt oberoende. I 

dag finns ungefär en miljon deltidsanställda i Sverige och av dem har 

200 000 personer deltidsanställning mot sin vilja. Tre fjärdedelar av dessa 

är kvinnor. Rätten till heltid och rätten till att kunna leva på sin lön är en 

rättvise- och jämställdhetsfråga.  

 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) behöver ca 420 000 perso-

ner rekryteras under åren 2010-2019 för att pensionsavgångar och ökade 

behov i välfärden ska klaras av. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB)  

prognoser kommer det år 2030 att saknas 170 000 personer inom vård och 

omsorg. Även inom utbildningssektorn förväntas arbetskraftsbrist. Om 

krafttag inte tas för att förbättra arbetsvillkoren inom dessa sektorer kom-

mer det att bli svårt att garantera en god välfärd i framtiden.  

 

Det måste tittas närmare på denna problematik och man måste hjälpas åt att 

hitta alternativa lösningar. Bättre arbetsvillkor är nära sammanhängande 

med kvalitet och bra service i välfärden. Tryggare anställningar ger bättre 

förutsättningar för kontinuitet och kvalitetsutveckling. En verksamhet med 

många deltidsanställda och en dominans av visstidsanställda har inte samma 

förutsättningar för långsiktigt utvecklingsarbete. Det är en viktig politisk 

utmaning att förbättra förutsättningarna och därmed använda resurserna på 

att bättre sätt.  

 

Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är rätten till  

arbete, som ger egen försörjning. Malmfjord menar att arbetslivet inte är 

jämlikt, kvinnors och mäns arbetsvillkor är olika och orättvisorna stora. De 

arbeten som främst utförs av män värderas högre än de arbeten som främst 

utförs av kvinnor. Kvinnor får i högre grad deltids- och tidsbegränsade  

anställningar istället för fasta jobb. Bland män dominerar heltidsanställ-

ningar. 
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KF § 103 

 

Korta anställningar innebär bl.a. mer ensidiga och monotona arbetsupp-

gifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling i jobbet. Detta 

påverkar hälsan negativt. Orättvisan i arbetslivet bidrar till en klyfta mellan 

kvinnor och män som består livet ut. Mycket bottnar i möjligheten att arbeta 

heltid och andra arbetsrelaterade frågor. 

 

Malmfjord föreslår 

 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen tillsammans med nämnderna 

i uppdrag att titta på nya lösningar när det gäller arbetsuppgifter för kom-

munens anställda enligt motionens anda 

 

att varje ny tjänst ska vara en heltidsanställning  

 

att alla anställda ska erbjudas heltidsanställning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 104  KS/2013:405 - 829 

 

Motion - underhåll av leder i Storumans kommun 

 

Erold Westman (KL) har 2013-11-26 lämnat in en motion om underhåll av 

leder i Storumans kommun.  

 

Westman skriver i motionen att Storumans skoterklubb (SUSK), som bland 

annat skött sladdning av leder runt Storuman, nu tyvärr fått lägga verksam-

heten på is eftersom inte någon styrelse kunnat tillsättas. Den östra kom-

mundelen borde få samma möjlighet med underhåll av leder som man har i 

den västra kommundelen. Detta skulle innebära att de hittills väl under-

hållna lederna fortsättningsvis kan hålla en bra standard och ge goda förut-

sättningar för ortsbor och turister att uppleva naturen i Storumans kommun 

genom utflykter till bl.a. skoterträffar i byar som kanske i förlängningen 

lockar till sig människor som vill flytta till kommunen.  

 

Westman föreslår därför att ledunderhållet i kommunens östra del ska  

skötas och finansieras enligt samma förfarande som i den västra kommun-

delen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 105  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 beslutade 2013-04-25 att överlämna medborgarför-

slaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har härefter överlämnats 

till koncernchefen för tjänsteutlåtande. 
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KF § 105 

 

Bedömning 

Det finns inga direktiv i nuvarande förvaltningsavtal om vilka inomhus-

temperaturer som ska gälla för olika typer av boende eller verksamheter. 

Detta uppfattas inte av fastighetsbolaget Umluspen som något problem  

eftersom de blir kontaktade om någon upplever det för kallt eller för varmt. 

I de fallen mäter fastighetsbolaget temperaturen i den så kallade vistelse-

zonen och vidtar åtgärder om det behövs. Åtgärderna kan vara att höja  

temperaturen, minska risken för kalldrag eller att ställa in exempelvis venti-

lationen. 

 

Fastighetsbolaget Umluspen har som mål att minska sin energianvändning 

med 30 procent fram till 2020 och kommunen som organisation har en mål-

sättning att minska sin energianvändning med 20 procent till samma år.  

Enligt fastighetsbolaget ska arbetet med energieffektiviseringar vara lång-

siktigt hållbart och inte ske på bekostnad av komfort. Istället jobbar fastig-

hetsbolaget med driftoptimeringar och tidsinställningar på ventilations-

anläggningar och i vissa fall tilläggsisolering. Energieffektiviseringar sker 

även genom styr- och regleringssystem på exempelvis belysning och  

motorvärmare. 

 

Fastigheter som kommunen använder för sin egen verksamhet ägs i vissa 

fall av kommunen och vissa fall av Fastighetsbolaget Umluspen. I de fall 

kommunen äger fastigheten regleras förvaltningen av fastigheterna i ett för-

valtningsavtal mellan kommunen och fastighetsbolaget. I de fall fastighets-

bolaget äger fastigheten regleras förhållandet mellan fastighetsbolaget och 

kommunen i ett hyresavtal.  

 

Bedömningen är att frågan om vilka inomhustemperaturer som tillämpas i 

äldreboende och förskolor bör regleras i förvaltningsavtalet och hyres-

avtalen mellan kommunen och fastighetsbolaget. Avtalen skulle tillföras en 

komplettering om att Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus 

ska tillämpas för bostadsutrymmen samt för sådana lokaler för allmänna 

ändamål där människor vistas mer än tillfälligt. 

 

Med en sådan skrivning skulle intentionerna i Nilssons medborgarförslag 

kunna uppfyllas.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-10-16. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-29, § 114. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-12, § 123. 
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Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget  

 

att komplettera nuvarande förvaltningsavtal mellan Storumans kommun 

och Fastighets AB Umluspen i Storuman med en skrivning om att Social-

styrelsens allmänna råd om temperaturer inomhus ska tillämpas för bo-

stadsutrymmen samt för sådana lokaler för allmänna ändamål där männi-

skor vistas mer än tillfälligt 

 

att när Storumans kommun hyr bostäder eller lokaler ska det i hyresavtalen 

finnas med att Socialstyrelsens allmänna råd om temperaturer inomhus ska 

tillämpas för bostadsutrymmen samt för sådana lokaler för allmänna ända-

mål där människor vistas mer än tillfälligt. 

----- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 19 (66)  

    

Kommunfullmäktige 2013-11-26 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KF § 106  KS/2013:340 - 120 

 

Medborgarförslag - praktik- och lärlingsplatser för ungdomar 

 

Ulf Holmlund har 2013-09-26 kommit in med ett medborgarförslag om 

praktik- och läringsplatser för ungdomar. 

 

Holmlund skriver sammanfattningsvis följande i medborgarförslaget:  

 

Alla ungdomar som är 16-28 år och arbetslösa och som vill bo hemma i 

Storumans kommun får ingen hjälp till arbete eller praktik. I Tärnaby och 

Hemavans behövs många anställda under vintersäsongen. I sjukvården 

kommer det inom en 5-årsperiod att behövas personal. Detsamma gäller 

inom industri och privata företag. Kommunen bör därför verka för att det 

via EU eller regeringen tillskapas medel till praktik- och lärlingsplatser för 

ungdomar.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut. 

----- 
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KF § 107  KS/2013:341 - 400 

 

Medborgarförslag - tillvaratagande av tidningspapper och wellpapp 

för tillverkning av briketter__________________________________ 

 

Ulf Holmlund har 2013-09-26 lämnat in ett medborgarförslag om att ta till-

vara tidningspapper och wellpapp för tillverkning av briketter.  

 

I medborgarförslaget ställer bl.a. Holmlund frågan vad det kostar kommu-

nen att skicka tidningspapper och wellpapp till Umeå varje år. Av tidnings-

papper och wellpapp kan man tillverka briketter som är väldigt användbara 

för att tända braskaminer och vedpannor. Det finns många duktiga företa-

gare i kommunen som skulle kunna börja med tillverkning av den här typen 

av briketter.  

 

Holmlund föreslår därför att tidningspapper och wellpapp tas tillvara för 

tillverkning av briketter i kommunen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut. 

----- 
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KF § 108  KS/2013:360 - 315 

 

Medborgarförslag - parkeringsplatser och trafiksäkerhetsåtgärder vid 

Skytteanska skolan Tärnaby____________________________________ 

 

Marlén Lindgren har 2013-10-17 lämnat in ett medborgarförslag om parke-

ringsplatser och förbättrad trafiksäkerhet vid Skytteanska skolan i Tärnaby. 

 

Lindgren skriver i medborgarförslaget att det råder stor brist på parkerings-

platser och dessutom dåliga platser för föräldrar som ska lämna respektive 

hämta sina barn i skolområdet. Säkerheten vid bussplatserna är inte heller 

bra där många lastbilar passerar under dagtid. Platsen där barnen väntar på 

buss lutar oroväckande ut mot bussarna vintertid vilket innebär en stor risk 

att någon kan knuffas/glida under bussen. Lindgren bifogar en skiss med 

förslag på hur området skulle kunna förses med fler parkeringsplatser och 

förbättras ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

 

Lindgren föreslår att det görs fler parkeringsplatser samt åtgärder för bättre 

trafiksäkerhet vid skolområdet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 109  KS/2013:362 - 869 

 

Medborgarförslag - samiskt center i centrala Tärnaby 

 

Oskar Östergren har 2013-10-18 lämnat in ett medborgarförslag om att 

bygga ett samiskt center i centrala Tärnaby. 

 

Motivet till medborgarförslaget är dels att den samiska befolkningen i  

Tärnaby behöver en samlingspunkt och dels att det skulle kunna bli ett  

populärt besöksmål för turister och bofasta.  

 

Östergren anser att man ska göra Tärnaby till ett komplement till Hemavan 

genom att satsa på det som ett besöksmål där kulturen står i centrum. Den 

samiska nybyggarkulturen i Tärnabytrakten är närmast unik i Sverige. Ett 

samiskt center ska fungera som en mötesplats för samiska intressen men 

även för kreativa företag inom Tärnabytrakten samt fungera som en portal 

till samisk kunskap för besökare.  

 

Ett center av denna sort skulle lättare attrahera nya tjänster inom det sa-

miska samhället, inom sametingets administration eller inom kultur- och 

forskarvärlden.  

 

På centret skulle det kunna finnas kontorsplatser, samlingsplats, besöksmål 

för turister via museum, lekplats, konferens/föreläsningar, kur-

ser/workshops, förvaring/arkiv samt portal för samisk kultur-turism.  

 

Möjliga samarbetspartners skulle kunna vara Storumans kommun, Same-

tinget, Gaaltije (Sydsamiskt språkcentrum i Östersund), Umeå universitet, 

Samiska teatern och Krenova. 

 

Sammanfattningsvis föreslår Östergren att det byggs ett samiskt centrum i 

centrala Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 110  KS/2013:331 - 251 

 

Exploateringsavtal - Björkfors 1:450 och 1:598, Hemavan 

 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och Romar Bygg AB. 

 

Exploateringen avser fastigheterna Björkfors 1:450 och 1:598 i Hemavan. 

Fastigheterna är belägna inom Kungsbackenområdet. 

  

I avtalet sägs bl.a följande: 

 

 Exploatören har att utföra vägar, belysning, förberedelse för bred-

band, vatten och avlopp till exploateringsområdena. Exploatören byg-

ger fritidshus alternativt säljer tomter/markområden till intressenter 

för byggande av fritidshus m.m. i enlighet med ny detaljplan. 

Ovanstående arbeten sker i Exploatörens regi och under hans ansvar. 

 

 Vatten- och avloppsfrågan löses via kommunens vatten- och avlopps-

nät med anslutningspunkt som anvisas av kommunens tekniska av-

delning. Stamledningarna som byggs i området för vatten och avlopp 

överlämnas till kommunen efter att dessa färdigställts och godkänts 

av kommunens handläggare av vatten- och avloppsfrågor samt relat-

ionshandlingar överlämnats både analogt och digitalt MapInfo-

format. 

 

 Exploatören erlägger anläggningsavgift enligt kommunens gällande 

VA-taxa. 

 

 Lokalgator anordnas i enlighet med detaljplan med anslutning mot 

Kungsvägen. En komplett projektering samt utsättning av sakkunnig 

ska ske innan vägbyggen påbörjas. 

 

 Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att dra slang 

samt placera brunnar enligt projekterat underlag och anvisningar.  

Exploatören ska även utföra anslutningar till varje fastighet. Slangar, 

kopplingsbrunnar etc. tillhandahålls av kommunen som även ska 

svara för projektering och samordning. Kommunen övertar bred-

bandsnät utan kostnad. Respektive fastighetsägare betalar anslut-

ningsavgift i samband med att fastigheten kopplas till bredbandsnätet. 
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 Exploateringen bedöms kunna påbörjas snarast sedan detaljplanen 

vunnit laga kraft och beräknas pågå i första hand i en femårsperiod. 

 

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

av garanti som kommunen godkänner. Säkerheten ska nedskrivas med 

200 000 kronor när lokalgatorna, belysningen och förberedelser för 

bredband är färdigställda, besiktade och godkända samt med 250 000 

kronor när huvudledningarna för vatten och avlopp är färdigställda, 

besiktade och godkänd och med 50 000 kronor när hela infrastruk-

turen är klar. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-09-25. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-08, § 105. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-25, § 110. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal. 

----- 
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KF § 111  KS/2013:177 - 251 

 

Exploateringsavtal - Björkfors 1:5 (etapp 7-10), Hemavan 

 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och Fjällkedjan Hemavan AB. 

 

Exploateringen avser del av fastigheten Björkfors 1:5 i Hemavan.  

  

I avtalet sägs bl.a. följande: 

 

 Exploatören har att utföra vägar, tunnel under Kungsleden, skidbroar, 

belysning, förberedelse för bredband, tryckstegringsstation för dricks-

vatten, vatten och avlopp till exploateringsområdena samt ändrad 

sträckning av Kungsleden. Exploatören bygger fritidshus/hotell alter-

nativt säljer tomter/markområden till intressenter för byggande av fri-

tidshus/hotell m.m. i enlighet med ny detaljplan. Ovanstående arbeten 

sker i Exploatörens regi och under hans ansvar. 

 

 Vatten och avloppsfrågan avser Exploatören att lösa via kommunens 

VA- nät med anslutningspunkt som anvisas av kommunens tekniska 

avdelning. Stamledningarna som byggs i området för vatten och av-

lopp överlämnas till Säljaren efter att dessa färdigställts, slutbesikti-

gats och genom övertagandebesiktning godkänts av kommunens 

handläggare av VA-frågor samt relationshandlingar överlämnats i 

analogt format samt i digitalt MapInfo format. 

 

 Säljaren överlåter ca 236 900 m
2
 till Exploatören med äganderätt för 

en överenskommen köpeskilling om 947 600 kronor. Betalning ska 

ske när detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

 Exploatören utför och bekostar lokalgata, belysning, leder för skidfart 

och skoter, skidbroar, tunnel under Kungsleden samt ändrad sträck-

ning av Kungsleden (i den mån inte den ändrade sträckningen enligt 

lag ska betalas av annan än Exploatören) etc. i enlighet med den nya 

detaljplanens genomförandebeskrivning. Vägarna skall anpassas till 

kraven för brand- och renhållningsfordon och i enlighet med ny  

detaljplan. En komplett projektering samt utsättning av sakkunnig  

ska ske innan vägbyggen påbörjas. Kommunen åtar sig inte att svara 

för kostnaderna för ändrad sträckning eller underhåll av Kungsleden i 

ändrad sträckning. 
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 Exploateringsområdet skall anslutas till kommunens ledningar för 

ren- och spillvatten. Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta: 

 

 alla stam och huvudledningar för vatten och avlopp inom exploa-

teringsområdet till av Säljaren upprättad förbindelsepunkt 

 

 tryckstegringsstation för dricksvatten 

 

 erforderlig dag- och markvattenavledning inom tomtområdet och 

fram till recipient 

 

 Exploatören äger rätt till anslutning av exploateringsområdena med de 

tomter Exploatören äger och anvisar etappvis till kommunens VA- nät 

utan särskild ersättning mot att Säljaren får överta stamledningarna 

samt tryckstegringsstation utan kostnad.  

 

 Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att dra slang 

samt placera brunnar enligt projekterat underlag och anvisningar.  

Exploatören ska även utföra anslutningar till varje fastighet. Slangar, 

kopplingsbrunnar etc. tillhandahålls av kommunen som även ska 

svara för projektering och samordning. Kommunen övertar bred-

bandsnät utan kostnad. Respektive fastighetsägare betalar anslut-

ningsavgift i samband med att fastigheten kopplas till bredbandsnätet. 

 

 För rätta fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal 

lämnar Exploatören en säkerhet till ett värde av 590 000 kronor i form 

av garanti som Säljaren kan godkänna. Säkerheten skall nedskrivas 

med 220 000 kronor när lokalgatorna och belysningen är färdigställd, 

med 280 000 kronor när huvudledningarna för VA är färdiga och med 

90 000 kronor när hela infrastrukturen är klar. Detta avtal träder i 

kraft först när denna säkerhet är uppfylld. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-11-03. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-12, § 133. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal. 

----- 
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KF § 112  KS/2009:389 - 000 

 

Samverkan med Åsele kommun - nytt avtal och reglemente för  

Samverkansnämnden LYST (Lycksele och Storuman)_______ 

 

Samverkan mellan Lycksele och Storumans kommuner gällande kundtjänst 

har varit framgångsrikt och andra kommuner har visat intresse kring sam-

arbetet. Åsele kommun har under en tid fört diskussion med verksamhets-

ansvarig för kundtjänst och IT-kontoret i Lycksele i fråga om telefoni. För 

att formalisera ett samarbete, har Åsele kommun 2013-04-15 kommit in 

med en intresseanmälan om inträde i Samverkansnämnden LYST. Åsele 

kommunfullmäktige har 2013-05-20 beslutat om en avsiktsförklaring av-

seende samarbete inom LYST.  

 

Samverkansnämndens LYST ambition är att Åsele kommun ska ingå i 

samverkan och  förslag till nytt samverkansavtal och reglemente har upp-

rättats. Lycksele och Storumans kommuners ledamöter kvarstår under åter-

stående mandatperiod och Åsele kommun utser ledamöter som ska ingå i 

nämnden. Samverkansavtalet ska träda i kraft 2014-01-01. 

 

I samband med att det nya samverkansavtalet börjar gälla kan det vara 

gynnsamt att nämnden får en annan benämning, som till exempel knyter an 

till inlandsregionen och om fler kommuner önskar ansluta till nämnden i 

framtiden. 

 

Beredande organs förslag 

Samverkansnämndens LYST protokoll 2013-09-09, § 35.  

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-08, § 106. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-25, § 111. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för 

Samverkansnämnden LYST.  

----- 
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KF § 113  KS/2013:326 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2013 för Storumans kommun 

 

Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Storumans 

kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. Delårsrapporten 

ska innehålla, förutom styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelse, en 

förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, sjukfrånvaro och 

måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2013 på ca 8,1 mnkr vilket är  

ca 4,8 mnkr bättre än budget. Budgetavvikelsen beror i huvudsak på att 

pensionskostnader prognostiseras att bli lägre, skatteintäkterna högre än 

budgeterat samt att kommunen får en engångsintäkt i form av återbetalda 

premier från AFA för åren 2005-2006.   

 

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 de vara ytterst noggranna 

i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka eventuella yt-

terligare avvikelser som kan medföra större underskott där åtgärder krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-10-11. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-29, § 115. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-12, § 124. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-12, § 124 att överlämna delårsrappor-

ten till kommunfullmäktige för godkännande.   

 

Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppmana omsorgsnämnden och  

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

budgetföljsamhet men i nuläget inte förelägga nämnderna med ytterligare 

åtgärdskrav 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. 

 

Kommunrevisorerna har granskat delårsrapporten och i utlåtande  

2013-11-14 sägs att granskningen visar att kommunfullmäktige i budget för 

2013 fastställt tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Två av 

dessa mål beräknas bli uppfyllda under året. Revisorerna bedömer därför att  
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kommunen under innevarande år endast delvis kommer att nå upp till god 

ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 

 

Vidare sägs att kommunfullmäktige för 2013 fastställt fyra verksamhetsmål 

av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen bedömer att 

tre av dessa mål kommer att uppnås. Revisorerna bedömer att verksam-

hetsmålen för god ekonomisk hushållning inte fullt ut kommer att uppnås 

under 2013. 

 

Granskningen visar att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlig-

het med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Kommunstyrelsens 

behandling av delårsrapporten har ägt rum vid en tidpunkt som infaller mer 

än två månader efter rapportdatum. Kommunfullmäktiges behandling sker i 

det närmaste tre månader efter rapportdatum. Kommunen bör se över hand-

läggningsrutinen för delårsrapporteringen i syfte att öka rapportens aktuali-

tet och därmed värdet av den information som den lämnar. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna delårsrapporten för Storumans kommun perioden januari-

augusti samt prognos för helåret 2013. 

-----  
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KF § 114  KS/2013:353 - 041 

 

Principer för hantering av investeringsbudget fr.o.m. 2014 

 

Mot bakgrund av att kritik riktats mot hanteringen av investeringsbudgeten 

samt de förutsättningar för investeringar som kommunens villkor och finan-

siella målsättningar ger, föreslås en förändrad hantering.   

 

För närvarande hanteras investeringsbeslut och beslut om finansieringsbud-

get som två olika processer. Kommunfullmäktige fastställer varje år en in-

vesteringsram till nämnder och styrelse att förfoga över. Den investerings-

ramen är inte sällan större än finansieringsbudgeten. Anledningen till att 

ekvationen ändå går ihop är att kommunen sällan realiserar alla beslutade 

investeringsprojekt det år de beslutas. Om man tittar tillbaka ett par år i  

tiden kan konstateras att investeringsvolymen för avslutade projekt undan-

tagsvis överskrider 20 mnkr/år.  

 

Storumans kommun har en långsiktig målsättning att inte nyupplåna för  

investeringar samt att amortera 5 mnkr årligen. För att klara målen bör  

investeringstakten på lång sikt inte överskrida 20 mnkr per år. En högre  

investeringstakt urholkar likviditeten, tvingar till nyupplåning och omöjlig-

gör tillräcklig amortering, vilket på lång sikt är en ohållbar situation.  

 

Förslaget är därför en princip med en investeringsram på 20 mnkr som i 

normalfallet inte kan utökas. I händelse av tillfälliga investeringsbehov av 

stor betydelse för egendom, infrastruktur, tillväxt eller säkerhet (t.ex. beho-

vet av nytt vattenverk i Hemavan) kan kommunfullmäktige ta ställning om 

tillfällig ramökning. Detta ska då göras tillsammans med konsekvensanalys 

för kommunens finansiella ställning och finansiella målsättningar.  

 

En sådan princip innebär att tillämpningen av en investeringsbudget där 

man å ena sidan budgeterar för årliga nyinvesteringar och ombudgeteringar 

av pågående projekt å den andra sidan, upphör. Om ett projekt totalt sett 

kostar 15 mnkr fördelat jämnt över tre år minskar möjligheten till nyinve-

steringar i motsvarande grad de kommande tre åren. Tabellen nedan visar 

detta exempel:  

 
Investeringsram (mnkr) 2013 2014 2015 

Nyinvestering 20 15 15 

Pågående projekt ”ombudgetering från tidigare år” 0 5 5 

Summa 20 20 20 
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Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-10-11. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-25, § 113. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att från och med 2014-01-01 och tillsvidare fastställa en total investerings-

ram som maximalt kan uppgå till 20 mnkr årligen, där ramen är summan av 

nya och pågående investeringsprojekt 

 

att om det under åren uppstår investeringsbehov av stor betydelse för egen-

dom, infrastruktur, tillväxt eller säkerhet som kräver utökning av den årliga 

totalramen på 20 mnkr, ska kommunfullmäktige ta ställning om eventuell 

ramökning. I beslutsunderlaget ska ny finansieringsbudget ingå samt kon-

sekvensbeskrivning för kommunens finansiella mål 

 

att kommunfullmäktige ska besluta om investeringsprojekt som är 5 mnkr 

eller större, eller av annars principiell betydelse 

 

att delegera till styrelse och nämnd att löpande under året besluta om övriga 

projekt inom angiven ram 

 

att rekommendera styrelse och nämnd att vidaredelegera till respektive för-

valtningschef att besluta om projekt inom angiven ram upp till 0,5 mnkr 

 

att fördela ramen enligt följande: 

 

Kommunstyrelsen 18,5 mnkr 

Omsorgsnämnden 0,75 mnkr 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 0,75 mnkr  

 

att dessa principer ska gälla från 2014-01-01. 

----- 
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Utdebitering 2014 

 

Enligt 8 kap. 6 § Kommunallagen ska förslag till budget upprättas av  

styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får bud-

getförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober 

månads utgång förslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året. 

 

Budgetramarna för nämnder och styrelse fastställdes av kommunfullmäk-

tige för perioden 2011-2014 varvid det som återstår är att kommunfull-

mäktige i november fastställer investerings-, resultat-, finansierings- och 

balansbudget för 2014. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-10-11. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-25, § 112. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa utdebiteringen 2014 till 23,10 kronor per skattekrona. 

----- 
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Budget 2014-2015 

 

Kommunfullmäktige beslutade om en mandatbudget för perioden  

2011-2014 i november 2010. Den innehöll ingen ramuppräkning för åren 

2011-2012 men för 2013 och 2014 räknas respektive ram upp med 1,5 % 

vardera året. Med ett fåtal undantag har beslutade ramar legat fast oavsett 

omvärldsutveckling.  

Så här långt in i budgetperioden kan konstateras att en långsiktig budget  

varit framgångsrik. Samtliga nämnder och styrelsen har arbetat envetet med 

uppgiften att hålla givna budgetramar vilket bidragit till en förhållandevis 

kostnadseffektiv verksamhet. Samtidigt har kommunfullmäktige uppvisat 

en tydlighet och konsekvens i sin ekonomiska inriktning genom att följa sin 

beslutade linje trots att nämnderna i vissa fall önskat utökade ramar av olika 

skäl.  

 

Sammantaget har bl.a. dessa faktorer bidragit till att Storumans kommun 

har en god ekonomisk ställning jämfört med många andra kommuner med 

liknande förutsättningar. Ett positivt resultat 2010, 2011, 2012 och en posi-

tiv prognos för 2013 vittnar om det.  

 

Det tycks nu klart att modellerna för att beräkna kostnadsutjämning kom-

mer att förändras från 2014. Storumans kommun är en vinnare i det nya ut-

jämningssystemet vilket skulle bidra till en högre skatte- och bidragsintäkt 

redan från 2014. Den exakta ökningen är ännu oklar.  

 

Med anledning av att det för 2013 beslutades om investeringsprojekt upp-

gående till över 50 mnkr bär kommunen med sig en puckel av beslutade och 

pågående investeringsprojekt som behöver hanteras vid införandet av ny 

hantering av investeringar. Därför föreslås en övergångsperiod som sträcker 

sig över åren 2014-2015 med en något högre investeringsram för dessa år 

uppgående till 25 mnkr.  

 

Samråd med fackliga organisationer har skett vid sammanträde med kom-

munövergripande samverkansgruppen 2013-11-06. 

 

Beredande organs förslag 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande/budgetberedningens förslag  

2013-10-29. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-12, § 127. 
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Kommunstyrelsens förslag 

 

att bowlinganläggningen vid aktivitetshuset i Storuman överförs från  

kommunstyrelsen till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden fr.o.m. 2014 

 

att 65 000 kronor överförs från fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

budgetram till kommunstyrelsens budgetram 2014 och 2015 med anledning 

av överföringen av bowlinganläggningen 

 

att styrelsen och nämndernas driftbudgetramar för åren 2014 och 2015  

exklusive kapitaltjänst därmed fastställs enligt följande: 

 

Budgetramar 2014 

Kommunstyrelsen 59 393 000,- 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 138 690 000,- 

Omsorgsnämnden 139 195 000,- 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 802 000,- 

 

Budgetramar 2015 

Kommunstyrelsen 59 607 000,-  

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 140 264 000,- 

Omsorgsnämnden  141 283 000,- 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 844 000,- 

 

att följande mål för god ekonomisk hushållning 2014 antas: 

 

Finansiella mål 2014 

 

 Årets resultat ska utgöra minst 2 % av skatteintäkter, utjämning och 

generella statsbidrag. 

 

 Kommunen ska om likviditeten tillåter amortera 5 mnkr på de egna 

långfristiga lånen. 

 

Verksamhetsmål 2014 

 

 Alla beslut av väsentlig karaktär ska föregås av konsekvensanalyser 

med bestämda ambitionsnivåer. 
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 Storumans kommun ska jämföra sitt resultat i undersökningen Kom-

munens Kvalitet i Korthet (KKiK), måluppfyllelse nås då kommunen 

är bättre än medelvärdet på hälften av måtten. 

 

att resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2014 fastställs 

 

att investeringsramarna 2014 fastställs enligt följande: 

 

Kommunstyrelsen  23 500 000,- 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 750 000,- 

Omsorgsnämnden 750 000,- 

 25 000 000,- 

 

att investeringsramarna 2015 fastställs enligt följande: 

 

Kommunstyrelsen  23 500 000,- 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 750 000,- 

Omsorgsnämnden 750 000,- 

 25 000 000,- 

 

att följande tre investeringsprojekt av principiell betydelse godkänns att  

påbörjas 2014: 

 

 Vattenförsörjning i Hemavan 

 Norra industriområdet i Storuman 

 Handelsområdet Entré Storuman i Storuman 

 

att i löneöversyn 2014 ska akademikeryrken och då särskilt gruppen lärare 

prioriteras 

 

att inga tilläggsäskanden från nämnder eller styrelsen kommer att beviljas 

under perioden 2014 - 2015 

 

att kommunstyrelsen under 2014 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommu-

nens skulder under 2014, med totalt 25 000 000 kronor 

 

att kommunstyrelsen under 2014 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2014. 
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Yrkanden 

Tomas Mörtsell (C) yrkar 

 

att första punkten under Verksamhetsmål 2014 i fjärde att-satsen i kom-

munstyrelsens förslag får följande lydelse: 

 

 Alla beslut av väsentlig karaktär ska föregås av konsekvensanalyser. 

 

att kommunstyrelsens förslag i övrigt bifalls. 

 

Peter Åberg (S) biträdd av Helena Israelsson (V) yrkar 

 

att första punkten under Verksamhetsmål 2014 i fjärde att-satsen i kom-

munstyrelsens förslag får följande lydelse: 

 

 Alla beslut av väsentlig karaktär ska föregås av konsekvensanalyser med 

bestämda mätbara ambitionsnivåer. 

 

Karin Malmfjord (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

Propositionsordning 1 

Ordföranden ställer först proposition på Mörtsells och Åbergs ändrings-

yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mörtsells  

yrkande. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

 

 Ja-röst för bifall till Mörtsells yrkande. 

 Nej-röst för bifall till Åbergs yrkande. 

 

Omröstningsresultat 1 

Med 18 ja-röster, 15 nej-röster och en som avstår beslutar kommunfullmäk-

tige enligt Mörtsells yrkande. Omröstningsresultatet framgår av omröst-

ningslista som bifogas protokollet. 

 

Propositionsordning 2 

Ordföranden ställer därefter proposition på Mörtsells yrkande och kom-

munstyrelsens förslag (första punkten under Verksamhetsmål 2014 i fjärde 

att-satsen) och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mörtsells  

yrkande. 
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

 

 Ja-röst för bifall till Mörtsells yrkande. 

 Nej-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstningsresultat 2 

Med 19 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 

Mörtsells yrkande. Omröstningsresultatet framgår av omröstningslista som 

bifogas protokollet.  

 

Propositionsordning 3 

Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag i  

övrigt och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överföra bowlinganläggningen vid aktivitetshuset i Storuman från  

kommunstyrelsen till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden fr.o.m. 2014 

 

att överföra 65 000 kronor från fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

budgetram till kommunstyrelsens budgetram 2014 och 2015 med anledning 

av överföringen av bowlinganläggningen 

 

att därmed fastställa styrelsens och nämndernas driftbudgetramar för åren 

2014 och 2015 exklusive kapitaltjänst enligt följande: 

 

Budgetramar 2014 

Kommunstyrelsen 59 393 000,- 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 138 690 000,- 

Omsorgsnämnden 139 195 000,- 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 802 000,- 

 

Budgetramar 2015 

Kommunstyrelsen 59 607 000,-  

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 140 264 000,- 

Omsorgsnämnden  141 283 000,- 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 844 000,- 
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att anta följande mål för god ekonomisk hushållning 2014: 

 

Finansiella mål 2014 

 

 Årets resultat ska utgöra minst 2 % av skatteintäkter, utjämning och 

generella statsbidrag. 

 

 Kommunen ska om likviditeten tillåter amortera 5 mnkr på de egna 

långfristiga lånen. 

 

Verksamhetsmål 2014 

 

 Alla beslut av väsentlig karaktär ska föregås av konsekvensanalyser.  

 

 Storumans kommun ska jämföra sitt resultat i undersökningen  

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), måluppfyllelse nås då kom-

munen är bättre än medelvärdet på hälften av måtten. 

 

att fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2014 

 

att fastställa investeringsramarna 2014 enligt följande: 

 

Kommunstyrelsen  23 500 000,- 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 750 000,- 

Omsorgsnämnden 750 000,- 

 25 000 000,- 

 

att fastställa investeringsramarna 2015 enligt följande: 

 

Kommunstyrelsen  23 500 000,- 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 750 000,- 

Omsorgsnämnden 750 000,- 

 25 000 000,- 

 

att godkänna att följande tre investeringsprojekt av principiell betydelse  

påbörjas 2014: 

 

 Vattenförsörjning i Hemavan 

 Norra industriområdet i Storuman 

 Handelsområdet Entré Storuman i Storuman 
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att i löneöversyn 2014 ska akademikeryrken och då särskilt gruppen lärare 

prioriteras 

 

att inga tilläggsäskanden från nämnder eller styrelsen kommer att beviljas 

under perioden 2014-2015 

 

att kommunstyrelsen under 2014 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommu-

nens skulder under 2014, med totalt 25 000 000 kronor 

 

att kommunstyrelsen under 2014 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2014. 

----- 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kommun 

 

Nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kommun 

antogs av kommunfullmäktige 1996-02-27 och reviderades 1999-09-28. 

 

Ett förslag till nya ordningsföreskrifter har upprättats. Förslaget har varit ut-

sänt på remiss till de kommunala nämnderna samt Polismyndigheten. Efter 

remisstidens utgång har inkomna yttranden delvis inarbetats i förslaget, vil-

ket närmare finns redovisat i kanslichefens tjänsteutlåtande 2013-10-17. 

  

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-10-17. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-29, § 116. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-12, § 125. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Storumans kommun.  

----- 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Storumans 

kommun_________________________________________________ 

 

Nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i  

Storumans kommun antogs av kommunfullmäktige 1996-02-27. 

 

Förslag till nya föreskrifter har upprättats. 

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-10-21. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-29, § 117. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-12, § 126. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa upprättat förslag till allmänna lokala ordningsförskrifter för 

torghandeln i Storumans kommun. 

----- 
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Vatten- och avloppstaxa 2014 

 

Vid jämförelse mellan budgeterade kostnader för 2014 och intäkter enligt 

gällande taxa (2013 års) blir det ett underskott motsvarande ca 800 tkr.  

Underskottet består av bl.a. följande tillkommande kostnader: 

 

 Administrativa tjänster (avser s.k. overheadkostnader som inte betalats 

tidigare), 440 tkr 

 

 Minskade intäkter från företag som använt dricksvatten i sin tillverk-

ningsprocess och som lagt ned produktion, ca 300 tkr. 

 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till VA-taxa 2014 för Storumans 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Förslaget innebär en 

höjning av brukningsavgifterna med 5 % i förhållande till 2013 års avgifter. 

Detta bör ge en kostnadstäckning på 100 %. Anläggningsavgifterna föreslås 

vara oförändrade. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-11-03.  

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-12, § 128. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till VA-taxa för Storumans kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggningar att gälla fr.o.m. 2014-01-01. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 43 (66)  

    

Kommunfullmäktige 2013-11-26 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KF § 120  KS/2013:370 - 346 

 

Renhållningstaxa 2014 

 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till ny renhållningstaxa 2014 för 

Storumans kommun. 

 

Förslaget innebär inte några förändringar av avgiftsnivåerna från  

2014-01-01. En ny upphandling av sophämtning ska snart påbörjas med  

avtalsstart 2014-07-01 och kan innebära att en justering av taxan behöver 

göras för andra halvåret av 2014. 

 

En del justeringar och kompletteringar av taxans utformning krävs redan nu 

från och med 2014-01-01 för att vara i fas med de avtal som berör avfalls-

verksamheten: 

 

 Elkretsen, som innehar ansvaret för återvinning av bland annat el-

avfall och batterier, har tecknat nytt avtal med Storumans kommun. I 

det nya avtalet tar inte Elkretsen ut någon avgift från kommunen för 

att omhänderta och återvinna kasserade kyl- och frysskåp samt affärs-

diskar och kyldiskar från företag och verksamheter. Detta innebär att 

kommunen inte heller får debitera avfallslämnarna för dessa frak-

tioner, och därför ska dessa avgifter strykas från taxan. 

 

 Storumans kommun har tecknat avtal med flera exploatörer för fri-

tidsbebyggelse. I de avtalen framgår att då samfällighetsförening  

bildats, övergår ansvaret för kostnader av sopbehållare, tömnings-

frekvens, snöröjning m.m. till föreningen. I dagsläget finns ingen taxa 

som är utformad med hänsyn till denna överenskommelse, vilket krä-

ver ett tillägg (sidan 5 i taxan). 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Christina Erikssons tjänsteutlåtande 2013-11-01. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-12, § 129. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till renhållningstaxa att gälla fr.o.m. 2014-01-01. 

----- 
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KF § 121  KS/2011:150 - 206 

 

Ändring av taxa för prövning enligt plan- och bygglagen 

 

Kommunfullmäktige har 2011-05-03, § 46 antagit taxa för prövning enligt 

plan- och bygglagen. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2013-10-16 aktualiserat en änd-

ring av gällande taxa när det gäller Tabell 2 Kungörelse, underrättelse och 

expediering. Nämnden anser att stegen i tabellen är för stora för att debite-

ringen ska bli skälig och föreslår därför en förändring som avser antal sak-

ägare.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-10-16, § 133. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-12, § 130. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ändra taxa för prövning enligt plan- och bygglagen enligt upprättat för-

slag avseende Tabell 2 Kungörelse, underrättelse och expediering i den del 

som avser antalet sakägare  

 

att ändringen träder i kraft 2014-01-01.  

----- 
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KF § 122  KS/2013:364 - 005 

 

Bredbandsstrategi för Storumans kommun 

 

Förslag till bredbandsstrategi för Storumans kommun 2014 – 2020 har ut-

arbetats. I strategin har Storumanmodellen inarbetats. För att det ska har-

monisera med den nationella målsättningen Bredbandsforum har namnet 

ändrats från IT-infrastrukturprogram till bredbandsstrategi. 

 

I strategin föreslås bl.a: 

 

Syftet med bredbandsstrategin är att skapa ett strukturerat angreppssätt för 

att utveckla ett bredbandsnät som täcker de behov som finns och som be-

döms uppstå under tiden fram till år 2020.  

 

Bredbandsstrategin behandlar bredband på samma strategiska sätt som  

övriga långsiktiga frågor hanteras i kommunal översiktsplanering. 

 

Det övergripande målet är att Storumans kommun ska ha bredband i världs-

klass. Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag och fritidsområ-

den ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. 

 

Därigenom kan tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga stimule-

ras. 

 

Målet för bredbandstäckning är att senast år 2020 ska 95% av alla kom-

muninnevånare och lokalt verksamma företag inom Storumans kommun ha 

tillgång till bredband om minst 10 Mbit/s.  

 

20% av dessa ska ha mer än 100 Mbit/s.  

 

Under perioden 2014 – 2020 ska följande geografiska områden vara priori-

terade när det gäller utbyggnad av bredbandsnät: 

 

 Byar och områden där Vattenfall förändrar sitt elnät och förlägger el-

kabel i mark. Möjligheten att samförlägga kanalisation för bredband med 

elnätet är kostnadsbesparande och ska prioriteras 

 Byar och områden där näringslivet har behov av bredband för sin verk-

samhet och sin utveckling 

 Byar och områden där det fasta telenätet tas bort 

 Byar och områden där data- och telenät visat sig ha stora brister 

 Norra industriområdet i Storumans tätort  

 Kvarteret Saljesnäset i Storumans tätort 
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KF § 122 

 

I exploateringsområden för fritidshus ska kommunen ha avtal, som reglerar 

ansvar och åtagande när gäller utbyggnaden av bredbandsnät, med företag 

som exploaterar området.  

 

Bredbandsstrategin innehåller bl.a. följande ställningstaganden: 

 

 Optisk fiber är ett förstahandsval när bredbandsnät ska anläggas i  

Storumans kommun.  

 

 Samtliga fiberkablar som förläggs i mark ska läggas i kanalisation  

(ex rör eller slang). 

 

 Bredbandsnät som byggs eller ägs av Storumans kommun ska vara s.k. 

”öppna nät” enligt Stadsnätsföreningens definition (bilaga 1). 

 

 Storumans kommun ska äga bredbandsnät och vara initiativtagare till ut-

byggnad av bredbandsinfrastruktur i kommunen.  

 

 Rollen som driftoperatör (DO) av det öppna nätet SumNet ska upphand-

las, om möjligt tillsammans med övriga kommuner i länet.  

 

 Kommunen ska som ägare av SumNet svara för driften av kabelnätsni-

vån.  

 

 Respektive tjänsteleverantör svarar för kontakterna med sina slutkunder. 

 

 Storumans kommun ska tillämpa en ”icke-diskriminerande” prissättning 

vid anslutning mot nätet och vid användning av nätet. 

 

 Principer för prissättning av nättjänster i kommunens bredbandsnät fast-

ställs av kommunfullmäktige. 

 

 Prislista fastställs av kommunstyrelsen. 

 

 Bredbandsnät ska vara dimensionerade för att klara: 

 

 tjänsteleverantörernas leverans av triple-play-tjänster, d.v.s. Internet, 

telefoni och TV inkl. ”on demand-tjänster” till slutkunderna. 

 

 företagstjänster och offentliga tjänster som produceras över nätet eller 

i form av molntjänster. 
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 Storumans kommun ska under perioden 2014-2020 stimulera byar, som 

saknar bredbandsnät, att använda sig av byalagskonceptet för att under-

lätta bredbandsutbyggnaden.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Svante Granbergs tjänsteutlåtande 2013-10-31. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-12, § 131. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att upprättat förslag till bredbandsstrategi för Storumans kommun  

2014–2020 antas. 

 

Yrkande 

Tomas Mörtsell (C) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen 

för ytterligare beredning för en fördjupad förankring av bredbandsstrategin. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller vid  

senare tillfälle vilket innebär bifall till Mörtsells återremissyrkande och  

finner att kommunfullmäktige bifaller återremissyrkandet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning för 

en fördjupad förankring av bredbandsstrategin. 

----- 
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KF § 123  KS/2013:343 - 519 

 

Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets  

kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i överenskommelse med  

regeringen aviserat  prestationsmedel för åren 2012-2014 i syfte att utveckla 

samverkan mellan landstingen och kommunerna i insatser riktade till mål-

gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Villkoren för att 

landsting, regioner och kommuner ska erhålla prestationsmedel beskrivs i 

grundkrav och prestationsmål för var och ett av åren fram till 2014. 

 

För 2012 och 2013 är ett av grundkraven att landstinget tillsammans med 

länets kommuner tecknar en överenskommelse om samverkan och samar-

bete kring insatser riktade till målgruppen samt att en mall för samordnad 

individuell plan (SIP) biläggs överenskommelsen.  

 

I november 2012 tecknades en överenskommelse om samverkan kring mål-

gruppen mellan Västerbottens läns landsting och länets alla kommuner. 

Därmed har landstinget klarat ett av grundkraven och erhålla prestations-

medel för 2012. De prestationsmål som finns beskrivna för 2013 baseras på 

överenskommelser som är gjorda och rör bland annat registrering i kvali-

tetsregister samt utveckling av SIP och förbättrad heldygnsvård. Likaså 

finns mål för ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri samt 

mål för utveckling av insatser i enlighet med de centrala rekommenda-

tionerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för schizofreni och schizo-

freniliknande tillstånd. 

 

Under 2013 ska huvudmännen också följa upp sina överenskommelser och 

presentera hur långt man nått i förhållande till de mål man kommit överens 

om ska gälla för 2013. 

 

Omsorgsnämnden beslutade 2013-08-21, § 122 att godkänna överenskom-

melsen. Socialstyrelsen har härefter i skrivelse 2013-10-02 gjort ett förtyd-

ligande om behörighet att besluta om överenskommelsen som innebär att 

det är kommunfullmäktige som ska besluta i ärendet.  

 

Mot bakgrund av detta har omsorgsnämnden 2013-10-16, § 175 beslutat 

överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande. 
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Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2013-10-16, § 175. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-12, § 132. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna överenskommelsen. 

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 50 (66)  

    

Kommunfullmäktige 2013-11-26 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KF § 124  KS/2013:272 - 107 

 

Upplösning av Personalstiftelsen Joesjö semesterhem 

 

Styrelsen i Personalstiftelsen Joesjö semesterhem har föreslagit att stiftelsen 

ska upplösas eftersom stiftelsen under flera år gått med underskott beroende 

på att intresset att hyra lägenheterna har minskat.  

 

Stiftelsen har vidtagit åtgärder som minskat kostnaderna, genom bl.a. ener-

gisparåtgärder i  byggnaden. Åtgärderna har gett effekt men inte tillräckligt 

för att kompensera att intäkterna minskat de senaste åren. Bedömningen är 

att fastigheten och därmed även stiftelsen fortsättningsvis kommer att fort-

sätta att gå i underskott. 

 

Stiftelsen förvaltar fastigheten Joesjö 1:220 och har som ändamål att till-

handahålla och administrera fritidsbostäder för anställda i Storumans kom-

mun och i kommunens majoritetsägda bolag mot självkostnadspris.  

Huvudmän för stiftelsen är Storumans kommun och arbetstagarorganisa-

tionerna bland de anställda. 

 

Frågan om upplösning av stiftelsen är av större vikt och stiftelsen ska enligt 

stadgarna inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan upplösningen 

kan verkställas. Om stiftelsen upplöses ska, sedan skulderna betalats, fas-

tigheten Joesjö 1:220 samt inredning tillfalla Storumans kommun.  

 

Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot styrelsens beslut att 

upplösa stiftelsen.  

 

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige 

  

att kommunfullmäktige godkänner att stiftelsen upplöses 

 

att resultatet från försäljningen avsätts för personalbefrämjande åtgärder 

 

att fastighetens inventarier och lösöre skänks till flyktingmottagningen och 

Vändpunkten 

 

Styrelsen vill även uppmärksamma kommunen om det nodutrymme för 

bredband som finns i fastighetens källarplan. 
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Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-10-25. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-12, § 133. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna styrelsens förslag att Personalstiftelsen Joesjö semesterhem 

upplöses 

 

att sälja fastigheten Joesjö 1:220 i Storumans kommun när den övergått i 

kommunal ägo 

 

att avsätta resultatet från försäljningen till personalbefrämjande åtgärder 

 

att när fastighetens inventarier och lösöre övergått i kommunal ägo ska 

dessa skänkas till flyktingmottagningen och Vändpunkten. 

----- 
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KF § 125  KS/2013:300 - 107 

 

Fyllnadsval - NLC Storuman AB 2013-2015 

 

Kommunfullmäktige ska utse fem ledamöter och en ersättare i styrelsen för 

NLC Storuman AB.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-24 att utse följande personer i  

styrelsen fram t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2015:  

 

Ledamöter   Ersättare 

 

Tomas Mörtsell (C)  Peter Persson (opol.) 

Kaskeluokt 516   Trädgårdsvägen 3 

923 98 Storuman  923 32 Storuman 

 

Stellan Johansson (opol.) 

Blåbärsstigen 15 

930 70 Malå 

 

Reine Håkansson (FP) 

Löparstigen 35 

923 32 Storuman 

 

Kommunfullmäktige beslutade vidare att ytterligare två styrelseledamöter 

skulle utses vid dagens sammanträde. 

 

Beredande organs förslag 

Valberedningens förslag 2013-09-24 och 2013-11-26. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse följande personer i styrelsen för NLC Storuman AB fram t.o.m.  

ordinarie bolagsstämma 2015: 

 

Ledamöter 

 

Elisabeth Olofsson (S) 

Bultvägen 4 

923 31 Storuman 
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Peter Åberg (S) 

Åskilje 124 

920 51 Gunnarn 

----- 
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KF § 126   

 

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—2013.   

 

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

yttrande och beretts av kommunstyrelsen 2011-09-13 som så föreslog 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 till-

gänglighet vid badhusen i kommunen.  

 

Motionen överlämnades därefter till kanslichefen för tjänsteutlåtande. Vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-18 behandlades motionen på 

nytt och återremitterades igen till kommunstyrelsen för ytterligare bered-

ning för att undersöka möjligheterna till finansiering av tio-kort per termin 

och barn. Motionen kommer att behandlas vid kommunstyrelsens arbets-

utskotts sammanträde 2013-12-03.  

 

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. 
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Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2011—2013.  

 

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 avse-

ende driftskostnader, personalkostnader, kostnader för förvärv samt investe-

ringsbehov. 

 

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—2013. 

  

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—2013.  

 

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. 
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Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2011—2013.  

 

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—2013. 

 

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 november- och aprilsammanträden 

2012—2013. 

 

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. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2013. 

 

Motionen har överlämnats till Arvodeskommittén som föreslagit att  

motionen ska avslås. Vid kommunstyrelsens behandling av ärende  

2013-09-10 beslutades att återremittera ärendet till Arvodeskommittén för 

ytterligare beredning.  
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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. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2013. 

 

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.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2013. 

 

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.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2013. 

 

KS/2013:202 

Demokratitorg 
Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2013-04-23. 

 

Kommunfullmäktige har § 43/13 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 
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Motionen har överlämnats till kanslichefen för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2013:203 

Kolonilotter 
Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2013-04-24. 

 

Kommunfullmäktige har § 44/13 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2013:251 

Cykelparkeringar 
Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2013-06-04. 

 

Kommunfullmäktige har § 63/13 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2013:253 

Mångkulturdag 
Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2013-06-10. 

 

Kommunfullmäktige har § 64/13 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

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

yttrande.  

 

KS/2013:339 

Tillgängligt fiske 
Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2013-09-10. 

 

Kommunfullmäktige har § 87/13 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 
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Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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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/2012:222 

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 november- och aprilsammanträden 

2012—2013. 

 

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 november- och aprilsammanträden 

2012—2013. 

 

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. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2013.  
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2013-04-24 beslutat avslå 

medborgarförslaget.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige. 

 

KS/2013:75 

Rastgård för hundar 

Inlämnat av Sören Hellqvist 2013-03-07. 

 

Kommunfullmäktige har § 45/13 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet ska därefter åter-

rapporteras till kommunfullmäktige. 

 

Medborgarförslaget har överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

KS/2013:157 

Parkeringsplats och turistcentrum intill helikopterplattan vid Strand-

vägen i Storuman 

Inlämnat av Ingrid Lundberg 2013-03-22. 

 

Kommunfullmäktige har § 46/13 beslutat överlämna medborgarförslaget  

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

tekniska chefen respektive kanslichefen för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2013:170 

Förebyggande åtgärder mot spridning av småinfektioner vid kommunens 

förskolor 

Inlämnat av Manne Sundin 2013-04-05. 

 

Kommunfullmäktige har § 48/13 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

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

det ska därefter återrapporteras till kommunfullmäktige. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2013-08-26 beslutat besvara 

medborgarförslaget.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige. 
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KS/2013:172 

Avskaffande av delade turer inom Storumans kommun 

Inlämnat av Christina Johansson m.fl. 2013-04-09. 

 

Kommunfullmäktige har § 49/13 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts till om-

sorgsnämnden för yttrande.  

 

KS/2013:211 

Översyn och utökning av simundervisning vid kommunens skolor 

Inlämnat av Erika Örnfjäll 2013-05-07. 

 

Kommunfullmäktige har § 16/13 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

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

det ska därefter återrapporteras till kommunfullmäktige. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2013-08-26 beslutat besvara 

medborgarförslaget.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige. 

 

KS/2013:222 

Vargfri kommun 

Inlämnat av Sören Israelsson m.fl. 2013-005-15. 

 

Kommunfullmäktige har § 66/13 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

KS/2013:238 

Avskaffande av delade turer inom Storumans kommun 

Inlämnat av Christina Bengtsson m.fl. 2013-05-27. 

 

Kommunfullmäktige har § 67/13 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts till om-

sorgsnämnden för yttrande. 
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KS/2013:245 

Borttagning av träd vid Hermelinkullarna 

Inlämnat av Julia Jonsson och Lovisa Ivebo 2013-05-29. 

 

Kommunfullmäktige har § 68/13 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet ska därefter åter-

rapporteras till kommunfullmäktige. 

 

Medborgarförslaget har överlämnats till förvaltningsassistent Lisbeth Isaks-

son för tjänsteutlåtande. Medborgarförslaget kommer att behandlas vid 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2013-12-03. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2011:380 

Kommunfullmäktiges presidiums meddelande 2013-11-13 om datum för 

kommunfullmäktiges sammanträden 2014 enligt följande: 

 

25 februari 

29 april 

17 juni 

23 september 

25 november 

 

KS/2013:174 

Omsorgsförvaltningens redovisning av rapporter till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) över beviljade insatser till enskilda personer som inte 

verkställts:  

 

Lagrum och verksamhet   Tidsperiod 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SOL) –   Kvartal 3 år 2013 

individ- och familjeomsorg   

 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SOL) –   Kvartal 3 år 2013 

äldreomsorg     

 

§ 9:2-10 Lagen om stöd och service till   Kvartal 3 år 2013 

vissa funktionshindrade (LSS)  

 

KS/2012:193 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens kartläggning av behov av barn-

omsorg på obekväm arbetstid (”Nattis”). Bakgrunden är en motion från 

Anna Hedman (M) som kommunfullmäktige slutbehandlade 2012-11-27  

§ 110. Kommunfullmäktige beslutade i samband med detta att uppdra till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden att utreda behovet och kostnaderna 

för ”Nattis”, för om möjligt kunna erbjuda detta till redan boende och even-

tuella inflyttare till Storumans kommun.  

 

KS/2013:302 

Länsstyrelsens beslut 2013-11-18 om ändrad valdistriktsindelning i  

Storumans kommun. Länsstyrelsen beslutar att Tärnabys och Hemavans 

valdistrikt sammanläggs och benämns Tärnaby-Hemavans valdistrikt med  
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distriktskod 0314. Övriga valdistrikt behålls oförändrade. Beslutet gäller 

fr.o.m. år 2014. 

 

Följande protokoll redovisas:  

 

 Samverkansnämndens LYST protokoll 2013-09-09 och 2013-11-04. 

----- 

  

 


