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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2014-09-23, kl. 13.00—14.00  

  

Beslutande Se bifogad närvarolista 

  

Övriga Maria Mickelsson  sekreterare 

 Sören Israelsson  medborgarförslagsställare, § 75  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Gun-Brith Stenvall och Christin Vallin  

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-10-02, kl. 13.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 70—83  

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Patrik Persson     

   

                      

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

  Gun-Brith Stenvall  Christin Vallin   

 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2014-09-23  

   

Datum för anslags uppsättande 2014-10-02 Datum för anslags nedtagande 2014-10-24 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvaro- och omröstningslista 

  O m r ö s t n i n g a r 

      §                  §                  § 

Ledamöter När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 

C 

 

Patrik Persson 

 

Nb 

         

 

S 

 

Lena Drangel 

 

Nb 

         

 

KD 

 

Allan Forsberg 

 

Nb 

   

 

      

 

M 

 

Lars Levinson 

 

- 

         

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb 

         

 

M 

 

Olle Wärnick 

 

Nb 

         

 

M 

 

Gun-Brith Stenvall 

 

Nb 

         

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

         

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

Nb 

         

 

C 

 

Lilian Mörtsell 

 

Nb 

         

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb 

         

 

C 

 

Sven-Ola Lönnback 

 

Nb 

         

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

         

 

C 

 

Mikael Fredriksson 

 

- 

         

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

- 

         

 

*) 

 

Håkan Rombe 

 

Nb 

         

 

FP 

 

Johnny Holmgren  

 

Nb 

         

 

FP 

 

Janne Ruonala 

 

- 

         

 

FP 

 

Per-Erik Sahlman 

 

Nb 

         

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb 
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Närvaro- och omröstningslista 

  O m r ö s t n i n g a r 

           §            §                    § 

Ledamöter När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 

KD 

 

Barbro Mörtzell 

 

- 

         

 

S 

 

Bengt Dalemalm 

 

Nb 

         

 

S 

 

Jörgen Jönsson 

 

- 

         

 

S 

 

Karin Malmfjord 

 

Nb 

         

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

         

 

S 

 

Kurt Forsberg 

 

Nb 

         

 

S 

 

Gunilla Eriksson 

 

- 

         

 

S 

 

Roger Lindström 

 

- 

         

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

Nb 

         

 

S 

 

Erland Johansson 

 

- 

         

 

S 

 

Gull-Britt Larsson 

 

Nb 

         

 

S  

 

Christin Vallin 

 

Nb 

         

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

 

Nb 

         

 

S 

 

Eva Helleberg 

 

- 

         

 

S 

 

Gunnar Andersson 

 

Nb 

         

 

S 

 

Henry Jonsson 

 

Nb 

         

 

V 

 

Bengt-Göran Burman 

 

Nb 

         

 

V 

 

Marianne Ronnhed Johansson 

 

Nb 

         

 

V 

 

Helena Israelsson 

 

Nb 

         

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 

         

 

KL 

 

Ronny Nyström 

 

Nb 
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Närvaro- och omröstningslista 

  O m r ö s t n i n g a r 

    §        §                § 

 

Tjänstgörande ersättare 

När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 

M 

 

Christer Bergfors 

 

Nb 

         

 

C 

 

Annika Mörtsell 

 

Nb 

         

 

KD 

  

Erik-Abel Ejderud 

 

Nb 

         

 

S 

 

Christian Andersson 

 

Nb 

         

 

S 

 

Tage Lundin 

 

Nb 

         

  36          

 

Nb = Närvarande beslutande 

*) = partilös f.d. FP



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (27)  

   

Kommunfullmäktige 2014-09-23 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 70  KS/2014:290 - 534 

 

Interpellation - bredband 

 

Karin Malmfjord (S) har 2014-09-02 ställt en interpellation till kommunsty-

relsens ordförande om bredband i Storumans kommun. 

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen: 

 

Kommunen har under många år investerat i utbyggnad av bredband. Det 

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

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

områden ska ha möjlighet till bredbandsanlutning. Vid utgången av 2013 

skulle 85 % av kommunens företag och privatpersoner nås av infrastruk-

turen inom kommunen. För att nå målet har kommunen upphandlat vissa 

tjänster.  

 

o Hur många procent av kommunens företag och privatpersoner nås idag 

av kommunens bredbandsinfrastruktur? 

 

o Hur länge ska kunden vänta för att få bredband inkopplat sedan personen 

har anmält intresse för kommunalt bredband? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

På frågan om hur många procent av kommunens företag och privatperso-

ner som idag nås av kommunens bredbandsinfrastruktur, går det inte att ge 

ett fullständigt svar. I dag nås 70,6% av kommunens hushåll, företag och 

fritidshus av bredband. I dag kan vi inte dela upp den statistiken mellan 

olika kategorier av abonnenter. Ambitionen är att vi ska kunna göra det 

under nästa år. 

 

Frågan om hur länge kunden ska behöva vänta för att få bredband inkopp-

lat efter intresseanmälan, är inte heller lätt att ge ett entydigt svar på. Om 

en kund har bredband anslutet till den fastighet där denne bor, ska upp-

kopplingen vara klar inom 10 arbetsdagar. Om kunden däremot inte har 

bredband anslutet, beror möjlig inkoppling på var fastigheten är belägen i  
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KF § 70 

 

förhållande till bredbandsnätet. Prioriteringen i dessa fall är i första hand 

fast boende och företag, enligt kommunens bredbandsstrategi.  

 

Det pågår hela tiden en expansion av kommunens bredbandsnät, om möjligt 

i samverkan med andra nätägare, exempelvis Vattenfall. Kommunens inve-

steringar i bredbandsnätet kommer under 2014 att uppgå till ca 6 miljoner 

kronor. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 71  KS/2014:291 - 732 

 

Interpellation - vårdrummet i Slussfors 

 

Karin Malmfjord (S) har 2014-09-02 ställt en interpellation till omsorgs-

nämndens ordförande om vårdrummet i Slussfors. 

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen: 

 

I december 2013 invigdes vårdrummet i Slussfors. Tillgång till vårdrummet 

med distansöverbyggnade teknik gör det möjligt att boende i Mellanbygden 

exempelvis kan träffa läkare via datalänk och vårdtagare kan ta prover och 

skicka resultatet via internet till vårdcentralen. Vårdrummet har gjort att 

hemtjänstpersonalen fått nya arbetsuppgifter. 

 

o Har ni inom omsorgsnämnden tillsammans med hemtjänstpersonalen och 

landstinget gjort någon utvärdering? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Omsorgsnämndens ordförande Allan Forsberg lämnar följande interpella-

tionssvar: 

 

Svaret är att vi ännu inte har gjort någon formell utvärdering tillsammans 

men att vi givetvis har för avsikt att göra det framöver. 

 

Vårdrummet är en helt ny verksamhet som är mycket spännande och som 

kan föra mycket gott med sig för befolkningen i vår kommun och i många 

andra delar av landet och världen, där avstånden är långa och kommuni-

kationerna bristfälliga. En ny verksamhet behöver god tid på sig för att 

komma i funktion och på sikt fungera bra. Verksamheten har ännu inte varit 

i bruk ett år, vilket gör att det fortfarande är i tidigaste laget att göra någon 

större utvärdering av verksamheten.  

 

Det är dock ett gott exempel på ett fungerande samarbete mellan kommu-

nen och landstinget, vilket vi måste få mer av. Som alltid när det gäller 

samarbete i olika former, hamnar man ibland i situationer när man måste 

kompromissa och hitta lösningar tillsammans. Hittills har vi köpt/bytt tjäns-

ter med varandra, vilket gynnat båda parter och framförallt våra gemen-

samma medborgare. Servicen och tillgängligheten har ökat, liksom kompe-

tensen hos vår personal. 
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KF § 71 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 72  KS/2014:292 - 020 

 

Interpellation - personal inom äldreomsorgen 

 

Karin Malmfjord (S) har 2014-09-02 ställt en interpellation till omsorgs-

nämndens ordförande Allan Forsberg om att behålla och rekrytera personal 

till äldreomsorgen. 

 

Malmfjord skriver följande i interpellationen: 

 

De senaste åren har det blivit allt svårare att behålla samt rekrytera personal 

till omsorgen. De närmaste åren kommer ett antal anställda inom vård och 

omsorg att gå i pension. 

 

o Hur arbetar ni inom omsorgsnämnden för att behålla nuvarande personal 

samt rekrytera ny personal? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Omsorgsnämndens ordförande Allan Forsberg lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

Det är sant det som påtalas i interpellationen att det är svårt och kommer 

att bli svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. Mycket beroende på 

arbetsbelastningen, löneläget och schemat. Dagens unga förväntar sig 

andra saker än den tidigare generationen gjort. Samhället förändras men 

dessvärre hänger inte vi själva med i samma takt. 

 

Det omsorgsnämnden för närvarande gjort och gör är via förvaltningen en 

stor satsning på fortbildning för all personal samt att de som ännu inte har 

haft formell kompetens fått möjlighet att utbilda sig. Vidare har omsorgs-

förvaltningen fått i uppdrag att titta på dessa problem och arbeta fram en 

personalförsörjningsplan som kommer att redovisas i nämnden under hös-

ten. Utan att föregå denna kan med säkerhet sägas att det kommer att be-

hövas en utökad budget för omsorgsnämnden framöver för att kunna lösa 

detta problem. Samtidigt ses ett litet ”ljus i tunneln” eftersom samtliga par-

tier i den här församlingen på olika sätt sagt sig vilja värna om detta och 

satsa på äldrevården i mandatperioden som ligger framför.  
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KF § 72 

 

Låt mig citera en del av vad partierna uttalat i annonsbladet Bladet inför 

det val som nu ligger bakom oss: 

 

”Investera i vården” 

”Heltid en rättighet, deltid en möjlighet” 

”Ha fler händer i vården” 

”Ja till likvärdig vård” 

”Att gamla och sjuka själva ska kunna påverka sin vård” 

”Äldre måste få mera innehållsrik vardag” 

”Trygghetsboende för äldre” 

”Möjlighet att välja äldreboende” 

”Boendegaranti för alla över 85 år” 

”Personalen skall ha goda arbetsförhållanden” 

”Bygga fler demensboenden” 

 

Löftena till väljarna var många och önskningarna likaså. Eftersom det ver-

kar vara alla partiers önskan och vilja att göra någonting åt den rådande 

situationen bådar det gott för framtiden. Den sittande omsorgsnämnden sä-

ger ja till alla de olika uttalandena som partierna gjort men det innebär att 

man också måste vara villiga att satsa pengar i budgeten framöver för att 

detta ska kunna förverkligas. 

 

Sammanfattningsvis innebär detta att en av de första stora uppgifterna för 

den nya fullmäktigeförsamlingen, som startar sitt arbete vid nästa fullmäk-

tigesammanträde, blir att sätta sig ner och prioritera i den verksamhet som 

vi som kommun utför. Våra gemensamma resurser räcker nämligen inte till 

för att göra allt detta utan vi måste prioritera vad vi vill göra och därmed 

avstå från att göra en del saker som vi idag gör. Jag ser med spänning fram 

emot de förbättringar som kommer att ske inom området; högre löner, inga 

delade turer, en högre bemanning, fler boendeplatser och större valfrihet. 

Det kommer att bli en ljus framtid för den kommande omsorgsnämnden och 

framförallt för våra äldre i kommunen när allt detta realiseras via en för 

ändamålet relevant budget, som den nya fullmäktigeförsamlingen kommer 

att prioritera och fördela.  

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 73  KS/2014:296 - 109 

 

Motion - utbildning av ordförande i kommunal nämnd 

 

Erold Westman (KL) har 2014-09-05 lämnat in en motion där han föreslår 

att det efter valet anordnas utbildning för ordförande i kommunal nämnd. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 74  KS/2014:306 - 860 

 

Motion – fördubbling av verksamhetsbidrag till Storumans musik-  

och teaterförening_________________________________________ 

 

Gun-Brith Stenvall (M) har 2014-09-23 lämnat in en motion om fördubb-

ling av det kommunala verksamhetsbidraget till Storumans musik- och  

teaterförening.  

 

Stenvall skriver följande i motionen:  

 

Storumans kommun har, som enda kommun i Västerbottens län, nominerats 

till Årets kulturkommun 2015. 

 

Storumans musik- och teaterförening får sedan många år tillbaka 50 000 

kronor i årligt verksamhetsbidrag från kommunen. 

 

Mot bakgrund av det rikliga kulturella arbete som föreningen utför i hela 

kommunen, föreslår Stenvall 

 

att det årliga verksamhetsbidraget till Storumans musik- och teaterförening 

fördubblas. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

-----  
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KF § 75  KS/2014:138 - 532 

 

Medborgarförslag - planering för järnväg mellan Storuman och Mo i 

Rana______________________________________________________ 

 

Sören Israelsson har 2014-03-19 lämnat in ett medborgarförslag om plane-

ring för järnväg mellan Storuman och Mo i Rana. 

 

I en motion 2007 från Sören Israelsson och Erold Westman föreslogs att en 

järnväg byggs mellan Storuman och den norska kuststaden Mo i Rana.  

 

Israelsson har hittat rapporten ”Linjestudie för järnvägsdragning Storuman 

– Mo i Rana” som är ett examensarbete av Kenny Störsjö, gjort vid Luleå 

tekniska universitet, institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. 

 

Israelsson föreslår 

 

att kommunen med stöd av ovannämnda rapport, planerar för en järnväg 

mellan Storuman och den norska kuststaden Mo i Rana  

 

att detta sker genom att järnvägen tas med i nästa översiktsplan samt frågan 

förs fram till regeringen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-29, § 39 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Medborgarförslaget har därefter överlämnats till trafikplaneraren för tjäns-

teutlåtande. 

 

Trafikplanerarens bedömning 

Att etablera en ny järnväg mellan Storuman och Norge är framförallt en 

statlig angelägenhet och inte en kommunal.  

 

Kommunen har i sin fastställda översiktsplan lyft frågan om en järnvägs-

förbindelse mellan Storuman och Norge i kapitlen Planeringsförutsätt-

ningar samt Mellankommunala och regionala frågor. Här står bland annat 

följande; 

 

”För att åstadkomma förbättrad sammanbindning mellan norska och 

svenska järnvägssystemet och få hög kvalitet på det öst-västliga transport-

stråket krävs på sikt en ny järnvägsförbindelse i regionen. I det underlag 

som utarbetas för den nationella transportplanen i Norge har en sådan  
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KF § 75 

 

koppling aktualiserats.(---) I samverkan med Nordland fylkeskommune bör 

en möjlighetsstudie med målet att finna tänkbara järnvägskorridorer på 

svensk sida inledas.” 

 

Av Boverkets vision för 2015, där man pekar på vikten av de öst-västliga 

järnvägslänkarna, skrivs följande:  

 

”För att möta de krav som ställs på att kunna transportera alltmer gods 

och det på ett smidigt och miljömässigt acceptabelt sätt, utvecklas både 

järnväg och sjöfart, samtidigt som insatser för att förbättra logistiken ge-

nomförs. Framför allt de långväga lastbilstransporterna minskas. För att 

snabbt nå förbättringar av kapacitet, säkerhet, hälsa, liksom minskning av 

klimatpåverkan bör de tunga godstransporterna med störst tonnage föras 

över till järnväg och sjöfart. Satsningarna på järnväg och sjöfart bidrar i 

hög grad till att klimatmålen kan nås. En minskad biltrafik och färre last-

bilstransporter gynnar dessutom miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö 

och Frisk luft samt bidrar till en bättre folkhälsa. De öst-västliga järnvägs-

länkarna mellan Östersjön och Atlanten respektive Västerhavet blir allt vik-

tigare för persontrafiken och godstransporterna. Exempel på öst-västliga 

korridorer kan vara: Luleå–Narvik, Sundsvall–Trondheim och på längre 

sikt även Umeå–Mo i Rana. Regionen här är rik på naturresurser, så en 

förstärkning av ovan nämnda stråk bidrar till en klimatsmart utskeppning 

av gods från skogs- och mineralindustrin. Samtidigt kan järnvägarna 

samutnyttjas för besöksnäringen och regionala transporter och ge snabb 

tillgång till såväl norska flygplatser som norrlandskustens större städer. 

Därmed möjliggörs en större tillgänglighet såväl för besöksnäringen, som 

för arbetskraft och kompetensförsörjning.” 

 

I projektet Nordic Logistic Corridor hade man för avsikt att identifiera en 

järnvägskorridor mellan Storuman och Norge. I diskussion med den norska 

politiska ledningen har projektet dock valt att omdisponera medlen på 

grund av den problematik man har sett runt miljö, urbefolkning, bristande 

underlag för bl.a. gods. Projektet har ansett att tiden inte är mogen för att 

peka ut en järnvägskorridor och har istället koncentrerat sig på att ta fram 

en bild av hur godsflöden rör sig i stråket idag och i framtiden. Godsana-

lysen har skett av hela stråket från Norge-Sverige och Finland. Projektet har 

för avsikt att etablera en databas över godsflöden som kontinuerligt uppdat-

eras och på sikt kan ge nationen, regionen och Storumans kommun stor 

hjälp i den framtida planeringen av infrastruktur. 
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KF § 75 

 

I dagsläget finns inte de godsvolymer som skulle kunna motivera att kom-

munstyrelsen tar frågan till regeringen. Ytterligare råvaruetableringar, typ 

gruvetableringar, skulle dock kunna sätta frågan i ett annat läge. Ett arbete 

pågår i stråket för att skapa långsiktig kunskap om godsflöden och det kan 

på sikt bli ett stöd i det framtida planeringsarbetet. 

 

Samråd har skett med chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

vid beredning av medborgarförslaget. 

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Inger Carstedts tjänsteutlåtande 2014-08-04. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-19, § 75. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-09, § 93. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget. 

----- 
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KF § 76  KS/2014:13 - 040 

 

Finanspolicy för Storumans kommunkoncern 

 

Gällande finanspolicy är i behov och uppdatering och förslag till ny policy 

har därför upprättats.  

 

Den föreslagna finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverk-

samheten (likviditetsförvaltning och finansiering) inom kommunen och 

dess helägda dotterbolag (kommunkoncernen) ska bedrivas. 

 

Syftet med finanspolicyn är att: 

 

o Fastställa finansverksamhetens mål. 

 

o Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organise-

ras. 

 

o Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker 

som förekommer i finansverksamheten. 

 

o Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finans-

verksamheten. 

 

Hur väl kommunen idag uppfyller målen och riktlinjerna framgår av en sär-

skilt upprättad rapport för finansverksamheten.  

 

Beredande organs förslag 

Redovisningsansvarig Helena Viktorssons tjänsteutlåtande 2014-07-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-19, § 76. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-09, § 94.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till finanspolicy för kommunkoncernen 

 

att godkänna de i rapporten föreslagna åtgärderna för att anpassa finans-

verksamheten till finanspolicyn 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 110/02. 

----- 
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KF § 77  KS/2014:271 - 060 

 

Lokal utvecklingsstrategi (LUS) för Storumans kommun 2015-2018 

 

Lokalt tillväxtprogram för Storumans kommun (LTP) 2011-2014 fastställ-

des av kommunfullmäktige 2011-05-03. Programmet innehåller sju profil-

områden som identifierats som prioriterade för tillväxtarbetet i Storumans 

kommun: energi, gruvnäring, besöksnäring och handel, offentlig sektor, 

verkstadsindustri, trä- och skogsindustri samt rennäring/samenäring. Inom 

varje profilområde har insatser och ansvarsfördelning fastställts. Vissa av 

programmets intentioner och insatser har verkställts men ett antal punkter 

har ännu ej genomförts. 

 

I och med att en ny EU-programperiod inletts för åren 2014-2020 och att en 

ny regional utvecklingsstrategi (RUS) antagits i november 2013 behöver 

även det lokala tillväxtprogrammet revideras. I linje med den nya termino-

login blir beteckningen härmed ”lokal utvecklingsstrategi” (LUS). 

 

Förslag till reviderad lokal utvecklingsstrategi har tagits fram av en förvalt-

ningsövergripande arbetsgrupp. Till strategin bifogas en bilaga med specifi-

kationer av prioriterade insatsområden och principer för genomförande. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2014-07-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-19, § 77. 

2Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-09, § 95. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2014-08-19 att uppdra till presidiet att tillsam-

mans med kansliets utredare bearbeta förslaget till reviderad lokal utveck-

lingsstrategi inför kommunstyrelsens behandling av ärendet 2014-09-09.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde görs redaktionella ändringar i det be-

arbetade förslaget till lokal utvecklingsstrategi.  

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att upprättat förslag till reviderad utvecklingsstrategi (LUS) för Storumans 

kommun 2015—2018 fastställs. 

 

Yrkanden 

Lena Drangel (S) yrkar att avsnittet 1.2 kompletteras med text om att främja 

samekulturens och de samiska språkens bevarande och utveckling. 
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KF § 76 

 

Peter Åberg (S) yrkar 

 

att inför kommande revideringar av principiella styrdokument och planer 

när beredningstiden är begränsad, ska förfrågan göras till de politiska  

partierna om styrdokumentet/planen kan revideras utan remissförfarande till 

partierna. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer först proposition på Drangels tilläggsyrkande och finner 

att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i  

övrigt och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordförande ställer slutligen proposition på Åbergs tilläggsyrkande och fin-

ner att kommunfullmäktige även bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att komplettera avsnittet 1.2 med text om att främja samekulturens och de 

samiska språkens bevarande och utveckling 

 

att i övrigt fastställa upprättat förslag till lokal utvecklingsstrategi (LUS) 

för Storumans kommun 2015-2018 

 

att inför kommande revideringar av principiella styrdokument och planer 

när beredningstiden är begränsad, ska förfrågan göras till de politiska  

partierna om styrdokumentet/planen kan revideras utan remissförfarande till 

partierna. 

----- 
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KF § 78  KS/2014:166 - 104 

 

Regler för kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 

 

Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 

februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 och 

innebär sammanfattningsvis följande: 

 

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokra-

tin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbeta-

las och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grund-

stöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett 

politiskt parti som är en juridisk person, dvs. det måste finnas en registrerad 

lokal partiförening som kan ta emot stödet.  

 

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i 

fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa 

partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina plat-

ser i fullmäktige fr.o.m. 2014 års val. 

 

Kommunfullmäktige måste besluta om att de partier som får stöd ska redo-

visa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår 

och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att 

stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom 

granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna 

en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande 

bild av hur partistödet använts.  

 

Kommunfullmäktige ska också ta årliga beslut om utbetalning av partistö-

det. Kommunfullmäktige får – i de i förväg antagna reglerna för partistöd – 

besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en 

redovisning respektive en granskningsrapport.  

 

För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste kommunfullmäk-

tige anta vissa lokala regler för partistödet. Sveriges kommuner och lands-

ting har upprättat förslag till lokala regler som enbart innehåller de komplet-

terande regler som behövs i förhållande till kommunallagen. Lagstiftningen 

och de lokalt antagna reglerna bildar en helhet och ska ses tillsammans.  
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KF § 78 

 

Beredande organs förslag 

Arvodeskommitténs protokoll 2014-05-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-20, § 63 och  

2014-08-19, § 78. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-08, § 61, 2014-06-03, § 69 och  

2014-09-09, § 96. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-08  

 

att uppdra till Arvodeskommittén att bereda ärendet inför beslut av kom-

munfullmäktige 2014-06-17 

 

att uppdra till Arvodeskommittén att i sin beredning av ärendet även beakta 

Lycksele kommuns modell som innebär en fastställd totalsumma och pro-

centuell fördelning av partistödet. 

 

Arvodeskommittén har behandlat ärendet vid sammanträde 2014-05-06. 

Arvodeskommittén har tagit del av Lycksele kommuns gällande bestäm-

melser om partistöd och gått igenom Sveriges kommuner och landstings 

cirkulär 14:12 inkluderande förslag till regler för kommunalt partistöd. Uti-

från detta har förslag till regler för Storumans kommun upprättats.  

 

Av förslaget till regler framgår att oförändrade belopp föreslås avseende 

grundstöd och mandatstöd. Detta baseras på Arvodeskommitténs tidigare 

ställningstagande och yttrande över Karin Malmfjords motion om fördel-

ning av partistöd. Arvodeskommitténs ledamot Peter Åberg reserverade sig 

mot den föreslagna fördelningen mellan grundstöd och mandatstöd som 

anges i § 2 i förslaget till regler.  

 

Arbetsutskottet beslutade 2014-05-20 att komplettera Arvodeskommitténs 

förslag till regler med att partistödet enbart får användas för politisk verk-

samhet på lokal nivå och inte är avsett att sändas vidare till regional eller 

nationell nivå inom respektive parti. 

 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2014-06-03 yrkade Karin 

Malmfjord (S) om en ändring av § 2 i reglerna som innebär att av totalt 

budgeterat belopp för partistöd fördelas 40 % till grundstöd och 60 % till 

mandatstöd. Bengt-Göran Burman (V) yrkade att arbetsutskottets tillägg om 

att partistödet endast får användas på lokal nivå skulle utgå. Kommunstyrel-

sen avslog dessa ändringsyrkanden. 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 21 (27)  

   

Kommunfullmäktige 2014-09-23 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 78 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-17, § 58 att återremittera ärendet 

till kommunstyrelsen för framtagande av förslag till utformning av reg-

lernas § 2 Grundstöd och mandatstöd i enligt med intentionerna i  

Kommunallagen. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-08-19 förs en diskussion om parti-

stödets utformning och att det i förarbetena till den ändring av Kommunal-

lagen som trädde i kraft den 1 februari 2014 anges att partistödets storlek 

bör stå i relation till partiernas styrka.  

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att reglernas § 2 Grundstöd och mandatstöd ändras till att grundstöd och 

mandatstöd anges i procent av totalt budgeterat belopp för partistöd  

 

att den procentuella fördelning mellan grundstöd och mandatstöd ska vara 

följande:  

 

Grundstöd:  45 % av totalt budgeterat belopp för partistöd 

Mandatstöd: 55 %  av totalt budgeterat belopp för partistöd. 

 

att upprättat förslag till regler för kommunalt partistöd fr.o.m. mandat-

perioden 2014-2018 i övrigt fastställs  

 

att totalt budgeterat partistöd åren 2015—2018 ska uppgå till 300 000 kro-

nor per år.  

 

Yrkande 

Ronny Nyström (KL) biträdd av Bengt-Göran Burman (V) yrkar bifall till 

Arvodeskommitténs förslag till regler, vilket innebär oförändrade belopp 

för grundstöd och mandatstöd samt totalt budgeterat partistöd.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Nyströms 

ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ändra reglernas § 2 Grundstöd och mandatstöd till att grundstöd och 

mandatstöd anges i procent av totalt budgeterat belopp för partistöd  
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KF § 78 

 

att den procentuella fördelningen mellan grundstöd och mandatstöd ska 

vara: 

 

Grundstöd: 45 % av totalt budgeterat belopp för partistöd 

Mandatstöd: 55 % av totalt budgeterat belopp för partistöd 

 

att i övrigt fastställa upprättat förslag till regler för kommunalt partistöd 

fr.o.m. mandatperioden 2014-2018  

 

att totalt budgeterat partistöd åren 2015—2018 ska uppgå till 300 000 kro-

nor per år.  

 

Reservation 

Ronny Nyström (KL), Erold Westman (KL), Bengt-Göran Burman (V), 

Marianne Ronnhed-Johansson (V), Helena Israelsson (V), Gun-Brith  

Stenvall (M), Johnny Holmgren (FP), Per-Erik Sahlman (FP) och Håkan 

Rombe (partilös f.d. FP) reserverar sig över beslutet till förmån för  

Arvodeskommitténs förslag.    

----- 
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KF § 79  KS/2014:212 - 024 

 

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension till för-

troendevalda (OPF-KL)______________________________________ 

 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) styrelse har den 20 oktober 2013 

antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till för-

troendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som ny-

tillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmel-

serna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag 

inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 

förtroendevalda. 

 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd som tar sikte på aktiv omställning, 

med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställ-

ningsstöd, och pensionsbestämmelser som i stora delar motsvarar pensions-

avtalet AKAP-KL som i ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomst-

principen.  

 

SKL:s styrelse rekommenderar att kommunerna antar bestämmelserna om 

omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) med tillhö-

rande bilaga.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-08-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-19, § 79. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-09, § 97. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 

(OPF-KL) med tillhörande bilaga.  

----- 
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KF § 80  KS/2010:358 - 111 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag - kommunfullmäktige 

 

Lars Levinson har utsetts till ledamot i kommunfullmäktige för  

Moderaterna innevarande mandatperiod. 

 

I skrivelse 2014-09-10 meddelar Levinson att han kommer att flytta från 

kommunen och därför avsäger sig uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att begära ny rösträkning hos länsstyrelsen för att utse ny ledamot efter  

Levinson. 

---- 
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KF § 81  KS/2010:416 - 111 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige har 2010-11-30, § 102 utsett Lars Levinson (M) till 

ledamot i kommunstyrelsen innevarande mandatperiod.  

 

I skrivelse 2014-09-10 meddelar Levinson att han kommer att flytta från 

kommunen och därför avsäger sig uppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Valberedningens förslag 2014-09-23. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att utse Ulf Vidman (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen resterande del 

av innevarande mandatperiod 

 

att utse Olle Wärnick (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen resterande del 

av innevarande mandatperiod. 

-----  
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KF § 82  KS/2010:422 - 111 

 

Fyllnadsval - ersättare för överförmyndaren 

 

Kommunfullmäktige har 2010-11-30 utsett Åke Gavelin (S) till ersättare för 

överförmyndaren innevarande mandatperiod.  

 

Åke Gavelin har avlidit. 

 

Förslag 

Karin Malmfjord (S) föreslår att Britt-Inger Pettersson (S) utses. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Britt-Inger Pettersson (S) till ny ersättare för överförmyndaren  

resterande del av innevarande mandatperiod. 

-----  
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KF § 83   

 

Meddelanden 

 

KS/2010:358 

Länsstyrelsens beslut 2014-06-27 att utse Gun-Brith Stenvall till ny ledamot 

i kommunfullmäktige för Moderaterna efter Anna Hedman. Till ny ersättare 

efter Stenvall har Christina Lundberg utsetts.  

 

KS/2014:170 

Omsorgsförvaltningens redovisning av rapport 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 2 år 2014 

Individ- och familjeomsorg 

   

Utdelning av minnesgåva till anställda med 25 års anställningstid 

Enligt gällande riktlinjer för intern representation erbjuds anställda efter 25 

års anställningstid hos kommunen minnesgåva i form av presentkort hos  

lokal handlare alternativt resecheck. Gåvan ska överlämnas av kommun-

fullmäktiges ordförande i samband med fullmäktigesammanträde.  

 

I anslutning till dagens sammanträde meddelas att tretton anställda är aktu-

ella för detta. Minnesgåvan överlämnas personligen till tre av dessa. Till  

övriga som inte är närvarande kommer gåvan att översändas per post.  

 

Avslutning 

Med anledning av att dagens sammanträde är det sista för den här mandat-

perioden avslutar ordföranden sammanträdet med att tacka avgående leda-

möter och ersättare för ett väl förrättat värv.  

-----  

 


