
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (48)  

 

Kommunfullmäktige   2015-04-27  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2015-04-27, kl. 13.30-16.15 

 Ajournering för allmänhetens frågestund § 34 kl. 13.40-14.30 

 Ajournering för paus kl. 15.30-15.45 

  

Beslutande Se närvarolista sid 2-4 

  

Övriga Maria Mickelsson  sekreterare 

  

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Klara Olofsson och Rickard Frohm 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-05-11, kl. 13.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 33-65 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Patrik Persson  Gunnar Andersson 

 §§ 33-35, 38-65  §§ 36-37 

  

                      

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

  Klara Olofsson  Rickard Frohm 

 

 ANSLAG/BEVIS 

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

 
  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2015-04-27  

   

Datum för anslags uppsättande 2015-05-11 Datum för anslags nedtagande 2015-06-02 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvarolista 

           

Ledamöter Närvaro 

 

C 

 

Patrik Persson 

Nb §§ 33-35,  

38-65 

 

S 

 

Gunnar Andersson 

Nb §§ 33-37,  

39-65 

 

M 

 

Veronika Håkansson 

Nb §§ 33-35,  

37-65 

 

M 

 

Ulf Vidman 

Nb §§ 33-35,  

37, 39-65 

 

M 

 

Olle Wärnick 

Nb §§ 33-35,  

37-38, 40-65 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

Nb §§ 33-35,  

37-65 

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

Nb 

 

C 

 

Therese Granström 

Nb §§ 33-35, 

37-65 

 

C 

 

Peder Wiklund 

Nb §§ 33-35, 

37-38, 40-65 

 

C 

 

Sandra Holmner 

 

- 

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

- 

 

C 

 

Eva-Sofie Jansson 

 

Nb 

 

C 

 

Anders Persson 

 

Nb 

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

Nb 

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

- 

 

C 

 

Lina Wiklund 

 

Nb 

 

C 

 

Sofie Oskarsson 

 

Nb 

 

FP 

 

Tina Kerro  

 

- 

 

FP 

 

Sven-Olof Tellström 

 

- 

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

Nb §§ 33-35,  

37-65 

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

Nb 
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Närvarolista – forts. 

           

Ledamöter Närvaro 

 

S 

 

Karin Malmfjord  

Nb §§ 33-35,  

37-65 

 

S 

 

Peter Åberg 

 

- 

 

S 

 

Ann-Christine Jonsson 

 

Nb 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

- 

 

S 

 

Gunilla Pettersson 

 

- 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb 

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb 

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

Nb §§ 33-35, 

37, 39-65 

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

- 

 

S 

 

Miriam Barrefjord 

 

- 

 

S  

 

Ove Wollgarth 

 

Nb 

 

S 

 

Elisabeth Olofsson 

 

Nb 

 

V 

 

Daniel Johansson 

 

Nb 

 

V 

 

Marianne Ronnhed Johansson 

 

Nb 

 

V 

 

Mats Eliasson 

Nb §§ 33-35,  

37-65 

 

V 

 

Irene Walfridsson 

 

Nb 

 

V 

 

Helena Israelsson 

 

Nb 

 

V 

 

Johan Karlberg 

 

Nb 

 

SD 

 

Carl Sundström 

 

- 

 

KL 

 

Erold Westman 

Nb §§ 33-36,  

39-65 
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Närvarolista – forts. 

           

Tjänstgörande ersättare Närvaro 

 

C 

 

Mikael Fredriksson 

Nb §§ 33-35,  

37-65 

 

C 

 

Annika Mörtsell 

 

Nb 

 

FP 

 

Johnny Holmgren 

Nb §§ 33-37, 

39-65 

 

FP 

 

Per-Erik Sahlman 

Nb §§ 33-35,  

37-65 

 

S 

 

Kurt Forsberg 

Nb §§ 33-35,  

38-65 

 

S 

 

Maritha Nilsson 

 

Nb 

 

S 

 

Bengt Dalemalm 

Nb §§ 33-35,  

38-65 

 

S 

 

Gull-Britt Larsson 

Nb §§ 33-37,  

39-65 

 

S 

 

Lennart Cohen 

Nb §§ 33-36,  

38-65 

  39 

 

Nb = Närvarande beslutande   
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KF § 33   

 

Tyst minut 

 

Sammanträdet inleds med att en tyst minut hålls för att hedra minnet av  

ledamoten Sven-Olof Tellström (FP) som avlidit den 14 april 2015.  

----- 
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KF § 34   

 

Allmänhetens frågestund 

 

Enligt gällande arbetsordning ska allmänhetens frågestund äga rum i sam-

band med att kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen.  

 

Av kungörelsen till dagens sammanträde framgår att allmänheten har möj-

lighet att ställa frågor om årsredovisningen.  

 

Sammanträdet ajourneras kl. 13.40-14.30 för information om kommunens 

årsredovisning 2014 som följs av allmänhetens frågestund. 

----- 
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KF § 35 KS/2015:190 - 007 

 

Revisionsberättelse 2014 

 

Kommunrevisorerna har 2015-04-16 upprättat revisionsberättelse för år 

2014. 

 

Vid sammanträdet föredrar kommunrevisor Hjördis Holmlund revisions-

berättelsen. 

 

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna bedömer att styrelsen och 

nämnderna huvudsakligen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och 

sett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna är i allt 

väsentligt rättvisande, den finansiella måluppfyllelsen god och verksam-

hetsmålens uppfyllelse svag. 

 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och 

nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.  

 

Revisorerna tillstyrker också att årsredovisningen för 2014 godkänns.   

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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KF § 36 KS/2015:190 - 007 

 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2014 

 

Kommunrevisorerna har 2015-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2014. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen avseende 

2014 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda ansvars-

frihet avseende 2014 års förvaltning. 

 

Tomas Mörtsell (C), Therese Granström (C), Olle Wärnick (M), Veronika 

Håkansson (M), Roland Gustafsson (KD), Karin Malmfjord (S), Kurt  

Forsberg (S), Sven-Åke Pennling (S), Patrik Persson (C), Mikael  

Fredriksson (C), Ulf Vidman (M), Per-Erik Sahlman (FP), Peder Wiklund 

(C), Bengt Dalemalm (S) och Mats Eliasson (V) deltar inte i beslutet på 

grund av jäv.  

----- 
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KF § 37 KS/2015:190 - 007 

 

Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden 2014 

 

Kommunrevisorerna har 2015-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2014. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för omsorgsnämnden avseende 

2014 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda ansvars-

frihet avseende 2014 års förvaltning. 

 

Patrik Persson (C), Bengt Dalemalm (S), Erold Westman (KL), Kurt  

Forsberg (S) och Lennart Cohen (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

----- 
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KF § 38 KS/2015:190 - 007 

 

Ansvarsfrihet för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2014 

 

Kommunrevisorerna har 2015-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2014. 

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

ningsnämnden avseende 2014 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja fritids-, kultur- och utbildningsnämnden och dess enskilda för-

troendevalda ansvarsfrihet avseende 2014 års förvaltning. 

 

Ulf Vidman (M), Johnny Holmgren (FP), Erold Westman (KL), Gull-Britt 

Larsson (S), Gunnar Andersson (S) och Sven-Åke Pennling (S) deltar inte i 

beslutet på grund av jäv. 

----- 
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KF § 39 KS/2015:190 – 007 

 

Ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2014 

 

Kommunrevisorerna har 2015-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2014. 

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

nadsnämnden avseende 2014 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess enskilda förtro-

endevalda ansvarsfrihet avseende 2014 års förvaltning. 

 

Peder Wiklund (C) och Olle Wärnick (M) deltar inte i beslutet på grund av 

jäv. 

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 12 (48)  

   

Kommunfullmäktige  2015-04-27  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 40 KS/2015:119 - 042 

 

Årsredovisning 2014 för Storumans kommun 

 

Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla för-

valtningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och 

sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. För-

valtningsberättelsen ska bl.a. innehålla en översikt över utvecklingen av 

verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultat och 

balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

 

Kommunens resultat 2014 uppgår till ca 8,3 mnkr och är ca 0,3 mnkr bättre 

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

än förväntat.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-03-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-25, § 47. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-15, § 50. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-50, § 50 att efter mindre redaktionella 

ändringar fastställa årsredovisning 2014 för Storumans kommun och över-

lämna den till kommunfullmäktige för godkännande. 

 

Yrkande 

Tomas Mörtsell (C) biträdd av Roland Gustafsson (KD) och Peder Wiklund 

(C) yrkar att årsredovisning 2014 för Storumans kommun godkänns.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mörtsells yrkande och finner att kom-

munfullmäktige beslutar enligt detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna årsredovisning 2014 för Storumans kommun. 

----- 
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KF § 41 KS/2015:179 - 042 

 

Verksamhetsberättelser 2014 

 

Respektive nämnd och styrelse ska upprätta verksamhetsberättelser för 

2014 för sina verksamhetsområden. Verksamhetsberättelserna är nämnder-

nas egen redovisning till kommunfullmäktige och innehåller kommentarer 

kring resultatet, redovisning av viktiga händelser samt uppföljningar av 

fastställda mål i verksamhetsplanerna. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-15, § 52.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-15, § 52 att överlämna styrelsens och 

nämndernas verksamhetsberättelser för 2014 till kommunfullmäktige för 

godkännande.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser för 2014. 

----- 
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KF § 42 KS/2015:180 - 109 

 

Fråga - uppdraget som vice ordförande i Region Västerbotten 

 

Maria Gardfall (S) har 2015-04-13 inkommit med följande fråga ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell:  

 

Läste att du Tomas Mörtsell blivit vald som vice ordförande i Region  

Västerbotten. Vad innebär detta uppdrag? 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att frågan får ställas.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande svar:  

 

Region Västerbotten är bildat av kommunerna och landstinget i Väster-

botten. Uppgifterna för Region Västerbotten är dels de uppgifter som 

Kommunförbundet tidigare hade, dels länsutvecklingsansvaret som läns-

styrelsen hade, samt vissa uppgifter som tidigare låg på landstingets bord. 

 

Bland medlemmarna i Region Västerbotten utses styrelse, arbetsutskott 

samt ett antal andra uppdrag. 

 

Som vice ordförande i Regionstyrelsen är jag dessutom ledamot i regionsty-

relsens arbetsutskott. Innebörden i uppdraget, jämfört med ett uppdrag som 

ledamot i styrelsen, är framförallt att jag kommer in tidigare i berednings-

processen i olika frågor. Jag har också lättare att initiera frågor i styrelsen 

som vice ordförande. 

 

Maria Gardfall tackar för svaret och frågan anses därmed besvarad. 

----- 
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KF § 43 KS/2015:202 - 294 

 

Fråga - avtal med XL Bygg 

 

Erold Westman (KL) har 2015-04-27 lämnat in följande fråga till kommun-

styrelsens ordförande Tomas Mörtsell:  

 

o Finns ett avtal med XL Bygg om hyra av affärslokal och är det mark-

nadsmässiga hyror i så fall? 

 

o Om det finns ett avtal; hur lång är avtalstiden, är det ett bindande avtal 

och är det påskrivet? 

 

o Vid en eventuell byggnation av affärslokal, hur mycket är totalkostnaden 

inkl. markarbeten och konsultationer budgeterad till? 

  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågan får ställas.  

 

Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde den 15 juni. 

----- 
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KF § 44 KS/2015:203 - 149 

 

Fråga - nedläggning av lokalkontor 

 

Rickard Frohm (S) har 2015-04-27 lämnat in följande fråga till kommun-

styrelsens ordförande Tomas Mörtsell: 

 

o Hur har Storumans kommun agerat mot Swedbanks nedläggning av  

lokalkontoret i Tärnaby? 

 

o Hur agerar kommunen i den aktuella frågan om nedläggningen av  

Skattekontoret i Lycksele samt hotet om nedläggning av 100 Arbets-

förmedlingskontor? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågan får ställas. 

 

Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde den 15 juni. 

----- 
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KF § 45 KS/2015:204 - 823 

 

Fråga - ersättning till markägare 

 

Marianne Ronnhed Johansson (V) har 2015-04-27 lämnat in följande fråga 

till kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell:  

 

Vad är skillnaden i att man ersätter markägare för längdspår/skidspår men 

inte för skoterleder? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågan får ställas.  

 

Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde den 15 juni. 

----- 
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KF § 46 KS/2015:71 - 823 

 

Interpellation - allmänna skoterleder 

 

Bengt-Göran Burman (V) har 2015-02-24 lämnat in en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell angående allmänna skoter-

leder.  

 

Burman skriver följande:  

 

I Storumans kommun har man vid flera tillfällen försökt att få till lagliga 

allmänna skoterleder men aldrig lyckats då man konsekvent vägrar ersätta 

de privata markägare som upplåter sin mark. Möjligheterna till att etablera 

fungerande betalskoterleder i vår kommun torde vara goda då skoterturism-

en är kapitalstark. Behovet av att begränsa skotertrafiken till etablerade le-

der är oerhört viktigt för djur, natur och bofast befolkning. 

 

Här finns även goda möjligheter att arbetstillfällen skapas som är av största 

vikt i vår kommun. 

 

Bengt-Göran Burmans fråga till kommunstyrelsens ordförande är:  

 

o Varför avser kommunen att inte någon intrångsersättning ska utgå till de 

privata markägare som möjliggör att lagliga allmänna skoterleder kan 

upprätthållas, skoterleder som kan hålla god kvalitet i hela kommunen. 

 

o Anser inte du att det är viktigt att upprätthålla allmänna lagliga skoter-

leder i Storumans kommun? 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24, § 1 att interpellationen fick 

ställas. Kommunstyrelsens ordförande meddelade att interpellationen kom-

mer att besvaras vid nästa sammanträde den 27 april.  

 

Vid dagens sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Tomas 

Mörtsell följande interpellationssvar:  

 

Som interpellanten konstaterar, har Storumans kommun vid flera tillfällen 

försökt tillskapa allmänna skoterleder. För närvarande pågår ett arbete med 

att återigen söka en lösning på frågan. 

 

I samband med det arbetet har kommunstyrelsen tagit ställning kring hur vi 

bl.a. ska hantera ersättningsfrågan. Beslutet innebär att ingen ersättning  
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KF § 46 – forts. 

 

betalas ut till markägare samt att markägare utan avtal om skoterled inte ska 

behöva ha någon sådan på sin mark. Där avtal saknas upphör allmän led. 

 

Även om skoterturismen är kapitalstark så saknas maktmedel för att driva in 

ersättning, detta gäller även skoterklubbarna. Även om argumenten för att 

betala ledavgifter är goda, så bygger den på den enskildes goda vilja. 

 

I princip är jag positiv till markägarersättning, men man bör förstå nyttan 

med skoterleder, inte minst för markägarna. Skoterleder ökar tillgänglig-

heten, transportmöjligheterna, minskar skogsskadorna och övriga stör-

ningar. Man försöker i möjligaste mån anlägga leder där riskerna för skador 

är så låga som möjligt, efter myrar exempelvis. På sikt är det rimligt att det 

ska kunna utgå en ersättning till markägare, däremot ska den ersättningen 

inte finansieras via kommunala medel utan via de som nyttjar lederna. Vårt 

mål är att skapa möjligheter för att detta ska kunna bli möjligt. Allmänna 

leder behöver dock komma på plats som ett första steg, innan betalleder kan 

tillskapas. 

 

Med det lämnade svaret anses interpellationen besvarad. 

----- 
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KF § 47 KS/2015:185 - 291 

 

Interpellation - skollokaler i dag och i framtiden 

 

Karin Malmfjord (S) har 2015-04-16 lämnat in en interpellation till fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens ordförande Tina Kerro. 

 

I interpellationen skriver Malmfjord följande:  

 

Under förra mandatperioden beslutade kommunfullmäktige att internhyror 

skulle införas. Hur är nyttjandegraden av skolornas lokaler i förhållande till 

dagens elevunderlag? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Eftersom fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande inte är när-

varande vid dagens sammanträde kommer interpellationen att besvaras vid 

nästa sammanträde den 15 juni.  

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 21 (48)  

   

Kommunfullmäktige  2015-04-27  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 48 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 beslutade 2014-09-23, § 74 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter översänts till fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens bedömning 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har ett givande samarbete med 

Storumans musik- och teaterförening samt med flera andra organisationer 

inom kulturområdet. Kulturakademin, Norrlandsoperan, samverkansgruppe-

ringen för inlandskommunerna Motili, amatörteater, studieförbund och kul-

turföreningar inom det samiska språkvårdsområdet är exempel på samver-

kansparter.  

 

Resultatet av samverkan blir ett brett utbud av kulturella aktiviteter för 

kommunens medborgare att ta del av. Förutom Storumans musik- och  

teaterförenings utbud, som företrädesvis arrangeras i den östra kommun-

delen, har övriga föreningar/förbund också sina kulturutbud som allmän-

heten kan ta del av.  
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KF § 48 – forts. 

 

Under 2014 fick Storumans musik- och teaterförening förutom budgeterade 

50 000 kronor ett extra bidrag på 10 000 kronor för att i samband med in-

vigningen av kulturhuvudstadsåret kunna täcka kostnaderna för konserten 

med vokalgruppen Framest från Riga. Förteckning över ett antal av de kul-

turaktiviteter som kommunen arrangerade i samverkan med andra aktörer 

framgår av särskild upprättad bilaga.  

 

Att ensidigt öka anslaget till en av samverkansparterna blir inte rätt om inte 

kommunen samtidigt kan öka anslagen till övriga föreningar. Nämnden kan 

däremot under 2015 se över om det finns möjligheter att omfördela medel 

från Motilisamarbetet till Musik- och teaterföreningens fördel.   

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-12-11 § 74 och 

2015-01-29 § 23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-10, § 29. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-15, § 45. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

----- 
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KF § 49 KS/2012:257 - 331 

 

Motion - parker med tillgänglighet 

 

Karin Malmfjord (S) har 2012-09-10 lämnat in en motion angående parker 

med tillgänglighet.  

 

I motionen skriver Malmfjord bland annat följande: 

 

Hur attraktiv en kommun är beror på många olika faktorer. En av faktorerna 

är att det finns sociala arenor som är tillgängliga för alla åldrar.  

 

Ett sätt är att det finns tillgång till parker där man kan mötas och där barn 

kan leka. Lekplatser uppmuntrar till lek och rörelse utomhus och leken är en 

nödvändig del i barnens utveckling.  

 

Parkerna ska vara så utformade att barn, ungdomar och vuxna med eller 

utan funktionshinder kan besöka parkerna. Som exempel på detta nämns 

följande:  

 

o Stråk genom parken för att personer med synnedsättning ska kunna  

orientera sig 

 

o Rullstolsburna ska kunna välja mellan plana vägar och utmanande backar 

 

o Fallskyddsplattor istället för sand så att redskap kan nås 

 

o Specialtillverkad sandlåda med möjlighet att sitta i rullstol eller i sandlå-

dan med stöd för ryggen 

 

o Kompisgunga och tvillingrutchkana 

 

o Grillstad, bänkar och bord med förlängda bordskivor anpassade för rull-

stolsburna 

 

o Pulkbackar fria från hinder 

 

Parker som är tillgängliga och med utrustning lockar till sig besökare, barn, 

ungdomar och vuxna. Parker är sociala mötesplatser, som det finns ett stort 

behov av i Storumans kommun.  
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KF § 49 – forts. 

 

Malmfjord föreslår  

 

att parker byggs i första hand i Tärnaby och Storuman som är tillgängliga 

för barn, ungdomar och vuxna och som kan nås av alla, med eller utan 

funktionshinder.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-25, § 86 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

tekniska avdelningen.  

 

Bedömning 
I samband med budgetarbetet för 1991 års budget konstaterades att verk-

samhetens anslag inte räckte till och att en förändring var nödvändig.  

Tekniska nämnden beslutade 1991-06-27 § 78 att dra in underhållet och  

tillsynen av lekplatserna och samtidigt erbjuda byaföreningarna respektive 

kvartersföreningarna i tätorterna att överta skötsel och underhåll av befint-

liga lekplatser. I de fall ingen förening var villig att anta erbjudandet monte-

rades lekutrustningarna bort med anledning av olycksfallsriskerna.  

 

Frågan om allmänna lekplatser i Storumans kommun har aktualiserats i och 

med kommunfullmäktiges beslut 2015-02-24 § 9, att genomföra en utred-

ning av de allmänna lekplatserna i kommunen. 

 

Enligt Boverkets föreskrifter om tillgänglighet på allmänna platser och 

andra anläggningar (BFS 2011:5 ALM 2) som gäller vid nyanläggning av 

bl.a. lekplatser, ska dessa kunna användas av barn och föräldrar med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga. Samtliga lekredskap behöver dock inte 

vara tillgängliga för alla. 

 

Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2013:9 HIN 3) som 

bl.a. gäller allmänna platser, innehåller krav på att tillgängligheten på be-

fintliga allmänna lekplatser ska förbättras så att de även kan användas av 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

 

En välplanerad och underhållen lekplats fungerar som en mötesplats och 

främjar kontakten mellan människor från olika kulturer, boendeformer, åld-

rar och barn med eller utan funktionshinder. 

 

Den utredning som genomförs bör behandla hur nya lekplatser som eventu-

ellt anläggs ska tillgänglighetsanpassas för att kunna användas av alla.  
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KF § 49 – forts. 

 

Även de lekparker som ska vara kvar och kan bli aktuella för en renovering 

bör beakta tillgängligheten. 

 

Beredande organs förslag 

Gatu- och VA-ingenjör Emil Lundströms tjänsteutlåtande 2015-03-12. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-25, § 41. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-15, § 46. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen 

 

att behandla motionens innehållsmässiga förslag i utredningen av allmänna 

lekplatser i kommunen enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-24, § 9. 

----- 
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KF § 50 KS/2015:90 - 709 

 

Motion - införande av 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön för 

vårdpersonal_____________________________________________ 

 

Daniel Johansson (V) har 2015-03-16 lämnat in en motion om införande av 

6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för vårdpersonal.  

 

Johansson skriver följande i motionen: 

 

En av våra största utmaningar är att utveckla vården och omsorgen i  

Storumans kommun. 

 

Ett sätt att utveckla vården är att minska de anställdas arbetstid till 6 tim-

mar. Detta skulle bidra till att göra vårdyrken mer attraktiva samtidigt som 

våra medarbetare skulle göra ett mer produktivt och kvalitativt arbete.  

 

I den kvinnodominerande äldreomsorgen i Storuman har många anställda 

deltidstjänster. Detta innebär att våra medarbetare finansierar sin egen  

arbetstidsförkortning med deltidslön och låga framtida pensioner varför 

detta är en mycket viktigt feministisk reform för att förbättra arbetsmiljö 

och villkor för våra många kvinnliga medarbetare.  

 

Många av våra medarbetare har svårt att klara detta krävande arbete fram 

till pensionen och sjukskrivningar är vanliga. Medarbetarenkäten är ett tyd-

ligt mätinstrument på detta.  

 

Idag blir det allt svårare att rekrytera och behålla medarbetare inom äldre-

omsorgen och detta är ett viktigt steg i att göra vårdyrkena mer attraktiva.  

 

Johansson föreslår 

 

att Storumans kommun genomför en försöksverksamhet med 6 timmars  

arbetsdag inom en eller ett par arbetsplatser inom kommunens äldreomsorg 

med start under år 2016 

 

att urvalet bör göras i samråd mellan omsorgsnämnd och de fackliga orga-

nisationerna.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 51 KS/2015:173 - 020 

 

Motion - avskaffande av karensdag för personal inom skola, vård och 

omsorg vid vinterkräksjuka/magsjuka__________________________ 

 

Daniel Johansson (V) har 2015-03-30 lämnat in en motion om avskaffande 

av karensdag för personal inom skola, vård och omsorg vid vinterkräk-

sjuka/magsjuka. 

 

Johansson skriver följande i motionen:  

 

Det är inte rimligt att personal som insjuknat via sitt jobb även ska straffas 

för karensdag och sjukersättning. Detta anser Vänsterpartiet är en liten åt-

gärd för att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare.  

 

Smittskyddsläkare har bestämt att man är smittfri 48 timmar efter senaste 

symtom. Detta innebär att arbetsgivaren stänger av sin personal från att 

jobba under dessa 48 timmar, för att minska smittspridningen. 

 

Det är fullt möjligt för kommunen att tillsammans med fackförbunden 

skriva lokalavtal som slopar karensdagen för sina anställda. Vad gäller de 

övriga 48 timmar efter sista symtom finns redan i dag en överenskommelse 

mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna om att man ska få 

vara avstängd från jobb med bibehållen lön. Vänsterpartiet ser dock att  

arbetsgivaren sällan uppfyller detta.  

 

Johansson föreslår 

 

att karensdag avskaffas för personal inom vård, omsorg och skola som via 

sitt yrke drabbas av den årliga vinterkräksjukan/magsjukan. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 52 KS/2015:186 - 000 

 

Motion - medborgarförslag via webben 

 

Karin Malmfjord (S) har 2015-04-16 lämnat in en motion om medborgar-

förslag via webben. 

 

Malmfjord skriver följande i motionen:  

 

Under många år har det varit möjligt att lämna in medborgarförslag till 

kommunen. Den digitala tekniken har skapat nya möjligheter däribland e-

tjänstservice. Många kommuner har infört möjligheten att lämna in med-

borgarförslag med hjälp av den digitala tekniken. Det har visat sig att de 

flesta medborgarförslag skickas in kvällstid, tidiga morgnar och vid lunch-

tid. Viljan att göra sin röst hörd ökar när tillgängligheten ökar.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att medborgarförslag kan lämnas in via kommunens hemsida. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 53 KS/2015:187 - 000 

 

Motion - digitalt servicecenter 

 

Karin Malmfjord (S) har 2015-04-16 lämnat in en motion om digitalt ser-

vicecenter för invånarna. 

 

Malmfjord skriver följande i motionen:  

 

Kommunen har en viktig roll i att nå dem som sällan eller aldrig använder 

Internet. De är oftast äldre, nyanlända och lågutbildade som saknar digital 

kompetens. Det kommer att behövas många olika insatser för att höja den 

digitala kompetensen hos medborgarna. Att öka den digitala delaktigheten 

kan ses från olika aspekter, bland annat den demokratiska och den sociala.  

 

Alla ska kunna, vilja och våga ta del av Internet med alla dess möjligheter 

till delaktighet i den digitala samhällsutvecklingen, tillgång till information, 

tjänster, service och utbildning.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att frågan om digitalt servicecenter utreds 

 

att digitala servicecenter inrättas i kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 54 KS/2015:188 - 609 

 

Motion - elevdatorer 

 

Karin Malmfjord (S) har 2015-04-16 lämnat in en motion om elevdatorer.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen: 

 

Digitalisering är en del av vår värld. Behovet av den digitala kompetensen 

ökar. Det handlar om att kunna söka information, kommunicera, interagera 

och producera digitalt. Den digitala kompetensen skapar motivation att 

delta i utvecklingen. Sedan många år tillbaka får elever på Luspengymna-

siet låna egen dator under skoltiden. Nu är det dags att erbjuda elever från 

årskurs 7 till 9 samma möjligheter.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att medel avsätts för inköp av elevdatorer 

 

att elever i årskurs 7-9 får en egen dator/surfplatta. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 55 KS/2015:189 - 139 

 

Motion - policy för praktikplatser i Storumans kommun 

 

Tina Kerro (FP) har 2015-04-16 lämnat in en motion angående policy för 

praktikplatser i kommunen. 

 

Kerro skriver följande i motionen: 

 

Storumans kommun har idag ett stort behov av vikarier och tillsvidare-

anställd personal inom flera stora verksamheter som skola och omsorg. Vi 

har idag berikats med många nya medborgare från olika länder som vill 

komma in på arbetsmarknaden. Som ett led i detta skulle väl fungerande 

praktikplatser leda till fler och bättre rekryteringar. Det krävs bra handled-

ning och trygghet för den som ska ut i praktik. Detta skulle kunna vara möj-

ligt genom att utarbeta en policy som alla arbetsplatser kan använda sig av. 

Man har provat liknande arbete i andra kommuner och sett att det är väldigt 

lyckat för en väl fungerande integration.  

 

Kerro föreslår 

 

att en policy för praktikplatser i Storumans kommun upprättas 

 

att alla handledare får en utbildningsdag i bra handledning 

 

att samarbete med Arbetsförmedlingen och näringslivet angående praktik-

platser ses över  

 

att Storumans kommun har minst 10 praktikplatser per år. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 56 KS/2015:163 - 231 

 

Medborgarförslag - studentbostäder i Tärnaby 

 

Birgitta Corin och Hans-Peter Carlsson har 2015-03-27 inkommit med ett 

medborgarförslag om att bygga fler små och enkla bostäder i  

Tärnaby, framförallt för studerande vid Skidhemmet, Tärnaby alpina gym-

nasium, Skidakademin, Snowboardlinjen och Folkhögskolans allmänna 

linje med alpint (eftergymnasial).  

 

Förslagsställarna föreslår att kommunen bör bygga små, enkla och billiga 

studentbostäder i lägen som inte konkurrerar ut turistiskt boende. En förtät-

ning av byn behövs oavsett former och studentbostadshus kan vara ett bra 

steg i rätt riktning.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 57 KS/2013:359 - 109 

 

Folkhälsopolitiskt program för Storumans kommun 2015-2018 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-24 § 85 att ett folkhälsopolitiskt 

program för Storumans kommun ska upprättas. Enligt kommunfullmäktiges 

beslut 2013-09-24 § 86 ska även frågan om anställning av en folkhälsosam-

ordnare prövas i samband med utarbetande av programmet. 

 

Under år 2014 har ett förslag till folkhälsopolitiskt program tagits fram, där 

kommunens folkhälsoråd har fungerat som arbetsgrupp med kommunkans-

liets utredare i en samordnande funktion. 

 

Förslaget sändes ut på remiss 2015-01-28 till över 40 berörda parter. Vid 

remisstidens utgång 2015-03-10 hade nio remissvar inkommit. Remissvaren 

har sammanställts och inarbetats i förslaget till folkhälsopolitiskt program. 

 

Vad gäller frågan om anställning av folkhälsosamordnare har det föreslagits 

att en tjänst inrättas på minst 25 %, kopplad till annan tjänst vid fritids- och 

kulturförvaltningen i kommunen. Inrättandet av en tjugofemprocentig tjänst 

skulle kosta cirka 136 000 kronor/år (vid en månadslön på 30 000 kronor) 

och med tillägg för medel till omkostnader och aktiviteter skulle årskostna-

den kunna uppskattas till totalt cirka 200 000 kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2013-03-12. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-25, § 46. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-15, § 53. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att upprättat förslag till folkhälsopolitiskt program för Storumans kommun 

2015-2018 antas 

 

att frågan om inrättande av tjänst som folkhälsosamordnare behandlas i 

kommunens ordinarie budgetprocess. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) biträdd av Mats Eliasson (V) yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag.  
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KF § 57 – forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till folkhälsopolitiskt program för Storumans 

kommun 2015-2018  

 

att behandla frågan om inrättande av tjänst som folkhälsosamordnare i 

kommunens ordinarie budgetprocess. 

----- 
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KF § 58 KS/2015:177 - 400 

 

Taxor och avgifter 2015-2018 inom miljö- och hälsoskydd 

 

Storumans kommun har genom lagstiftning i uppdrag att utföra inspektioner 

för att kontrollera att lagstiftningen efterlevs. Detta finansieras genom att 

objektet/företagen/kunden debiteras för tillsyn, antingen årligen eller som 

en engångsavgift.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom och upprättat 

förslag till reviderade taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsom-

råde. Målsättningen har varit att skapa ett samlat dokument som är lättare 

för både förvaltning och brukare att följa. Samtliga avgifter med hänvisning 

till alkohol-, tobaks-, livsmedels-, strålskydds- samt lotterilagstiftning, la-

gen om handel med vissa receptfria läkemedel, trafikförordningen och mil-

jöbalken har sammanställts i ett gemensamt taxedokument benämnt Taxor 

och avgifter 2015-2018 Miljö- och hälsoskydd. I dokumentet har även taxan 

för offentlig kontroll av livsmedel som kommunfullmäktige fastställt 2014-

11-25 fastställt tagits med.  

  

Utgångspunkten för avgifterna är de föreskrifter som meddelas med stöd av 

lagarna samt kompletterande EG-bestämmelser. Avgifterna anges i kronor 

per timme för tillsyn, anmälningar, registreringar och tillstånd.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2015-03-18 godkänt de före-

slagna taxorna och avgifterna och beslutat att överlämna det samlade do-

kumentet till kommunfullmäktige för fastställande.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2015-03-18, § 23. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-15, § 54. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter 2015-2018 avseende 

tillstånd, anmälan, registrering och tillsyn inom miljö- och hälsoskydd  

 

att taxan avseende årlig miljötillsyn (Bilaga 4 Avgiftsklasser för miljöfarlig 

verksamhet) gäller fr.o.m. 2016-01-01 

 

att övriga taxor gäller fr.o.m. 2015-07-01 

----- 
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KF § 59 KS/2015:167 – 251 

 

Exploateringsavtal - fastigheterna Björkfors 1:598 och 1:943 i  

Hemavan (Hemavan Ski Lodge AB)______________________ 

 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och Hemavan Ski Lodge AB. 

 

Exploateringen avser fastigheterna Björkfors 1:598 och 1:943 i Hemavan. 

Området är beläget vid Norrliften och för området finns sedan tidigare ett 

exploateringsavtal tecknat med Stanford Park AB. En försäljning av fastig-

heterna Björkfors 1:598 och 1:943 medför att detta förslag till exploate-

ringsavtal har upprättats med ny ägare vad gäller åtaganden inom rubrice-

rade fastigheter. 

 

I avtalet sägs bland annat följande: 

 

o Exploatören har att utföra lokalgata, diken, dammar, belysning, skidpor-

tar (planfri korsning med lokalgata), förberedelse för bredband, nodhus, 

tryckstegringsstation samt vatten- och avloppledningar i exploaterings-

området. Exploatören bygger fritidshus alternativt säljer tom-

ter/markområden till intressenter för byggande av fritidshus m.m. i en-

lighet med ny detaljplan. Ovanstående arbeten sker i exploatörens regi 

och under hans ansvar. 

 

o Vatten- och avloppsfrågan löses via kommunens vatten- och avloppsnät 

med anslutningspunkt som anvisas av kommunens tekniska avdelning. 

Stamledningarna m.m. som byggs i området för vatten och avlopp över-

lämnas till kommunen efter att dessa färdigställts, slutbesiktigats och ge-

nom övertagandebesiktning godkänts av kommunens handläggare av 

VA-frågor samt relationshandlingar överlämnats både i analogt och digi-

talt MapInfo-format. 

 

o Anläggningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp ska betalas av ex-

ploatören enligt gällande VA-taxa när anslutningen är upprättad. 

 

o Sakkunnig ska kontrollera att vägar, diken och dammars lägen överens-

stämmer med detaljplanen. Kontrollen bekostas av exploatören. Kon-

trollrapport överlämnas till kommunen. 
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KF § 59 – forts. 

 

o Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att dra slang 

samt placera brunnar enligt projekterat underlag och anvisningar. Även 

anslutningar till varje fastighet ska utföras. Exploatören ska även uppföra 

och bekosta nodhus med tillhörande utrustning. Slangar, kopplingsbrun-

nar etc. tillhandahålls av kommunen som även ska svara för projektering 

och samordning. Kommunen övertar bredbandsnätet utan kostnad. Re-

spektive fastighetsägare betalar anslutningsavgift i samband med att fas-

tigheten kopplas till bredbandsnätet. 

 

o Exploatören lämnar en säkerhet till ett värde av 700 000 kronor i form av 

garanti som kommunen godkänner. Säkerheten ska nedskrivas med  

 

 200 000 kronor när vägar, skidportar och belysning är färdig-

ställda, besiktade och godkända,  

 

 250 000 kronor när tryckstegring och huvudledningar för vatten 

och avlopp är färdigställda, besiktade och godkända, 

 

 200 000 kronor när nodhus och förberedelse för bredband är fär-

digställda, besiktade och godkända, 

 

 50 000 kronor när hela infrastrukturen är klar. 

  

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-03-31. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-15, § 55. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal. 

----- 
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KF § 60 KS/2014:309 - 111 

 

Ny rösträkning - ledamot i kommunfullmäktige 

 

Sven-Olof Tellström har utsetts till ledamot i kommunfullmäktige för  

Folkpartiet Liberalerna mandatperioden 2014-10-15-2018-10-14. 

 

Sven-Olof Tellström har avlidit.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

munfullmäktige efter Sven-Olof Tellström. 

----- 
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KF § 61 KS/2015:192 – 107 

 

Nominering - Hemavan Tärnaby Airport AB 

 

Enligt gällande bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport AB ska  

Storumans kommun nominera två ledamöter och två ersättare till bolagets 

styrelse.  

 

Beredande organs förslag 

Valberedningens förslag 2015-04-27 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att nominera följande personer till styrelsen för Hemavan Tärnaby Airport 

AB mandatperioden 2015-2019 

 

Ledamöter Ersättare 

 

M Olle Wärnick C Anders Persson 

 Ringvägen 10  Björkvägen 3 

 920 51 Gunnarn  920 64 Tärnaby 

 

S Lennart Cohen S Christian Andersson 

 Övre Björknäs 239  Lassovägen 28 

 920 64 Tärnaby  920 66 Hemavan 

----- 
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KF § 62 KS/2015:197 - 107 

 

Ombud vid bolagsstämma med Storumans kommunföretag AB 2015 

 

Storumans kommunföretag AB håller bolagsstämma den 25 maj 2015. 

Kommunens ombud ska utses till bolagsstämman.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2015-04-15. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att utse ombud till bolags-

stämman med Storumans kommunföretag AB 2015. 

----- 
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KF § 63   

 

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/2011:165 

Förvärv och utveckling av badhuset i Hemavan 

Inlämnad av Lena Drangel (S) 2011-04-11. 

 

Kommunfullmäktige har § 56/11 beslutat överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har överlämnats till kanslichefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2011—2013.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-05-22 föreslagit att motionen  

avslås. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-06-05 besluta-

des att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare utredning  

avseende driftskostnader, personalkostnader, kostnader för förvärv samt  

investeringsbehov. 

 

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. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2013—2014. 
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KF § 63 - forts. 

 

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. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2013—2014. 

 

Motionen har först överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande och 

därefter till kansliets projektledare.  

 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2015-03-25 

beslutades att återremittera ärendet till projektledaren för ytterligare bered-

ning. 

 

KS/2013:405 

Underhåll av leder i Storumans kommun 

Inlämnad av Erold Westman (KL) 2013-11-26. 

 

Kommunfullmäktige har § 104/13 beslutat att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2014. 

 

KS/2014:32 

Deklaration för jämställdhet 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2014-01-27. 

 

Kommunfullmäktige har § 12/14 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredningen.  

 

Motionen har därefter överlämnats till administrativ chef för tjänsteutlå-

tande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2014. 
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KF § 63 – forts. 

 

KS/2014:163 

Delade turer och deltidstjänster inom omsorgen 

Inlämnad av Håkan Rombe (partilös f.d. FP) 2014-04-03. 

 

Kommunfullmäktige har § 38/14 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning.  

 

Motionen har därefter överlämnats till omsorgsnämnden för yttrande.  

Omsorgsnämnden har 2014-09-24 beslutat föreslå att motionen bifalls  

under förutsättning att erforderliga medel efter utredning tillförs omsorgs-

nämndens budget. Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-11 att återremittera 

ärendet till omsorgsnämnden för ytterligare utredning avseende kostnads-

beräkning av de åtgärder som ett bifall till motionen innebär.  

 

Omsorgsnämnden har 2015-03-18 yttrat sig på nytt och föreslår att  

motionen avslås. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att bereda  

ärendet vidare vid sammanträde i maj 2015.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2014. 

 

KS/2015:70 

”Attraktiv arbetsgivare – förebyggande hälsoarbete” 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2015-02-23. 

 

Kommunfullmäktige har § 2/15 beslutat att överlämna motionen till kom-

munstyrelsen för beredning.  

 

Motionen har därefter överlämnats till administrativ chef för tjänsteutlå-

tande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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KF § 64   

 

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/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. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2012—2014. 

 

Ärendet har överlämnats till trafikplanerare Inger Carstedt för tjänsteutlå-

tande som yttrat sig i ärendet 2012-11-19. Därefter har möjligheten under-

sökts om medborgarförslaget kan tillmötesgås med så kallad självskjuts. 

Enligt koncernchefen kan detta enbart erbjudas vid anordnade av skolskjuts.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-15 att avslå medborgarförslaget av 

ekonomiska skäl.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

KS/2012:269 

Upprustning av lekparker i Storumans tätort 

Inlämnat av Anna Åkerstedt, Storuman 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—2014. 
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KF § 64 – forts. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-15 att avslå medborgarförslaget men 

att inarbeta dess innehållsmässiga förslag i utredningen av allmänna lek-

platser enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-24.  

 

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.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2013—2014. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-10 att avslå medborgarförslaget. 

  

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

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.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2013—2014. 

 

KS/2013:222 

Vargfri kommun 

Inlämnat av Sören Israelsson m.fl. 2013-05-15. 

 

Kommunfullmäktige har § 66/13 beslutat överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
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KF § 64 – forts. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2013—2014. 

 

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. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2013—2014. 

 

KS/2013:341 

Tillvaratagande av tidningspapper och wellpapp för tillverkning av  

briketter 

Inlämnat av Ulf Holmlund 2013-09-26. 

 

Kommunfullmäktige har § 107/13 beslutat överlämna medborgarförslaget 

för handläggning och beslut. Medborgarförslaget har därefter överlämnats 

till näringslivschefen och vidare till koncernchefen.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2014. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-15 att avslå medborgarförslaget.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

KS/2013:360 

Parkeringsplatser och trafiksäkerhetsåtgärder vid Skytteanska skolan, 

Tärnaby 

Inlämnat av Marlén Lindgren 2013-10-17. 

 

Kommunfullmäktige har § 108/13 beslutat att överlämna medborgarför-

slaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har därefter 

överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2014. 
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KF § 64 – forts. 

 

KS/2014:69 

Jämnare fördelning av kostnader för skoterleder 

Inlämnat av Sören Israelsson 2014-03-04. 

 

Kommunfullmäktige har § 40/14 beslutat att överlämna medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarförslaget har 

därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2014:373 

Åtgärder mot miljögifter och farliga kemikalier i förskolan 

Inlämnat av Emilia Ronnhed och Sara Mårtensson 2014-12-09. 

 

Kommunfullmäktige har § 17/15 beslutat att överlämna medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har därefter över-

lämnats till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, handläggaren av upp-

handlingsfrågor och Fastighets AB Umluspen för yttrande.  

 

KS/2015:35 

Turistsatsningar i Storumans kommun 

Inlämnat av Ulf Holmlund 2015-01-27. 

 

Kommunfullmäktige har § 18/15 beslutat att överlämna medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarförslaget har 

därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  

----- 
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KF § 65   

 

Meddelanden 

 

KS/2104:156 

Förvaltningsrättens dom 2015-04-07 i mål nr 1218-14 Helena Israelsson 

m.fl. ./. Storumans kommun avseende laglighetsprövning enligt 10 kap. 

kommunallagen (1991:100) KL av kommunfullmäktiges beslut 2014-06-17, 

§ 62 avseende uppförande av affärslokal vid Entré Storuman. Förvaltnings-

rätten upphäver kommunfullmäktiges beslut.  

 

KS/2015:1 

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 1 2015 

Äldreomsorg 

 

§ 9:2 Lagen om stöd och service till Kvartal 1 2015 

vissa funktionshindrade (LSS) 

 

KS/2015:205 

Kommunrevisorernas överlämnade granskningsrapporter till omsorgs-

nämnden avseende Läkemedelsanvändningen vid särskilda boenden och 

Anhöriga som ger omsorg till närstående.  

 

Resor från och till Tärnaområdet vid kommunfullmäktiges samman-

träden 
Vid föregående sammanträde påtalades problem att samordna resorna från 

Tärnaområdet när kommunfullmäktige sammanträder. Vid dagens samman-

träde konstaterar ordföranden att problemet kvarstår när det gäller att an-

mäla sig i tid till Tärna Samservice. I kallelsen finns alltid en instruktion 

med om detta. Anmälan ska alltid göras till Tärna Samservice och inte till 

enskild ledamot. Anmälan inom föreskriven tid är en förutsättning för att 

personalen vid Tärna Samservice ska kunna anpassa bokning av fordon uti-

från antalet resande. Vid sjukdom eller motsvarande oförutsedd händelse då 

ersättare blir inkallad med kort varsel är det givetvis acceptabelt att frångå 

den här principen men huvudregeln är att anmälan alltid ska göras i tid till 

Tärna Samservice.   

-----  

  


