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Kommunfullmäktige   2015-06-15  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2015-06-15, kl. 13.00-16.00 

 Ajournering för paus kl. 14.30-14.45 

  

Beslutande Se närvarolista sid 2-4 

  

Övriga Maria Mickelsson  sekreterare §§ 66-92 

 Peter Persson  sekreterare §§ 93-100 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Ulf Vidman och Ann-Christine Jonsson 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-06-26, kl. 14.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………    …………………………  Paragrafer §§ 66-100 

 Maria Mickelsson                                   Peter Persson 

§§ 66-92                                   §§ 93-100 

 

                      

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

 Patrik Persson                                   Gunnar Andersson 

 §§ 66-71, 74-100                                   §§ 72-73 

  

                      

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

  Ulf Vidman                                               Ann-Christine Jonsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

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

 
  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2015-06-15  

   

Datum för anslags uppsättande 2015-06-26 Datum för anslags nedtagande 2015-07-18 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvaro- och omröstningslista   

       Omröstningar 

        § 75               § 92                     § 96 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår Ja  Nej Avstår Ja Nej Avstår 

 

C 

 

Patrik Persson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

  

 

S 

 

Gunnar Andersson 

 

Nb 

 

 

 

1 
  

1 

 

 

  

1 

  

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb 

 

1 

  

 

 

1 

   

 

  

1 

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

1 

    

1 

  

1 

  

 

M 

 

Olle Wärnick 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

  

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

  

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

Nb §§  

66-96,  

98-10 

 

1 

   

1 

   

1 

  

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

  

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

  

 

C 

 

Sandra Holmner 

 

- 

         

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

- 

         

 

C 

 

Eva-Sofie Jansson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

  

 

C 

 

Anders Persson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

  

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

  

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

  

 

C 

 

Lina Wiklund 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

  

 

C 

 

Sofie Oskarsson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

  

 

FP 

 

Tina Kerro  

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

  

 

FP 

 

Johnny Holmgren 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

 

  

1 

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

- 

         

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

Nb 

 

1 

   

1 

    

1 
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Närvaro- och omröstningslista – forts.   

       Omröstningar 

        § 75               § 92                     § 96 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår Ja  Nej Avstår Ja Nej Avstår 

 

S 

 

Karin Malmfjord 

Nb §§  

66-96,  

98-10 

  

1 

  

1 

   

1 

  

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

  

1 

  

1 

   

1 

  

 

S 

 

Ann-Christine Jonsson 

 

Nb 

  

1 

  

1 

     

1 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

Nb 

  

1 

  

1 

   

1 

  

 

S 

 

Gunilla Pettersson 

 

Nb 

  

1 

  

1 

   

1 

  

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb 

  

1 

  

1 

   

1 

  

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb 

  

1 

  

1 

   

1 

  

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

 

Nb 

  

1 

  

1 

   

1 

  

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

Nb 

  

1 

  

1 

   

1 

  

 

S 

 

Miriam Barrefjord 

 

- 

         

 

S 

 

Ove Wollgarth 

 

Nb 

  

1 

  

1 

    

 

 

1 

 

S 

 

Elisabeth Olofsson 

 

Nb 

  

1 

  

1 

   

1 

  

 

V 

 

Daniel Johansson 

 

Nb 

  

1 

   

1 

  

1 

  

 

V 

 

Marianne R Johansson 

 

Nb 

  

1 

   

1 

  

1 

  

 

V  

 

Mats Eliasson 

 

Nb 

  

1 

   

1 

  

1 

  

 

V 

 

Irene Walfridsson 

 

Nb 

  

1 

   

1 

  

1 

  

 

V 

 

Helena Israelsson 

 

Nb 

  

1 

   

1 

   

1 

 

 

V 

 

Johan Karlberg 

 

- 

         

 

SD 

 

Karl Sundström 

 

Nb 

  

1 

  

1 

    

1 

 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 

  

1 

  

1 

    

1 
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Närvaro- och omröstningslista – forts.   

       Omröstningar 

        § 75               § 92                     § 96 

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avstår Ja  Nej Avstår Ja Nej Avstår 

 

C 

 

Mikael Fredriksson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

  

 

C 

 

Annika Mörtsell 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

  

 

KD 

 

Britt-Inger Ärlebrandt 

 

Nb 

 

1 

   

1 

    

1 

 

 

S 

 

Kurt Forsberg 

 

Nb 

  

1 

  

1 

     

1 

  40 20 20  34 6  30 5 5 

 

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 66 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 beslutade 2015-04-27, § 43 att frågan får ställas. Frå-

gan kommer att besvaras vid nästa sammanträde den 15 juni.  

 

Vid dagens sammanträde lämnar Tomas Mörtsell följande svar på frågan:  

 

Idag finns det inget avtal med XL Bygg eftersom det inte finns något  

lagakraftvunnet beslut om byggande av Entré Storuman. 

 

Som tidigare redovisats är den planerade byggkostnaden 16,8 mnkr.  

 

Frågan anses därmed besvarad. 

----- 
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KF § 67 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 beslutade 2015-04-27, § 44 att frågan får ställas. Frå-

gan kommer att besvaras vid nästa sammanträde den 15 juni. 

 

Vid dagens sammanträde lämnar Tomas Mörtsell följande svar på frågan:  

 

Kommunens agerande i frågan om nedläggning av Swedbanks kontor i 

Tärnaby har hanterats bl.a. enligt följande:  

 

o Möten med ledningen för Swedbank 

o I samarbete med länsstyrelsen och Företagarna driva frågan om bank-

kontor, kontanthantering och annan ärendehantering med koppling till 

bank. 

o Medverkan i att hitta alternativa lösningar för bankärenden 

o Påverkan för att ha kvar uttagsautomat och servicebox. 

 

I dagsläget är det klart med Kassagiro i Tärnaby, uttagsautomat och ser-

vicebox finns kvar till slutet av året, samtidigt som Swedbank jobbar för att 

hitta en lösning för fortsatt bankomat och servicebox i Tärnaby. Den frågan 

avgörs av möjligheten att nå ett hyresavtal med ägaren till fastigheten för 

Swedbanks räkning.  

 

Neddragning av statlig service har hittills hanterats på följande sätt:  

 

Kommunerna driver frågan gemensamt bl.a. via Region 8. Undertecknad 

har tillsammans med Småkom haft överläggningar med civilminister She-

karabi i dessa frågor. Ett nytt nätverk för att driva den här typen av frågor är 

under bildande efter initiativ av de som drivit skattekontorsfrågan i Lyck-

sele. I det nätverket har undertecknad fått frågan om att ingå. Den här typen 

av frågor drivs också av Region Västerbotten bl.a. i regeringens ”Forum för  
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KF § 67 – forts. 

 

regional tillväxt” där undertecknad tillsammans med regionrådet Erik Ber-

gqvist ingår. Hos SKL pågår också ett arbete med att till SKL:s kongress i 

höst ta fram ett program/en idéskrift för utveckling av hela Sverige, där un-

dertecknad ingår tillsammans med sex andra kommunstyrelseordföranden 

från olika delar av landet under ledning av SKL:s VD.  

 

Rickard Frohm tackar för svaret och frågan anses därmed besvarad. 

----- 
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KF § 68 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 beslutade 2015-04-27, § 45 att frågan får ställas. Frå-

gan kommer att besvaras vid nästa sammanträde den 15 juni.  

 

Vid dagens sammanträde lämnar Tomas Mörtsell följande svar på frågan:  

 

Skillnaden är bl.a. att skidspår har en bredare målgrupp, en annan teknisk 

standard, ligger tätortsnära och används förutom av det rörliga friluftslivet 

också i bl.a. skolans verksamhet.  

 

Frågan anses därmed besvarad.  

----- 
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KF § 69 KS/2015:268 - 531 

 

Fråga - kommunens resepolicy 

 

Erold Westman (KL) har 2015-06-10 inkommit med följande fråga till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell:  

 

Kan kommunalråden lova enskilda ledamöter att få bruka deras egna bilar 

utan nämndsordförandens godkännande, om det går en buss till nämnds-

mötet, då ledamoten måste hem tidigare pga. egna angelägenheter? 

 

I så fall, vilken budget drabbar denna kostnad? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågan får ställas.  

 

Tomas Mörtsell meddelar att frågan kommer att besvaras vid nästa sam-

manträde då den inte inkommit i tid (7 dagar innan sammanträdet) enligt 

gällande arbetsordning för kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 70 KS/2015:267 - 610 

 

Fråga - föreläsning av politisk organisation under skoltid 

 

Erold Westman (KL) har 2015-06-10 inkommit med följande fråga till 

kommunstyrelsens vice ordförande Karin Malmfjord: 

 

o Är det rätt att EXPO, ett politiskt propagandamedia, får föreläsa och pro-

pagera inom skolans utbildningstid, och i vilket syfte? 

 

o Vem betalade denna organisation för detta uppträdande? 

 

o Är det fritt fram för alla politiska organisationer att föreläsa under skol-

tid, och dessutom att kanske få ersättning för detta? 

 

o Får man affischera med partiernas propaganda på skolans anslagstavlor, 

vilket förekommit på Luspengymnasiet? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågan får ställas.  

 

Karin Malmfjord meddelar att frågan kommer att besvaras vid nästa sam-

manträde då den inte inkommit i tid (7 dagar innan sammanträdet) enligt 

gällande arbetsordning för kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 71 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 beslutade 2015-04-27 att interpellationen fick ställas. 

Pga. Tina Kerros frånvaro vid det sammanträdet kommer interpellationen 

att besvaras vid nästa sammanträde den 15 juni.  

 

Vid dagens sammanträde lämnar Tina Kerro följande interpellationssvar:  

 

Under förra mandatperioden infördes internhyror. Detta har alltså medfört 

att vi betalar för de ytor vi använder. Vissa åtgärder har gjorts för att an-

passa lokaler efter de behov vi har. Trots att elevunderlaget minskar på 

vissa skolor är det inte helt enkelt att minska ner lokalytor. Ska t.ex. olika 

verksamheter flytta in hos varandra sker ganska stora påfrestningar av olika 

slag och vi måste alltid utgå från ett kvalitetsperspektiv där elevernas lä-

rande ska vara i fokus. Den förändring som hittills är gjord och som gör att 

vi håller ner kostnader för lokaler är att Luspengymnasiet hyr ut lokaler till 

integrationsenheten, som idag har arbetsplatser där. I Slussfors skola hyr vi 

ut lokal till landstinget som har ett vårdrum i skolan, även hemtjänsten hyr 

lokal i skolan. Vi har även tömt det s.k. gamla skolkontoret genom att flytta 

ihop lärararbetsplatserna på Röbroskolan och kunnat frigöra det gamla lä-

rararbetsrummet till elevhälsans personal.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden behandlade den 20 maj 2015 en 

punkt på dagordningen som hette Verksamhetslokaler. Beslutet blev att 

uppdra till förvaltningschefen att upprätta underlag för nyttjande av lokal-

ytor i verksamheterna som ska presenteras för nämnden den 3 september, 

att arbeta för att minska lokalkostnader vid Gunnarns skola samt att uppdra 

till förvaltningschefen att upprätta underlag för utbyggnad av förskolan 

Gungan. Detta beslut grundar sig i att nämnden vill jobba aktivt för att hålla 

koll på våra lokalkostnader och istället för att betala hyra för outnyttjade  

lokaler kunna använda resurserna till verksamheterna. Vi har idag ett stabilt 

elevunderlag och ser ingen minskning utan snarare en ökning de närmaste  
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KF § 71 – forts. 

 

åren. SFI-undervisningen ökar och trycket på förskolorna inom Storumans 

tätort ökar också.  

 

Nämnden är väl medveten om kommunfullmäktiges beslut och jobbar aktivt 

med frågan. Det nämnden alltid har i första rummet är eleven och barnens 

behov utifrån barnkonventionens avtal och då måste förändringar få ta lite 

tid och vara väl genomtänkta.  

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 72 KS/2015:241 - 615 

 

Interpellation - vård- och omsorgscollege 

 

Karin Malmfjord (S) har 2015-06-01 lämnat in följande interpellation till 

omsorgsnämndens ordförande Patrik Persson:  

 

I det lokala annonsbladet vecka 17 annonserade Storumans lärcentrum att 

de var godkänd och certifierad i vård- och omsorgscollege. Ett led i utbild-

ningen är att de studerande ska göra arbetsplatsförlagd praktik. För att prak-

tiken ska vara bra krävs det att den studerande har en handledare som har 

handledarutbildning.  

 

1. Har omsorgsnämnden i dag utbildade handledare? 

 

2. Om inte, kommer det att utbildas handledare? 

 

3. Kommer den/de tilltänkta handledaren/-na att ges möjlighet att studera 

på del av arbetstid? 

 

4. Den som har genomfört handledarutbildningen, kommer den att premie-

ras i lön? 

 

5. Hur kommer utbildningen att finansieras? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Patrik Persson lämnar följande interpellationssvar:  

 

1. Nej, idag har vi inga utbildade handledare.  

 

2. Ja, det kommer att utbildas handledare under hösten (se Storumans  

Lärcentrums skrivelse som biläggs interpellationssvaret). 

 

3. Ja, de kommer att kunna genomföra kursen under arbetstid.  

 

4. Frågan om det kommer att synas i lönekuvertet är i dagsläget inte disku-

terat men troligen finns det goda möjligheter att det påverkar i positiv 

mening.  

 

5. Inom ramen för löner och utbildning.  
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KF § 72 - forts.  

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad.  

----- 
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KF § 73 KS/2015:242 - 732 

 

Interpellation - beställar-utförarmodellen inom hemtjänsten 

 

Karin Malmfjord (S) har 2015-06-01 lämnat in följande interpellation till 

omsorgsnämndens ordförande Patrik Persson:  

 

Under 1990-talet influerades äldreomsorgen av de teorier som ibland be-

nämns New Public Management (NPM). Grundidén var att ersätta den klas-

siska förvaltningsmodellen med ekonomiska styrmekanismer inom ramen 

för de politiskt formulerade verksamhetsmålen. Ett uttryck för NPM är det 

som på svenska kom att kallas beställar-utförarmodellen. Den ekonomiska 

styrningen i offentlig sektor har därefter kraftigt ökat i omfattning, så även 

inom hemtjänsten i Storumans kommun. Ekonomistyrning och nedskär-

ningar har påverkat kvaliteten i hemtjänsten, inte minst vad gäller vård-  

och omsorgspersonalens arbetsvillkor. Exempel: vad är en skälig tid för att 

duscha en äldre? Är en dusch på 15 minuter skälig, medan en på 12 minuter 

inte är det? När blir duschtiden så kort att det övergår till att bli ”oskäligt” 

för den äldre? Hur lång tid får en dusch ta? 

 

Anser du det rätt att hemtjänstverksamheten använder sig av beställar-

utförarmodellen? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Patrik Persson lämnar följande interpellationssvar:  

 

Vid införandet av LOV i vår kommun gjordes en grundlig genomlysning av 

hur tiden fördelas på de uppgifter som utförs i hemtjänsten. Detta skedde 

tillsammans med personal och arbetsledning under ledning av en utredare. 

Denna genomlysning har sedan dess legat till grund för hur kommunen ska 

uppfylla sitt uppdrag inom hemtjänstområdet.  

 

När en person söker och beviljas hemtjänstinsatser används denna mall som 

underlag för hur beslutet ska bli men i alla ärenden görs det alltid en indivi-

duell bedömning av hur lång tid en insats kommer att ta. Detta gör att alla 

personer som beviljats hemtjänstinsatser alltid har en högst personlig insats 

som inte kan jämföras med någon annans insats.  
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KF § 73 – forts. 

 

När man betraktar detta arbetssätt för att fördela insatser till sökande är det 

per definition en ”beställar-utförarmodell” men med ett personligt anpassat 

beslut.  

 

Du frågar mig om jag anser att det är rätt att använda denna modell? I dags-

läget ser jag inte annat sätt att göra detta på men i den nyligen gjorda inter-

vjustudien som vi gjort med brukare inom hemtjänsten kan man ana sig till 

en mera komplex bild av det som du pekar på i interpellationen. Därför ber 

jag att få återkomma i ärendet lite senare när vi i omsorgsverksamheten fått 

läsa in oss på resultatet av intervjuerna samt föreslå och genomföra åtgär-

der. Vi i omsorgsnämnden har redan sagt oss vilja sätta högsta prioritet på 

hemtjänsten i vårt förslag till verksamhetsplan för 2016. Slutligt beslut om 

vårt förslag till verksamhetsplan tas den 23 september i år.  

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 74 KS/2015:234 - 040 

 

Interpellation - nedläggning av Swedbanks servicekontor i Tärnaby 

 

Christian Andersson (S) har 2015-05-25 lämnat in följande interpellation 

till kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell:  

 

Med anledning av aviserad nedläggning av Swedbanks servicekontor i  

Tärnaby undrar jag vad kommunen vidtagit för åtgärder för att nedlägg-

ningen inte ska verkställas och vilka krav kommunen framfört till Swed-

banks ledning? 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att interpellationen får ställas.  

 

Tomas Mörtsell lämnar följande interpellationssvar:  

 

Kommunens agerande i frågan om nedläggning av Swedbanks kontor i 

Tärnaby har hanterats enligt följande:  

 

o Möten med ledningen för Swedbank. 

o I samarbete med länsstyrelsen och Företagarna driva frågan om bank-

kontor, kontanthantering och annan ärendehantering med koppling till 

bank. 

o Kontakter med andra banker med anledning av kontorsnedläggning. 

o Medverkan i att hitta alternativa lösningar för bankärenden. 

o Påverkan för att ha kvar uttagsautomat och servicebox.  

 

I dagsläget är det klart med Kassagiro i Tärnaby, uttagsautomat och ser-

vicebox finns kvar till slutet av året, samtidigt som Swedbank jobbar för att 

hitta en lösning för fortsatt Bankomat och servicebox i Tärnaby, där den 

frågan avgörs av möjligheten att nå ett hyresavtal med ägaren till fastig-

heten för Swedbanks räkning. Diskussionerna med Swedbank fortsätter.  

 

Christian Andersson tackar för svaret och interpellationen anses därmed be-

svarad.  

----- 
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KF § 75 KS/2014:163 - 020 

 

Motion - delade turer och deltidstjänster inom omsorgen 

 

Håkan Rombe (partilös f.d. FP) har 2014-04-03 lämnat in en motion om  

delade turer och deltidstjänster inom omsorgen. 

 

Rombe skriver följande i motionen: 

 

Vi står inför stora behov av nyrekryteringar till bl.a. omsorgsverksamhet. 

Tillgången på utbildad arbetskraft är alldeles för liten och stora problem har 

redan börjat visa sig. Många, även på riksnivå, anser oattraktiva arbetsvill-

kor och låga löner som orsaker till att få ungdomar väljer omsorgsutbild-

ning och omsorgsyrken. 

 

Det behövs minskning av deltidsanställningar och delade turer samt ökning 

av löneläget om Storumans kommun ska kunna konkurrera. Jag har tidigare 

utan framgång propagerat för att kommunen, tillsammans med andra kom-

muner, ska utarbeta en långsiktig rekryteringsplan för alla personalgrupper. 

Det är för sent att agera när problemen redan är över oss. Utbildning av in-

vandrare är en möjlighet.  

 

Rombe föreslår 

 

att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för personalen där 

heltid bör vara det normala 

 

att delade turer ska vara en möjlighet för personalen men inte en skyldighet. 

När delade turer avskaffas bör ett icke oväsentligt extra lönepåslag ges till 

dem som väljer delade turer som inte tas från den årliga lönepotten, som en 

form av OB-tillägg. Ingen i omsorgen behöver sakna arbetsuppgifter om de-

lade turer minskas kraftigt. Aktivering, allsång m.m. aktiviteter kan bedri-

vas under dagens lugna perioder. 

 

att kommunen bör anpassa löneläget så att kommunen ligger på minst  

genomsnittet för omkringliggande kommuner. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-29, § 38 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

omsorgsnämnden för yttrande. 
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KF § 75 – forts. 

 

Socialchefens bedömning och förslag till beslut 2014-09-18 

Omsorgsnämndens uppfattning skiljer sig inte från motionärens att heltid 

ska vara en rättighet och delade turer inte ska vara en skyldighet. 

 

Under perioden 2003-2008 genomfördes ett heltidsprojekt inom vård och 

omsorg. De som önskade ökad tid fick fylla ut sin grundanställning genom 

att vara mer flexibel och arbeta på andra avdelningar och arbetsplatser. 

Övertiden minskade, likaså kostnader för vikarier.  

 

Likväl var den ofinansierade tiden för stor varför projektet lades ner 2008 

som ett led i att få ordning på kostnader inom vård och omsorg. Ofinansi-

erad tid uppstår när medarbetare har rätt till sin sysselsättningsgrad och 

därmed rätt till arbetstid och lön motsvarande sysselsättningsgraden, men 

arbetsgivaren inte lyckas boka in medarbetaren på lämpliga arbetspass.  

 

I dag kan de som arbetar deltid anmäla att man önskar mer tid och lägga sig 

tillgängliga hos bemanningsenheten. Chefer ska tillfälligt höja sysselsätt-

ningsgrader för medarbetare som önskar högre sysselsättningsgrad när det 

finns vakanta utrymmen inom en verksamhet. 

 

Beträffande delade turer pågår ett arbete där man försöker göra schema där 

delade turer minimeras. Det är två enhetschefer och två medlemmar ur 

Kommunal som deltar i arbetet. Under oktober ska schemaförslag presente-

ras.  

 

Att införa reformer inom en organisations bemanningsprocess är tidskrä-

vande eftersom det ofta omfattar förändringar för en stor andel av eller till 

och med samtliga medarbetare på en arbetsplats.  

 

Omsorgsnämnden har i dagsläget svårt att hantera ett så omfattande beslut 

som ett bifall till motionen skulle innebära då det saknas såväl planering 

som ekonomiska resurser för detta.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialchefen att motionen avslås.  

 

Omsorgsnämndens yttrande 2014-09-24 

Omsorgsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 2014-09-24, § 

176 och beslutat förslå att motionen bifalls under förutsättning att erforder-

liga medel efter utredning tillförs omsorgsnämndens budget. Vid samman-

trädet reserverade sig ledamöterna Patrik Persson (C) och Monika Beije 

(M) över beslutet till förmån för socialchefens förslag.  
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KF § 75 – forts.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-11, § 118 att återremittera ärendet till 

omsorgsnämnden för ytterligare utredning avseende en kostnadsberäkning 

av de åtgärder som ett bifall till motionen innebär.  

 

Omsorgsnämndens yttrande 2015-03-18 

I samband med löneförhandling 2014 åtog sig arbetsgivare och Kommunal 

att gemensamt se över möjligheter till en attraktivare arbetsplanering. Un-

der hösten 2014 har ett genomgripande arbete genomförts med följande re-

sultat:  

 

Beräkningarna har gjorts på äldreboendet Sibyllagården och dessa är direkt 

överförbara till äldreboendet Vikbacka med undantaget att Vikbacka inte 

lagt ut städ på entreprenad vilket innebär en merkostnad om ca 1 030 000 

kronor per år.  

 

Kostnad för förändring av arbetstider vid två äldreboenden skulle uppgå till 

ca 1 830 000 kronor per år.  

 

Exakta beräkningar har inte gjorts för resterande enheter inom omsorgen 

men ovanstående summa kommer att mångdubblas om den i motionen före-

slagna förändringen ska genomföras.  

 

Att införa reformer i en organisations bemanningsprocess är tidskrävande 

eftersom de omfattar förändringar för en stor andel av medarbetarna på en 

arbetsplats. Omsorgsnämnden har i dagsläget svårt att hantera ett så pass 

omfattande beslut som ett bifall till motionen skulle innebära då det saknas 

så väl planering som ekonomiska resurser för detta.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår omsorgsnämnden att motionen av-

slås. Omsorgsnämnden beslutar vidare att uppdra till socialchefen att skicka 

ut en enkät till all vårdpersonal om delade turer och heltidssysselsättning.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2014-09-24, § 176 och 2015-03-18, § 33. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-28, § 69 och  

2015-05-06, § 61. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-11, § 118 och 2015-06-02, § 84.  

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås. 
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KF § 75 – forts.  

 

Yrkanden 

Mats Eliasson (V) biträdd av Kurt Forsberg (S), Maria Gardfall (S), Peter 

Åberg (S), Daniel Johansson (V) och Rickard Frohm (S) yrkar att motionen 

bifalls.  

 

Mats Eliasson (V) yrkar följande tillägg om kommunfullmäktige beslutar 

avslå motionen:  

 

att omsorgsnämnden får i uppdrag att snarast göra en undersökande intervju 

med anställda inom vård och omsorg som arbetar delade turer med mål att 

inom en snar framtid kunna minska/avskaffa denna arbetsform.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och 

Mats Eliassons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

o Nej-röst för bifall till Eliassons ändringsyrkande om att motionen ska  

bifallas. 

 

Omröstningsresultat 

Med 20 ja-röster och 20 nej-röster är röstetalet lika. Ordföranden har där-

med utslagsröst vilket innebär att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-

munstyrelsens förslag. Omröstningsresultatet framgår av omröstningslista 

(se sid 2-4). 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer därefter proposition på Eliassons tilläggsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen 

 

att uppdra till omsorgsnämnden att snarast göra en undersökande intervju 

med anställda inom vård och omsorg som arbetar delade turer med mål att 

inom en snar framtid kunna minska/avskaffa denna arbetsform.  
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KF § 75 – forts. 

 

Reservation 

Mats Eliasson (V), Daniel Johansson (V), Marianne Ronnhed Johansson 

(S), Irene Walfridsson (V), Helena Israelsson (V), Gunnar Andersson (S), 

Karin Malmfjord (S), Peter Åberg (S), Ann-Christine Jonsson (S), Christian 

Andersson (S), Gunilla Pettersson (S), Rickard Frohm (S), Maria Gardfall 

(S), Sven-Åke Pennling (S), Eira Henriksson (S), Ove Wollgarth (S),  

Elisabeth Olofsson (S), Kurt Forsberg (S), Karl Sundström (SD) och Erold 

Westman (KL) reserverar sig över beslutet att avslå motionen.  

----- 
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KF § 76 KS/2015:233 - 049 

 

Motion - uppsägning av avtal med Swedbank 

 

Christian Andersson (S) har 2015-05-25 lämnat in en motion angående 

kommunens avtal med Swedbank. 

 

Tärnaby- och Hemavanområdet utgör ett av tre tillväxtområden i länet 

(Umeå och Skellefteå) där en allsidig service behövs och att avståndet till 

närmaste bankkontor är 10-15 mil. Mot bakgrund av Swedbanks aviserade 

nedläggning av servicekontoret i Tärnaby menar Andersson att kommunen 

någon gång måste sätta ner foten för att visa att vi inte tillhör glesbygdens 

”dödgrävare”.  

 

Andersson föreslår 

 

att kommunens avtal med Swedbank avseende bankens penningshantering 

för kommunens räkning sägs upp om en nedläggning av bankens i service-

kontor i Tärnaby kommer till stånd. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

-----  
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KF § 77 KS/2015:236 - 849 

 

Motion - besökscenter i Hemavan 

 

Gunnar Andersson (S) har 2015-05-19 lämnat in en motion angående  

besökscenter i Hemavan.  

 

I motionen skriver Andersson följande:  

 

Storumans kommuns vision 2020 beskriver en fördubbling av turistverk-

samheten i kommunens västra del. Även den nationella turistorganisationen 

Visita har en liknande målsättning för hela landet och siktar på en omsätt-

ning av svindlande 500 miljarder kronor.  

 

För att utveckla destinationen Hemavan/Tärnaby initierade kommunen 

2012 bildandet av destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB i samar-

bete med länsstyrelsen, Region Västerbotten, Strömma (numera Hemavan 

Alpint AB) samt ett flertal lokala företagare.  

 

Bolaget samt turistinformationen är idag lokaliserade till hyrd lokal i  

Tärnaby, dvs. 20 km från den plats där majoriteten av turisterna befinner 

sig. En flytt av verksamheten skulle innebära att bolaget skulle få en bättre 

exponering då många besökare kommer från väster och med flyg till  

Hemavan. Besökarna skulle få bättre tillgång till information om pågående 

och planerade arrangemang, vilka besöksmål som finns och hur man skaffar 

sig tillträde till dessa.  

 

Turistföretagen skulle samtidigt få tillgång till avsevärt större mängd besö-

kare att erbjuda sina tjänster än vad man har i dag.  

 

Det är av största vikt att orterna kan erbjuda alternativa aktiviteter när väd-

ret inte visar sig från sin bästa sida. I ett reportage i Västerbottens-Kuriren 

om turistföretagare på orten beskrev samtliga att möjligheten till inomhus-

aktiviteter som viktigt för att besökare ska uppleva området som attraktivt. 

Två aktiviteter som nämndes var bowling och badhus. 

 

Bowlingbana finns i aktivitetshuset i Tärnaby (f.d. Folkets Hus) och kom-

mer förhoppningsvis snart att kunna tas i bruk.  

 

Badhuset i Hemavan, till vilket Storumans kommun betalar dryga 2 miljo-

ner kronor/år i driftbidrag har dessvärre öppet vid alldeles för få tillfällen 

och innehåller inte heller några sidoaktiviteter för att kunna erbjuda besö-

kare ett gott aktivitetsutbud.  
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§ 77 – forts. 

 

Ett besökscenter bör skapas i badhuset i Hemavan med receptionsutrym-

men, turistinformation samt kontorsutrymmen för t.ex. Visit Hemavan  

Tärnaby AB, café, bad med gymanläggning för friskvård, mindre enklare 

hall för gruppgymnastik, aerobics och dylikt samt bollsport.  

 

Dessutom bör en tillbyggnad innehålla lokaler för mindre företag inom tu-

ristnäringen, t.ex. guider, friskvårdsterapeuter, instruktörer m.fl.  

 

Detta besökscenter med placering i badhuset vid infarten till Hemavan med 

exponering med E 12, närheten till kommande resecenter vid flygplatsen i 

Hemavan skulle göra besöksmålet Hemavan-Tärnaby mer attraktivt och 

synligt och skulle bidra till att våra besökare får ut mer av sin vistelse här 

och skulle dessutom öka inkomsterna från turismen.  

 

Andersson föreslår 

 

att Storumans kommun förvärvar badhuset i Hemavan och erforderlig an-

gränsande mark 

 

att medel avsätts för att genomföra projektet enligt motionen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 78 KS/2015:238 - 042 

 

Motion - internrevision av Storuman Development AB 

 

Erold Westman (KL) har 2015-05-27 lämnat in en motion angående intern-

revision av Storuman Development AB. 

 

På grund av det alarmerande bokslutet i Storuman Development AB och 

bolagets minusresultat historiskt sett med återkommande förluster i stor-

leksordningen 50 miljoner kronor, måste Storumans kommun som delägare 

agera kraftfullt för att inte äventyra kommunens ekonomi framgent.  

 

Westman föreslår 

 

att en internrevision görs i bolaget för att belysa och åtgärda de uppenbara 

brister som finns inom följande revisionsområden:  

 

o Företagets prissättning till kunder för förlustanalys 

o VD:s agerande i ledningsarbetet 

o Styrelsens agerande i ledningsarbetet 

o Arvoden till VD och styrelsen 

o Eventuellt pensionsavtal till VD 

o Bilförmåner till VD 

o Innehav av kontor/lägenheter utanför Storumans kommun 

o Användande av externa telemarketingbolag 

o Personalvård, trivsel och arbetsmiljö 

 

att internrevisionen genomförs med Top-Down (ISO)-metoden, dvs. 

 

o Dokumenthantering 

o Intervjuer osv.  

 

att kommunfullmäktiges beslut om avveckling av ägandet i bolaget full-

följs.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 79 KS/2015:239 - 020 

 

Motion - kompetenshöjnings- och rekryteringsstrategier för Storumans 

kommun_____________________________________________________ 

 

Daniel Johansson (V) har 2015-05-28 lämnat in en motion om strategier för 

kompetenshöjning och rekrytering.  

 

Storumans kommun står inför stora utmaningar i att lyckas med rekrytering 

av kompetent personal samt att höja kompetens hos befintlig personal inom 

offentliga verksamheter. Att rekrytera kompetens personal är oerhört viktigt 

för att öka kvaliteten i skolan, omsorgen och vården. Idag ses akuta behov 

av rekrytering inom skolan och vården men utan att man från kommunens 

sida har någon riktigt strategi för hur man ska lyckas i den svåra konkurrens 

som finns från andra arbetsgivare. 

 

Att hela tiden ha en kompetensutveckling för att ha den mest kompetenta 

personalen är av yttersta vikt för att nå den högsta kvalitén i verksamheter-

na samt att vara attraktiv som arbetsgivare för att behålla den personal man 

redan har anställd. 

 

Johansson föreslår 

 

att Storumans kommun utarbetar en genomtänkt och konkurrenskraftig stra-

tegi för att säkerställa rekrytering av kompetent personal till alla sina verk-

samheter 

 

att Storumans kommun utarbetar en strategi för hur man kan höja kompe-

tensen inom den redan befintliga personalen för att nå högsta kvalitet 

 

att Storumans kommun utformar dessa strategier tillsammans med de fack-

liga organisationerna som besitter stor kunskap och många idéer om hur 

detta kan göras.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 80 KS/2015:269 -  

 

Motion - fortsatt vårdnadsbidrag i Storumans kommun 

 

Erold Westman (KL) har 2015-06-10 lämnat in en motion angående vård-

nadsbidraget i Storumans kommun. 

 

Westman föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med vård-

nadsbidraget i Storumans kommun. Motivet för detta är att föräldrar själva 

bäst vet hur deras familj ska ta hand som sina barn. Politiker bör uppmuntra 

medborgarna att få ta sina egna beslut och att själva få bestämma. Westman 

anser vidare att om man anser att vårdnadsbidraget är en kvinnofälla, måste 

man även stoppa kvinnor som arbetar i vård och omsorg samt städ med låga 

löner och som kanske dessutom måste sköta hemsysslorna.  

 

Westman föreslår  

 

att Storumans kommun fortsättar med vårdnadsbidraget för barnföräldrar 

 

att vårdnadsbidraget höjs till samma nivå som vad det kostar för en kom-

mun att ta hand om ett barn i barnomsorg 

 

att vårdnadsbidraget gäller fram tills barnen börjar skolan.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 81 KS/2015:270 - 020 

 

Motion - arbetsmiljön inom Storumans kommun 

 

Erold Westman (KL) har 2015-06-10 lämnat in en motion angående  

arbetsmiljösituationen för anställda hos Storumans kommun.  

 

Westman skriver bl.a. följande i motionen:  

 

Efter att ha larmat om arbetssituationen i mer än fem år till olika chefer, 

konsulter och kommunfullmäktige hur anställda mår, görs ett sista försök 

att ändra situationen. Det finns en djup oro över hur de anställda inom bl.a. 

omsorgen behandlas. Driftiga och ansvarstagande medarbetare med fast  

arbete tvingas säga upp sig och komma ifrån en arbetsplats pga. dålig  

arbetsmiljö och dåligt ledarskap där anställda pressas med olika krav på  

effektivitet och underbemanningar och dessutom låga löner. De fackliga  

organisationerna framhålls dessutom som passiva. Vid vissa av kommunens 

arbetsplatser är den psykosociala arbetsmiljön under all kritik.  

 

Att i den strategiska planen skriva in att kommunen år 2020 är en attraktiv 

arbetsgivare som tar tillvara medarbetarnas kunskap och engagemang är 

nödvändigt men som oftast är det bara en vision.  

 

Westman föreslår  

 

att nödvändiga arbetsmiljöåtgärder vidtas för att förändra rådande situation 

för anställda hos Storumans kommun.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 82 KS/2015:271 - 610 

 

Motion - badtimmar för byaskolelever 

 

Erold Westman (KL) har 2015-06-10 lämnat in en motion angående bad-

timmar för elever i byaskolor. 

 

Westman skriver i motionen att elever vid byaskolor i dagsläget inte har 

lika mycket badtimmar som elever vid tätortsskolor.  

 

Westman föreslår därför  

 

att elever vid byaskolor får samma simundervisning och badtimmar som 

elever i tätortskolor.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 83 KS/2015:243 - 317 

 

Medborgarförslag - gatubelysning vid industriområdet i Tärnaby 

 

Michael Nederberg, Tärnaby har 2015-06-02 lämnat in rubricerade med-

borgarförslag.  

 

Nederberg beskriver i sitt medborgarförslag problem för företagare vid in-

dustriområdet i Tärnaby som vid mer än ett tillfälle blivit utsatta för stölder 

och sabotage. Området ligger lite i det dunkla med E 12 tätt inpå samt tullen 

och fjärrlastbilsparkeringen i direkt anslutning. Kommunens återvinnings-

plats och garage ligger även efter denna sträcka. De ca 450 meter som utgör 

industriområdet går i en U-form med fler små företag på båda sidor. Sträck-

an saknar gatubelysning och enligt förslagsställaren medför detta att krimi-

nella kan röra sig fritt i skydd av mörkret.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Nederberg att det anordnas gatube-

lysning vid industriområdet i Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter ska göras till kommunfullmäktige. 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 32 (58)  

   

Kommunfullmäktige  2015-06-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 84 KS/2015:247 - 289 

 

Medborgarförslag - ventilationskontroll av sporthallen i Tärnaby 

 

Michael Nederberg, Tärnaby har 2015-06-08 lämnat in ett medborgarför-

slag angående ventilationen i sporthallen i Tärnaby. 

 

Nederberg påtalar att luften i sporthallen är fruktansvärt dålig. Många 

gånger under pågående idrottsaktiviteter måste dörrar ställas upp för att få 

in syre i huset. Personer med astma reagerar extra hårt och måste flera 

gånger avbryta eller trappa ner sin aktivitet pga. för dålig luft.  

 

Nederberg föreslår att det omgående genomförs en kontroll av ventilationen 

i sporthallen i Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter ska göras till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 85 KS/2015:248 - 826 

 

Medborgarförslag - upprustning av fotbollsplanen i Tärnaby 

 

Michael Nederberg, Tärnaby har 2015-06-08 lämnat in ett medborgarför-

slag angående fotbollsplanen i Tärnaby. 

 

Enligt förslagsställaren är fotbollsplanen i Tärnaby är under all kritik och 

består av lera och sten istället för gräs alternativt grus. Planen används till 

diverse bollsporter men är i alltför dåligt skick för att fungera till det ända-

mål den är ämnad för.  

 

Planen borde vara prioriterad då den under längre tid inte fått nödvändig 

omvårdnad.  

 

Tärnabor vill intressera sig för mer än längdskidåkning och alpint men de 

anläggningar som finns att tillgå är av stor besvikelse och vissa rent farliga 

att vistas på.  

 

Nederberg anser att en uppryckning av hela Vikmyraområdet är på sin plats 

och föreslår att en upprustning görs av planen så att det blir ett område man 

vill verka i utan att riskera alltför mycket pga. dåligt underlag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter ska göras till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 86 KS/2015:249 - 828 

 

Medborgarförslag - poängtavla med tidtagning i sporthallen i Tärnaby 

 

Michael Nederberg, Tärnaby har 2015-06-08 lämnat in ett medborgarför-

slag angående poängtavla till sporthallen i Tärnaby. 

 

En poängtavla saknas i sporthallen i Tärnaby. Idrottsutövare får i dag an-

vända sig av CD-skivor som läggs ut på stolar för att hålla koll på poängen.  

 

Nederberg föreslår därför att en poängtavla med tidtagning monteras på 

väggen i sporthallen i Tärnaby.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

den för handläggning och beslut 

 

att återrapportering därefter ska göras till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 87 KS/2015:250 - 829 

 

Medborgarförslag - utomhushinderbana/-gym i Tärnaområdet 

 

Michael Nederberg, Tärnaby har 2015-06-08 lämnat in ett medborgar-

förslag angående utomhushinderbana/-gym i Tärnaområdet. 

 

Stort behov finns att utveckla träningsformerna uppe i fjällen. En utomhus-

hinderbana alternativt ett utomhusgym skulle kunna vara ett sådant kom-

plement.  

 

Nederberg föreslår därför att man hittar en plats för att anlägga en utom-

hushinderbana alternativt ett utomhusgym.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter ska göras till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 88 KS/2015:251 - 210 

 

Medborgarförslag - attraktiva tomter för permanentboende i Tärnaby 

 

Michael Nederberg, Tärnaby har 2015-06-08 lämnat in ett medborgarför-

slag angående tomter för permanentboende i Tärnaby. 

 

Nederberg skriver i sitt medborgarförslag att de befintliga tomter som 

kommunen har till försäljning i centrala Tärnaby saknar attraktionsvärde för 

att bygga nytt på.   

 

Mot bakgrund av detta föreslår Nederberg att det görs en översyn och  

planeras för ett nytt område med attraktiva tomter för permanentboende i 

Tärnaby.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter ska göras till kommunfullmäktige.  

---- 
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KF § 89 KS/2015:252 - 829 

 

Medborgarförslag - upprustning av ishockeyplanen i Tärnaby 

 

Michael Nederberg, Tärnaby har 2015-06-08 lämnat in ett medborgarför-

slag angående ishockeyplanen i Tärnaby. 

 

En snörik vinter med mycket nederbörd och blåst har påverkat möjligheten 

att åka skridskor i Tärnaområdet. Förslagsställaren har på eget initiativ tagit 

på sig uppgiften att ge ishockeyplanen i Tärnaby en chans. Motivationen 

kommer genom starten av Hemavans hockeyklubb som tränar i Tärnaby 

samt det växande intresset bland både yngre och äldre då isen varit åkbar. 

Ishockeyplanens nuvarande utformning med avsaknad av tak innebär ett 

stort problem med flera timmars arbete för att få till en åkbar is.  

 

Nederberg föreslår därför följande två alternativ:  

 

o Ett tak byggs över befintlig ishockeyplan och i anslutning till den görs 

enklare utrymme för avbytare/omklädning intill planen. På så sätt kan 

skolan nyttja planen för sin verksamhet och på ett bättre sätt att få ut mer 

av undervisningstiden. 

 

o Planen flyttas till Vikmyras idrottsområde och byggs in med en ordentlig 

stomme mellan den så kallade fotbollsplanen och befintlig husbyggnad. 

På så sätt ges möjlighet att förlägga idrottsanläggningarna på ett ställe 

vilket underlättar samordning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter ska göras till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 90 KS/2015:253 – 512 

 

Medborgarförslag - trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E 12 i hela 

Tärnaby____________________________________________________ 

 

Michael Nederberg, Tärnaby har 2015-06-08 lämnat in ett medborgarför-

slag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E 12 i hela Tärnaby.  

 

Nederberg har tillsammans med skolan tidigare i en skrivelse påvisat bris-

terna i trafiksäkerheten i Tärnaby och vill nu gå ytterligare ett steg genom 

detta medborgarförslag.  

 

Sträckan genom Tärnaby inbjuder till alltför höga hastigheter och detta 

måste åtgärdas omgående. Det är kommunen som bestämmer hastigheten i 

tätbefolkade områden och Nederberg vill därför se krafttag i att höja säker-

heten runt E 12 längs hela byn. 

 

Nederberg föreslår trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E 12 i hela  

Tärnaby genom exempelvis riktiga avsmalningar samt säkrare övergångar 

mot sjön då det passerar både turister, skolbarn, vuxna och pensionärer där 

flera gånger dagligen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter ska göras till kommunfullmäktige. 

-----  
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KF § 91 KS/2015:86 - 533 

 

Förordnande av Hemavan Tärnaby Airport som tjänst av allmänt 

ekonomiskt intresse (Service of General Economic Interest/SGEI) 

 

Hemavan Tärnaby Airport AB har 2015-03-04 inkommit med skrivelse  

angående förordnande av flygplatsen som ”tjänst av allmänt ekonomiskt  

intresse” (på engelska ”Service of General Economic Interest”/SGEI). 

 

Förslag till förordnande av Hemavan Tärnaby Airport som tjänst av allmänt 

ekonomiskt intresse (SGEI) har upprättas. 

 

Bakgrund 

Den 20 februari 2014 antog Europeiska kommissionen riktlinjer för statligt 

stöd till flygplatser och flygbolag inom EU. Grundprincipen i riktlinjerna är 

att statsstöd inte ska utgå till denna typ av verksamheter, eftersom det sned-

vrider konkurrensen. 

 

Undantagsregler har dock formulerats för flygplatser som har färre än 

700 000 respektive 200 000 passagerare per år. För de mindre flygplatser 

som betjänar regioner som riskerar att bli isolerade och definieras ha ett 

allmänt ekonomiskt intresse (SGEI), kan statsstöd beviljas via nationella 

beslut. Besluten för flygplatser under 200 000 passagerare ska omprövas 

vart tionde år. 

 

Sammanfattning och konsekvenser 

Hemavan Tärnaby Airport har under alla år som verksamhet bedrivits haft 

färre än 200 000 passagerare per år. Genom att Storumans kommun förord-

nar flygplatsen som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse blir flygplatsen 

berättigad till fortsatt statligt stöd (varav den största delen är det statliga 

driftbidraget.) 

 

Driftbolaget Hemavan Tärnaby Airport AB (HTAAB) är delvis ägt av pri-

vata ägare, men de privata delägarna är inte bundna av statsstödsreglerna. 

Om flygplatsen ska förordnas som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse 

(SGEI) måste underskottstäckningen garanteras av den part som utfärdar 

förordnandet. Detta innebär alltså att Storumans kommun ensam har an-

svaret för att täcka eventuella underskott i HTAAB (även om de privata  

delägarna i sin tur på inget sätt är förbjudna att bidra till underskottstäck-

ningen.) 

 

År 2013 gjorde HTAAB ett resultat efter finansiella poster på  -2 331 690 

kronor, och år 2014 -1 789 258 kronor. 
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KF § 91 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-04-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-06, § 62. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-02, § 85. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förordna Hemavan Tärnaby Airport som tjänst av allmänt ekonomiskt 

intresse (SGEI) enligt upprättat förslag. 

----- 
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KF § 92 KS/2013:348 - 101 

 

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

 

I Storumans kommun har antalet ledamöter i kommunfullmäktige alltsedan 

kommunsammanslagningen 1971 varit 41 ledamöter.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om hur många ledamöter som ska ingå i 

kommunfullmäktige enligt minimigränser som anges i kommunallagen 

(KL) 5 kap. 1 §.  

 

I gällande lagstiftning är minsta tillåtna antalet ledamöter 31 i kommuner 

med maximalt 12 000 röstberättigade invånare. En ändring av kommunal-

lagen från den 1 februari 2014 innebär att lägsta antalet ledamöter i kom-

munfullmäktige i en kommun med upp till 8 000 röstberättigade ska vara 

21. Vid valet år 2010 hade Storumans kommun 5 086 röstberättigade. 

 

Under 2013 aktualiserades frågan om antalet ledamöter i kommunfullmäk-

tige kommande mandatperioden 2014-2018 av ett flertal politiska före-

trädare.  

 

I jämförelse med andra kommuner är Storuman med sina 41 ledamöter ett 

relativt stort kommunfullmäktige. Det har under innevarande mandatperiod 

dessutom visat sig svårt att fylla alla platser på kommunfullmäktiges sam-

manträden.  

 

Förändringar i andra kommuner i länet är på gång, vilket pekar på att  

Storumans kommun med oförändrat antal ledamöter kommer att ha länets 

tredje största kommunfullmäktigesamling efter nästa val.  

 

Beslut om förändring av antalet ledamöter måste beslutas av kommunfull-

mäktige senast utgången av februari månad det valår som förändringen ska 

gälla.  

 

Mot bakgrund av ovanstående sändes en remiss till de politiska partierna 

2013-10-04 med följande frågeställning:  

 

o Hur många ledamöter i kommunfullmäktige bör vi välja under den kom-

mande mandatperioden? 

 

Vid remisstidens utgång 2013-11-29 hade remissvar inkommit från de poli-

tiska partierna enligt följande: 
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KF § 92 – forts. 

 

Parti  Remissvar antal ledamöter 

Folkpartiet liberalerna 31 

Socialdemokraterna 31 

Vänsterpartiet  41 

Kristdemokraterna  31 

Moderaterna   41 

Kommunlistan   31 

 

Kommunstyrelsens förslag 2014-02-04 

 

att antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas från 41 till 31 ledamö-

ter från och med valet 2014 

 

att antalet ersättare ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-25, § 15 att återremittera ärendet 

om antalet ledamöter i kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för att 

möjliggöra en medborgardialog kring denna fråga innan beslut tas i ärendet. 

 

Bedömning 

Om man ska ha en medborgardialog bör detta finnas med tidigt i besluts-

processen. I detta ärende har kommunfullmäktige ansett att en medborgar-

dialog ska möjliggöras när beslut i frågan ska tas.  

 

Medborgardialog kan i princip föras i alla ärenden förutom i person- eller 

myndighetsärenden. Storumans kommun har inte ännu fastställt att med-

borgardialog ska vara en del i styrprocessen och därmed också inte heller 

fastställt hur medborgardialoger ska föras.   

 

Tidigt i beslutsprocessen i denna fråga bestämdes att den skulle ut på remiss 

till partierna som är representerade i kommunfullmäktige. I och med att frå-

gan gick ut på remiss till respektive parti öppnades för respektive parti en 

möjlighet att kommunicera dels med sina medlemmar men även kommun-

medborgarna vilken åsikt man hade i frågan. Alla partier representerade i 

kommunfullmäktige har kommit in med remissvar innan kommunstyrelsen 

lade ett förslag till antalet kommunfullmäktige ledamöter till kommunfull-

mäktige. 
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KF § 92 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-16, § 4 och  

2015-05-19, § 70. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 4 och 2015-06-02, § 86. 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-05-11. 

 

Kommunstyrelsens förslag 2015-06-02 

 

att ingen medborgardialog genomförs om antalet kommunfullmäktigeleda-

möter 

 

att antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas från 41 till 31 ledamö-

ter från och med valet 2018 

 

att antalet ersättare ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i 

kommunfullmäktige. 

 

Yrkanden 

Daniel Johansson (V) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen 

för utvärdering utifrån ledamöters närvaro vid kommunfullmäktiges sam-

manträden innevarande mandatperiod fram till och med februari 2017.  

 

Johnny Holmgren (FP) yrkar att första att-satsen i kommunstyrelsens för-

slag ändras enligt följande:  

 

att ingen medborgardialog genomförs i den enskilda frågan om antalet 

kommunfullmäktigeledamöter. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden börjar med att ställa proposition på om ärendet ska avgöras i 

dag eller vid senare tillfälle, vilket innebär bifall till Daniel Johanssons åter-

remissyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för att ärendet ska avgöras i dag. 

o Nej-först för att ärendet ska avgöras vid senare tillfälle, vilket innebär  

bifall till Johanssons återremissyrkande. 
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KF § 92 – forts. 

 

Omröstningsresultat 

Med 34 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att frågan 

ska avgöras i dag. Omröstningsresultatet framgår av omröstningslista (se 

sid 2-4). 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på första att-satsen i kommun-

styrelsens förslag och Holmgrens ändringsyrkande och finner att kommun-

fullmäktige bifaller ändringsyrkandet.  

 

Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag i  

övrigt och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att inte genomföra någon medborgardialog i den enskilda frågan om antalet 

kommunfullmäktigeledamöter 

 

att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 41 till 31 ledamöter 

från och med valet 2018 

 

att antalet ersättare ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i 

kommunfullmäktige. 

 

Reservation 

Daniel Johansson (V), Marianne Ronnhed Johansson (V), Mats Eliasson 

(V), Irene Walfridsson (V), Helena Israelsson (V) och Ulf Vidman (M)  

reserverar sig över beslutet.  

----- 
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KF § 93 KS/2015:217 - 010 

 

Strategisk plan 2016-2019 

 

Budgetberedningen har vid sammanträden 2015-03-25 och 2015-05-06 tagit 

fram ett förslag till strategisk plan för åren 2016 – 2019. Planen innehåller 

dels beskrivningar som i sammandrag ger gemensamma budgetförutsätt-

ningar men även kommunens vision samt kommunens definition på god 

ekonomisk hushållning. Planen innehåller dessutom budget-, investerings- 

och nyupplåningsramar för åren 2016 – 2019. Planen beskriver även kom-

munens ekonomi- och verksamhetsstyrningsprinciper samt budgetproces-

sen. Planen innehåller också prioriteringar för all kommunal verksamhet 

oavsett om den bedrivs i kommunal förvaltning eller kommunalt bolag. 

Oavsett de prioriteringar som beskrivs i den strategiska planen är ansvaret 

för verksamhetsområden lämnat till nämnder och styrelse i reglemente och 

till kommunala bolag är ansvaret för verksamhetsområden lämnat i bolags-

ordningen.      

 

Beredande organs förslag 

Budgetberedningens förslag 2015-03-25 och 2015-05-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-19, § 71. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-02, § 87. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att den strategiska planen för 2016 – 2019 antas 

 

att Storumans kommuns vision för 2020 är: 

 

Storumans kommun ska genom samsyn utveckla hållbar tillväxt som  

genererar välstånd till medborgarna. 

 

att målen för god ekonomisk hushållning i Storumans kommun är: 

 

o En långsiktig målsättning är att resultatet ska utgöra minst 2 procent av 

skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. 

 

o Kommunen ska om likviditeten tillåter amortera 5 miljoner kronor på de 

egna långfristiga lånen. 
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KF § 93 – forts.  

 

o Storumans kommun ska jämföra sitt resultat med SKL:s mätning Kom-

munens kvalitet i korthet (KKiK). Måluppfyllelse nås då kommunen är  

bättre än medelvärdet på hälften av målen i KKiK som kommunen det 

enskilda året mäter. 

 

att budgetramarna 2016 – 2019 fastställs enligt följande:  

 

Styrelse/nämnd tkr 2016 2017 2018 2019 

Kommunstyrelsen 50 564 51 504 52 457 53 426 

Fritids-, kultur- och utbildnings- 

nämnden 

153 879 155 565 157 277 159 014 

Omsorgsnämnden 145 042 147 159 149 307 151 487 

Miljö- och samhällsbyggnads- 

Nämnden 

2 924 3 008 3 053 3 099 

 

att investeringsramarna 2016 – 2019 fastställs enligt följande: 

 

Styrelse/nämnd tkr 2016 2017 2018 2019 

Strategiska investeringar 
(fördelas av kommunstyrelsen) 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Kommunstyrelsen 18 500 18 500 18 500 18 500 

Fritids-, kultur- och utbildnings- 

Nämnden 

750 750 750 750 

Omsorgsnämnden 750 750 750 750 

Summa 30 000 30 000 30 000 30 000 

 

att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 30 000 000 kronor per år åren 

2016 – 2019 

 

att kommunfullmäktiges beslut 2013-02-26, § 18 om antagande av strate-

gisk plan 2014-2020 upphävs. 

 

Yrkanden 

Tomas Mörtsell (C) yrkar  

 

att avsnittet Nuläge (sid 2) kompletteras med följande text:  

 

”Kommunen är även en del av Datacenterinitiativet i Västerbotten vars  

studie hittills visat på goda förutsättningar att kunna attrahera stora data-

centeretableringar”. 
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KF § 93 – forts. 

 

att avsnittet Möjligheter (sidan 3) kompletteras med följande text:  

 

”Kommunen är en del av ett Västerbottniskt datacenterinitiativ som handlar 

om att undersöka förutsättningar för att attrahera stora datacenteretable-

ringar samt förbereda siter lokalt”.  

 

Maria Gardfall (S) yrkar  

 

att avsnittet Möjligheter (sidan 3) kompletteras med följande text:  

 

”Vi arbetar för att GMC i Storuman uppgraderas till nationell status”. 

 

Karin Malmfjord (S) yrkar  

 

att avsnittet Vård, omsorg, trygghet och säkerhet (sidan 9) kompletteras 

med följande punkt:  

 

o att på sikt minska antalet delade turer. 

 

Kurt Forsberg (S) yrkar 

 

att omsorgsnämnden tillförs en budgetramhöjning med ytterligare 0,2 pro-

centenheter åren 2016, 2017, 2018 och 2019 

 

att finansiering sker genom minskning av resultatmålet i motsvarande om-

fattning. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Tomas Mörtsells tilläggsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords tilläggsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition på Maria Gardfalls tilläggsyrkande och fin-

ner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition på Kurt Forsbergs ändringsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
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KF § 93 – forts. 

 

Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag i  

övrigt och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att komplettera den strategiska planen enligt följande:  

 

Nuläge (sidan 2)  

 

”Kommunen är även en del av Datacenterinitiativet i Västerbotten vars stu-

die hittills visat på goda förutsättningar att kunna attrahera stora datacenter-

etableringar”. 

 

Möjligheter (sidan 3)  

 

”Kommunen är en del av ett Västerbottniskt datacenterinitiativ som handlar 

om att undersöka förutsättningar för att attrahera stora datacenteretable-

ringar samt förbereda siter lokalt”.  

 

”Vi arbetar för att GMC i Storuman uppgraderas till nationell status”. 

 

Vård, omsorg, trygghet och säkerhet (sidan 9) 

 

o att på sikt minska antalet delade turer. 

 

att tillföra omsorgsnämnden en budgetramhöjning med ytterligare 0,2 pro-

centenheter åren 2016, 2017, 2018 och 2019 

 

att finansiering sker genom minskning av resultatmålet i motsvarande om-

fattning 

 

att i övrigt anta den strategiska planen för 2016 – 2019  

 

att Storumans kommuns vision för 2020 är: 

 

Storumans kommun ska genom samsyn utveckla hållbar tillväxt som  

genererar välstånd till medborgarna. 
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KF § 93 – forts. 

 

att målen för god ekonomisk hushållning i Storumans kommun är: 

 

o En långsiktig målsättning är att resultatet ska utgöra minst 2 procent av 

skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. 

 

o Kommunen ska om likviditeten tillåter amortera 5 miljoner kronor på de 

egna långfristiga lånen. 

 

o Storumans kommun ska jämföra sitt resultat med SKL:s mätning Kom-

munens kvalitet i korthet (KKiK). Måluppfyllelse nås då kommunen är 

bättre än medelvärdet på hälften av målen i KKiK som kommunen det 

enskilda året mäter. 

 

att fastställa budgetramarna 2016 – 2019 enligt följande:  

 

Styrelse/nämnd tkr 2016 2017 2018 2019 

Kommunstyrelsen 50 564 51 504 52 457 53 426 

Fritids-, kultur- och utbildnings- 

nämnden 

153 879 155 565 157 277 159 014 

Omsorgsnämnden 145 328 147 741 150 193 152 686 

Miljö- och samhällsbyggnads- 

Nämnden 

2 924 3 008 3 053 3 099 

 

att fastställa investeringsramarna 2016 – 2019 enligt följande: 

 

Styrelse/nämnd tkr 2016 2017 2018 2019 

Strategiska investeringar 
(fördelas av kommunstyrelsen) 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Kommunstyrelsen 18 500 18 500 18 500 18 500 

Fritids-, kultur- och utbildnings- 

Nämnden 

750 750 750 750 

Omsorgsnämnden 750 750 750 750 

Summa 30 000 30 000 30 000 30 000 

 

att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 30 000 000 kronor per år åren 

2016 – 2019 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2013-02-26, § 18 om antagande av 

strategisk plan 2014-2020. 

----- 
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KF § 94 KS/2015:219 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2015 - Storumans kommun 

 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari – april 2015. Uppföljningen innehåller förbrukning t.o.m. 

30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med 

budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter 

har gjorts för perioden januari – april. 

 

Kommunen gör en resultatprognos på ca 7,2 mnkr för 2015 vilket är 900 tkr 

lägre än det budgeterade resultatet.  

 

Det bör noteras att omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden prognostiserar ett underskott för 2015. Mot bakgrund av att resul-

tatet för kommunen, trots dessa prognoser, ser ut att ligga i linje med det 

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

gare åtgärdskrav för dessa nämnder. Däremot bör nämnderna vara ytterst 

noggranna i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka 

eventuella ytterligare avvikelser som kan medföra större underskott där åt-

gärder krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-05-19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-19, § 73. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-02, § 89. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättad tertialuppföljning för Storumans kommun perioden 

januari – april samt prognos för helåret 2015 

 

att uppmana omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

den att vara fortsatt vaksam över sin budgetföljsamhet men i nuläget inte 

förlägga 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. 

----- 
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KF § 95 KS/2011:349 - 799 

 

Skatteväxling mellan landstinget och kommuner i Västerbottens län  

efter kontrollstation - hälso- och sjukvård i ordinärt boende_______ 

 

Ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi över-

fördes till kommunerna 2012. Ansvaret, som regleras i ett avtal, innebär 

hälso- och sjukvård i hemmet upp till specialistsjuksköterskenivå. Detta  

innefattar hemsjukvård för vuxna, planerade och oplanerade hembesök för 

de som på grund av psykisk, fysisk, intellektuell funktionsnedsättning eller 

social situation inte kan ta sig till en vårdcentral samt rehabiliterings- och 

habiliteringsinsatser i ordinärt boende, förskrivning av hjälpmedel i ordinärt 

boende samt utredning och bedömning för ansökan om bostadsanpassning. 

Läkaransvaret ligger fortfarande kvar vid hälsocentralerna.  

 

Vid det politiska beslutet 2012 att genom en skatteväxling överföra hälso- 

och sjukvårdsansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet från landstinget till 

kommunerna på primärvårdsnivå beslutades även att en ekonomisk kon-

trollstation skulle genomföras ett år efter start. Om resultatet vid kontroll-

stationen över- eller understeg två skatteören kunde parterna göra nya över-

läggningar om skatteväxlingen, vilket nu har skett.  

 

Samtliga parter inom kommun och landsting i Västerbottens län har nu 

enats om en höjning av skatteväxlingen med fem öre från och med den 1 

januari 2016. I praktiken innebär detta att de tidigare skatteväxlade 20 örena 

kvarstår och att en ytterligare skatteväxling sker på 5 öre, så att slutlig skat-

teväxling för primärkommunernas övertagande av ansvar för hälso- och 

sjukvård i ordinärt boende är 25 öre.  

 

Skatteväxlingen sker mellan landstinget och länets kommuner som helhet. 

Underlaget ingår i det nationella systemet för inkomst- och kostnadsutjäm-

ning, vilket innebär att kommuner med låg skattekraft ska få samma intäkt 

per invånare som kommuner med hög skattekraft. Demografin är den vik-

tigaste faktorn i utjämningsystemet vilket bland annat leder till att kommu-

ner med hög andel äldre kompenseras genom kostnadsutjämningssystemet. 

 

En förutsättning för att avtalet om justering av skatteväxling ska ske är att 

både landstinget och länets samtliga 15 kommuner i sina respektive full-

mäktigen godkänner förslaget.  

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons skrivelse 2015-05-19. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-02, § 90. 
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KF § 95 - forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Storumans kommun för sin del godkänner förslaget till justerad skatte-

växling tillhörande tidigare avtal avseende kommunaliserad hemsjukvård 

under förutsättning att likalydande beslut sker i länets samtliga 15 kommun-

fullmäktigeförsamlingar och i Västerbottens läns landsting 

  

att Storumans kommun, tillsammans med övriga kommuner i länet samt 

Västerbottens läns landsting, hemställer till Finansdepartementet att de 

länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunal 

ekonomisk utjämning höjs med 0,05 procentenheter för kommunerna och 

sänks med 0,05 procentenheter för Västerbottens läns landsting. 

----- 
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KF § 96 KS/2009:120 - 710 

 

Avskaffande av vårdnadsbidrag i Storumans kommun 

 

Från och med den 1 juli 2008 infördes lagen (2008:307) som ger landets 

kommuner rätt att införa, finansiera och administrera kommunala vårdnads-

bidrag inom vissa ramar.  

 

Vårdnadsbidraget riktar sig till föräldrar med barn mellan 1 – 3 år som vill 

vara hemma lite längre efter föräldraförsäkringens slut. De kommuner som 

så önskar kan ge ett skattefritt kommunalt bidrag på max 3 000 kronor per 

månad. 

 

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

i Storumans kommun på försök fr.o.m. 2011-07-01 samt att utvärdering 

skulle göras inom ett år från start. 

 

Efter genomförd utredning beslutade kommunfullmäktige 2013-06-18, § 74 

att bibehålla vårdnadsbidraget. 

 

En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har utarbetat en promemoria in-

nehållande förslag som i huvudsak innebär en återgång till tidigare gällande 

regler innan det kommunala vårdnadsbidraget infördes. Lagen (2008:3207) 

om kommunalt vårdnadsbidrag föreslås upphöra att gälla vid utgången av 

december 2015. Undantag kommer att kunna göras för vårdnadshavare som 

sökt och fått vårdnadsbidrag beviljat även under 2016.  

 

Socialdepartementet har i remiss gett Storumans kommun möjlighet att 

lämna synpunkter på förslagen i promemorian. Remissen har behandlats 

som ett separat ärende vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-02. 

 

Mot bakgrund av den föreslagna förändringen har fritids-, kultur- och ut-

bildningsnämnden vid sammanträde 2015-05-20 aktualiserat frågan om av-

skaffande av vårdnadsbidraget i Storumans kommun.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-05-20. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-02, § 91.  

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att vårdnadsbidraget i Storumans kommun avskaffas  
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KF § 96 – forts. 

 

att inga nya ansökningar beviljas från den 1 juli 2015 

 

att de som redan beviljats vårdnadsbidrag erhåller bidraget tiden ut. 

 

Yrkande 

Erold Westman (KL) biträdd av Ingela Forsman (KD) yrkar att kommun-

styrelsens förslag avslås. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Westmans avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar  

enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

o Nej-röst för bifall till Westmans avslagsyrkande 

 

Omröstningsresultat 

Med 30 ja-röster, fem nej-röster och fem som avstår beslutar kommunfull-

mäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultatet framgår av 

omröstningslista (se sid 2-4). 

 

Reservation 

Erold Westman (KL), Ingela Forsman (KD), Britt-Inger Ärlebrandt (KD), 

Helena Israelsson (V) och Karl Sundström (SD) reserverar sig över beslutet 

att avskaffa vårdnads-bidraget i Storumans kommun. 

----- 
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KF § 97 KS/2015:226 - 107 

 

Ansvarsfrihet år 2014 för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi 

Norr________________________________________________________ 

 

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr avseende år 2013 fastställdes av direktionen den 13 februari 2015. 

 

Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att  

direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2014 års 

verksamhet.  

 

Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 

direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 

fullmäktige.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-02, § 92. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i kommunalförbundet Partnerskap – 

Akademi Norr för år 2014.  

 

Tomas Mörtsell (C) och Karin Malmfjord (S) deltar inte i ärendets hand-

läggning och beslut på grund av jäv.  

----- 
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KF § 98 KS/2014:377 – 101 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25 utsett Rickard Frohm (S) till ledamot i 

kommunstyrelsen mandatperioden 2015-2018. 

 

I skrivelse 2015-05-11 avsäger sig Frohm uppdraget. 

 

Beredande organs förslag 

Valberedningens förslag 2015-06-15. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Kristina Fredriksson (S) till ny ledamot efter Rickard Frohm i 

kommunstyrelsen resterande del av innevarande mandatperiod 

 

att utse Leif Karlsson (S) till ny ersättare efter Kristina Fredriksson i kom-

munstyrelsen resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 99   

 

Meddelanden 

 

KS/2014:309 

Länsstyrelsens beslut 2015-05-18 att utse Johnny Holmgren till ny ledamot 

i kommunfullmäktige för Folkpartiet liberalerna resterande del av inneva-

rande mandatperiod. Holmgren efterträder Sven-Olof Tellström som avlidit. 

Till ny ersättare efter Holmgren utses Janne Ruonala.  

 

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.  

 

Följande medarbetare är i år aktuella för detta:  

 

Birgitta Lingesten, Sverker Gideonsson, Inger Andersson, Maria  

Reinholdsson, Irene Gustafsson, Kristina Fransson, Lena Heikka,  

Marie-Louise Fjällström, Maria Lindkvist, Lage Rönnholm, Marlene  

Rönnholm, Katarina Sjöström Lönnback, Henrik Karlsson, Barbro Karlsson 

och Lise-Lott Bodefors.  

 

I anslutning till dagens sammanträde överlämnas minnesgåvan personligen 

till Sverker Gideonsson, Inger Andersson, Irene Gustafsson och Barbro 

Karlsson. Till övriga som inte är närvarande kommer gåvan att översändas 

per post alternativt utdelas vid senare tillfälle.  

 

Förtydligande om tidsfrister för inlämnande av frågor och interpella-

tioner 

Ordförande gör ett förtydligande av kommunfullmäktiges arbetsordning när 

det gäller inlämnande av frågor och interpellationer. Frågor ska inlämnas 

senast sju dagar innan det sammanträde de avses ställas. Motsvarande tids-

frist för interpellationer är tio dagar.  

----- 
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KF § 100   

 

Avslutning 

 

Sammanträdet avslutas traditionsenligt med att ordföranden önskar en trev-

lig sommar och kommunfullmäktige sjunger Idas sommarvisa. 

----- 

 

 


