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 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2015-11-24, kl. 14.00-16.55 

 

 Ajournering för allmänhetens frågestund § 125 kl. 14.05-14.20 

 Ajournering för paus kl. 15.30-15.45 

  

Beslutande Se närvarolista sid. 2-4 

  

Övriga Maria Mickelsson  sekreterare  

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Tina Kerro och Ann-Christine Jonsson 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-12-07 kl. 13.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………      Paragrafer §§ 125-152 

 Maria Mickelsson                                   

 

                      

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

 Patrik Persson                                   Gunnar Andersson 

 §§ 125-126, 128-138, 140-152                §§ 127 och 139 

  

                      

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

  Tina Kerro                                               Ann-Christine Jonsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

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

 
  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2015-11-24  

   

Datum för anslags uppsättande 2015-12-07 Datum för anslags nedtagande 2015-12-29 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvaro- och omröstningslista   

       Omröstningar 

        § 129              § 136                  § 145 

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 

 

1 

    

1 

  

1 

  

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

1 

    

1 

  

1 

  

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb 

 

1 

   

 

 

1 

  

1 

  

 

C 

 

Sandra Holmner 

 

Nb 

 

1 

    

1 

  

1 

  

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

 

1 

    

1 

  

1 

  

 

C 

 

Eva-Sofie Jansson 

 

Nb 

 

1 

    

1 

  

1 

  

 

C 

 

Anders Persson 

 

- 

         

 

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 

Nb §§  

125-144,  

146-152 

 

1 

    

1 

    

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

Nb 

 

1 

    

1 

  

1 
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Närvaro- och omröstningslista – forts.   

       Omröstningar 

       § 129              § 136                  § 145 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår Ja  Nej Avstår Ja Nej Avstår 

 

S 

 

Karin Malmfjord 

 

Nb 

 

 

 

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 

 

- 

         

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb 

  

1 

  

1 

   

1 

  

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

 

Nb 

  

1 

  

1 

     

1 

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

Nb 

  

1 

  

1 

     

1 

 

S 

 

Kurt Forsberg 

 

Nb 

  

1 

  

1 

    

1 

 

 

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 

 

- 

         

 

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 

        § 129              § 136                  § 145 

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

 

C 

 

Annika Mörtsell 

 

Nb 

 

1 

    

1 

  

1 

  

 

S 

 

Bengt Dalemalm 

 

Nb 

   

1 

   

1 

    

1 

  

 

V 

 

Linda Glasin 

 

Nb 

  

 

 

1 

   

1 

   

1 

   

 

V 

 

Bengt-Göran Burman 

 

Nb 

  

1 

  

1 

    

1 

 

  41 20 21  21 20  28 5 7 

 

Ej tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avstår Ja  Nej Avstår Ja Nej Avstår 

 

S 

 

Nils-Erik Dahlberg 

 

N 

         

  1              

 

Nb = Närvarande beslutande 

N = Närvarande
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KF § 125   

 

Allmänhetens frågestund - budget 2016 samt 2017-2018 

 

Enligt gällande arbetsordning ska allmänhetens frågestund äga rum i sam-

band med kommunfullmäktiges behandling av budgeten. 

 

Av kungörelsen till dagens sammanträde framgår att allmänheten har möj-

lighet att ställa frågor i ärendet.  

 

Sammanträdet ajourneras och information lämnas om det upprättade försla-

get till budget 2016 samt plan 2017 och 2018. Allmänheten bereds därefter 

möjlighet att ställa frågor i ärendet. 

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (57)  

    

Kommunfullmäktige  2015-11-24  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 126 KS/2015:485 – 252 

 

Fråga - förvärv av badhuset i Hemavan 

 

Gunnar Andersson (S) har 2015-11-11 lämnat in följande fråga till kom-

munstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell: 

 

Vid senaste kommunfullmäktige den 22 september beslutades det om Lena 

Drangels motion från 2011 angående ett förvärv av badhuset i Hemavan. 

Beslutet blev avslag med hänvisning till att badhuset inte är till salu. Vid 

samtal med ägaren till badhuset någon vecka efter sammanträdet fram-

kommer det att han i själva verket önskar sälja badhuset.  

 

Därför frågar jag dig, Tomas Mörtsell, hur ett ja till försäljning blev ett nej i 

det underlag vi fullmäktigeledamöter fick ta del av?  

 

Kommer detta beslut ogiltigförklaras nu då det uppenbarligen tagits på fel-

aktiga grunder? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågan får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande svar på  

frågan:  

 

Inför behandlingen av ärendet i kommunfullmäktige fördes samtal mellan 

kommunerna via koncernchef Peter Persson och ägaren till fastigheten där 

badhuset är lokaliserat. Vid detta tillfälle fanns inget intresse av ägaren att 

sälja fastigheten. Med detta som en del av underlaget har kommunfullmäk-

tige beslutat avslå motionen som Gunnar Andersson hänvisar till. Därmed 

är motionen färdigbehandlad och avförd från ytterligare hantering. 

 

Frågan anses därmed besvarad. 

----- 
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KF § 127 KS/2015:483 – 701 

 

Interpellation - FRIDA-gruppen 

 

Karin Malmfjord (S) har 2015-11-10 lämnat in följande interpellation till 

omsorgsnämndens ordförande Patrik Persson: 

 

FRIDA-gruppen är ett samarbete mellan socialtjänsten, skolan, polisen,  

fritidsgården m.fl. Gruppen arbetar med förebyggande insatser mot alkohol 

och droger för unga.  

 

Avsätter omsorgsnämnden medel till FRIDA-gruppen? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Omsorgsnämndens ordförande Patrik Persson lämnar följande svar på in-

terpellationen:   

 

Det avsätts inte några särskilda medel i budget för FRIDA-gruppens arbete. 

Gruppen verkar inom ramen för respektive tjänst och arbetet är implemen-

terat i ordinarie verksamhet. Socialtjänstens öppenvårdsansvarig har sam-

ordningsansvaret för gruppen och är den som kallar till möten. Övriga aktö-

rer som deltar går inom ramen för sina tjänster. FRIDA-gruppen har genom 

åren genomfört olika förebyggande åtgärder, exempelvis ansökte gruppen 

om projektmedel för förebyggande insatser för barn och unga. För dessa 

medel genomförande man ”Repulse-utbildning” för ett antal anställda, 

främst inom skola, socialtjänst och psykiatri. De förebyggande insatser som 

genomförs genom FRIDA-gruppen görs via projektmedel. För närvarande 

pågår inget projekt inom ramen för FRIDA. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 128 KS/2015:484 – 010 

 

Interpellation - klimatförändringar 

 

Karin Malmfjord (S) har 2015-11-10 lämnat in följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell: 

 

SMHI har presenterat länsvisa klimatanalyser som beskriver dagens och 

framtidens klimat som är baserat på observationer och beräkningar utifrån 

två olika utvecklingsvägar; begränsade utsläpp och höga utsläpp.  

 

Analysen visar att vi ska förvänta oss mer regn, mindre snö och temperatur-

höjningar. Störst uppvärmning kommer att ske vintertid vilket kommer att 

få till följd en kortare snöperiod. Vintertid kommer nederbörden som regn 

istället för snö. Dygnsnederbörden kommer att vara större i fjällen, vilket 

ökar rasrisken.  

 

Anser du att kommunens strategiska utvecklingsarbete tar hänsyn till kli-

matförändringar utifrån våra lokala naturresurser? 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande svar på  

interpellationen:  

 

Två av våra naturresurser som är en del i vårt strategiska utvecklingsarbete 

är tillgångarna på vatten och vindkraftsproduktion.  

 

Storumans kommun är en av de kommuner i Sverige som är de största net-

toproducenterna av förnyelsebar energi. Detta minskar behovet av icke för-

nyelsebar energi för Sverige om omgivande länder. I den meningen bidrar 

kommunens utvecklingsarbete till en minskning av den globala uppvärm-

ningen och därmed klimatförändringarna. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 129 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 Storu-

mans 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 ar-

betstidsförkortning 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 beslutade 2015-04-27, § 50 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  
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KF § 129 – forts. 

 

Administrativ chefs bedömning 

Arbetsmarknaden i stort befinner sig i en generationsväxling där de all-

männa slutsatserna sedan länge tillbaka är att offentlig sektor har en stor 

utmaning att kunna tillhandahålla sina välfärdstjänster till en växande åld-

rande del av befolkningen. Den allmänna tesen är att så många som möjligt 

måste arbeta så mycket och så länge som möjligt.  

 

Redan idag finns en arbetstidsförkortning för vård- och omsorgspersonal 

om 1,25 timmar per arbetsvecka. En ytterligare förkortning om 7 timmar 

per vecka skulle innebära att kommunen måste få tillgång till mer arbets-

kraft eftersom vissa personalkategorier skulle arbeta mindre. Den ekono-

miska effekten skulle också bli påtaglig eftersom förslaget anger att arbets-

tidsförkortningen skulle ske med bibehållen lön.  

 

Storumans kommun har ett hundratal tillsvidareanställda som arbetar heltid 

inom vård och omsorg. Merkostnaden för att ersätta det arbetstidsbortfall 

som skulle uppstå vid en arbetstidsförkortning uppgår till ca 7 mkr förutsatt 

att samma nivå som på nuvarande bemanning skulle bibehållas.  

 

Beräkning har skett enligt följande:  

 

Antal  

med  

heltid 

Tidsbortfall 

per person/ 

år 

Tidsbortfall 

per år totalt 

Timkostnad 

inkl. PO vid 

lön 23 000 kr/mån 

Total 

merkostnad 

100 7 x 52 = 364 364 x 100 = 

36 400 

193 kr 193 x 36 400 

= 7 mkr 

 

Även om förslaget tar sikte på införande i en begränsad del av verksam-

heten så kommer merkostnad att uppstå och bidra till att skapa förvänt-

ningar om utvidgning i övrig likartad verksamhet.  

 

Då motionen saknar förslag till finansiering och beslutade budgetramar inte 

klarar att hantera en sådan förändring är åtgärden inte genomförbar.   

 

Beredning av ärendet har skett i samråd med omsorgsförvaltningen. Om-

sorgsnämndens presidium har tagit del av beslutsunderlaget och förslag till 

motionssvar och har inget att tillägga utan delar förvaltningens bedömning.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-06-25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-06, § 104. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-20, § 135. 
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KF § 129 – forts. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås.  

 

Yrkande 

Linda Glasin (V) biträdd av Daniel Johansson (V) yrkar  

 

att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning  

genom framtagande av faktiska kostnader/vinster för en eller ett par arbets-

platser 

 

att detta görs i samråd mellan arbetsgivare och fackliga organisationer uti-

från vilken/vilka arbetsplatser som har högst belastning/sjukskrivningstal 

och lägst kvalitet utifrån KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet). 

 

Tina Kerro (FP) yrkar att motionen avslås enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

vid senare tillfälle vilket innebär bifall till Glasins återremissyrkande. Ord-

föranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 

idag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 

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

bifall till återremissyrkandet. 

 

Omröstningsresultat 

Med 20 ja-röster och 21 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet 

ska avgöras vid senare tillfälle och bifaller därmed återremissyrkandet.  

Omröstningsresultatet framgår av omröstningslista (sid. 2-4). 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning  

genom framtagande av faktiska kostnader/vinster för en eller ett par arbets-

platser 
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KF § 129 – forts. 

 

att detta ska göras i samråd mellan arbetsgivare och fackliga organisationer 

utifrån vilken/vilka arbetsplatser som har högst belastning/sjukskrivningstal 

och lägst kvalitet utifrån KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet). 

----- 
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KF § 130 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. 

 

Andersson anger i motionen att Tärnaby- och Hemavanområdet utgör ett av 

tre tillväxtområden i länet där en allsidig service behövs och att avståndet 

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

rade nedläggning av servicekontoret i Tärnaby menar Andersson att kom-

munen någon gång måste sätta ner foten för att visa att vi inte tillhör gles-

bygdens ”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 beslutade 2015-06-15, § 76 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Bedömning 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har upphandlat ramavtal om leve-

rans av banktjänster som kommunerna och landstingen kan använda sig av. 

Storumans kommun har använt sig av denna möjlighet och har ett avtal om 

banktjänster med Swedbank som räcker till 2016-12-31 med möjlighet till 

ett års förlängning.  

 

Eftersom det i avtalet inte finns reglerat på vilka orter som det ska finnas 

bankkontor är bedömningen att det inte är ett giltigt skäl att säga upp avtalet 

pga. att Swedbank lagt ned sitt bankkontor i Tärnaby.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-10-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-27, § 114. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-10, § 150. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås eftersom nedläggning av bankkontor inte är ett giltigt 

skäl för att säga upp nuvarande avtal om banktjänster. 
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KF § 130 – forts. 

 

Yrkande 

Christian Andersson (S) yrkar att motionen bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Anderssons yrkande att motionen ska bifallas och finner att kommun-

fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen eftersom nedläggning av bankkontor inte är ett giltigt 

skäl för att säga upp nuvarande avtal om banktjänster. 

----- 
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KF § 131 KS/2015:486 – 299 

 

Motion – inventering, kontroll och installation av hörselslingor i offent-

liga lokaler___________________________________________________ 

 

Tina Kerro (FP) har 2015-11-12 lämnat in en motion om hörselslingor i  

offentliga lokaler. 

 

Kerro skriver bl.a. följande i motionen:  

 

Det saknas fortfarande fungerande hörselslingor i offentliga lokaler i  

Storumans kommun.  

 

Tyvärr finns det på grund av okunskap alldeles för många slingförstärkare 

installerade som inte har tillräckligt hög effekt och inte uppfyller normen. 

Det gör att hörappartbärarna har svårt att uppfatta vad som sägs, trots att det 

finns en slinga installerad i lokalen. De dåligt fungerande slingorna beror 

ofta på dålig planering eller installation, men en annan vanlig orsak är att 

själva slingförstärkaren är för svag för att skapa den ström som krävs för  

att uppnå ett tillräckligt bra magnetfält. Systemet är helt enkelt under-

dimensionerat.  

 

I somliga fall där slingor är installerade är detta inte gjort enligt de normer 

och den standard som råder och därför finns det brister i slingfunktionen.  

 

En hörselnedsättning kan ha en stor negativ inverkan på livssituationen. Det 

hjälpmedel som de flesta personer med nedsatt hörsel använder är hörappa-

raten men endast en sådan hjälper inte i alla situationer. En hörselslinga kan 

vara den avgörande faktorn mellan att vara helt utestängd från det sociala 

livet till att åter få uppleva glädjen av t.ex. en teaterföreställning eller film.  

 

Till motionen bifogas sju bilagor över gällande normer, standarder, lagar 

och regler m.m. 

 

Kerro föreslår 

 

att en inventering av hörselslingar i offentliga lokaler utförs av kompetent 

person 

 

att befintliga slingor ska kontrolleras att de följer den internationella stan-

darden IEC-60118-4 
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KF § 131 – forts. 

 

att i de fall slingor saknas eller inte fungerar ska en plan upprättas för hur 

man snarast möjligt åtgärdar bristerna.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 132 KS/2015:504 – 458 

 

Motion - slamkompostering 

 

Karin Malmfjord (S) och Maria Gardfall (S) har 2015-11-24 lämnat in en 

motion om slamkompostering.  

 

Samhället står inför en klimatomställning och kretsloppstänkande blir allt 

viktigare. Ekologiska toaletter och slamkompostering bygger på ett krets-

loppstänkande. Här tar man hand om näringen som återförs till trädgården 

eller till jordbruket.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att möjligheten till slamkompostering utreds 

 

att slamkompostering införs. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 133 KS/2015:505 – 020 

 

Motion - kompetensutveckling/arbetskraftsförsörjning inom äldre-

omsorgen_________________________________________________ 

 

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

Christian Andersson (S), Gunilla Pettersson (S), Maria Gardfall (S),  

Sven-Åke Pennling (S), Eira Henriksson (S), Gunnar Andersson (S), Kurt 

Forsberg (S), Ove Wollgarth (S), Elisabeth Olofsson (S) och Bengt Da-

lemalm (S) har 2015-11-24 lämnat in följande motion:  

 

De äldreboenden som finns i Storuman är i stort behov av personal och  

vikarier, då man många gånger är kort om personal.  

 

På SFI (Svenska för invandrare) går många elever som vill utbilda sig och 

jobba inom vården. 

 

Lärcentrum provade förra året att starta en yrkesinriktad utbildning för utri-

kesfödda, den så kallade termin noll, där man första terminen skulle få läsa 

yrkessvenska för att sedan börja på omsorgsutbildningen. 

 

I den strategiska planen för Storumans kommun kan man bland annat läsa 

när det gäller Vård, omsorg, trygghet och säkerhet:  

 

 Långsiktig hållbar kompetenshöjning inom äldreomsorgen när vi får en 

alltmer åldrande befolkning. 

 

Det har visat sig att arbetsplatsförlagt lärande/språkpraktik är det optimala 

för att lära sig svenska. Det vore önskvärt att alla elever som så småningom 

vill jobba inom vården skulle få praktisera där. Problemet är att personalen 

inte har någon möjlighet att ta hand om praktikanter. Det saknas tid till det 

eftersom man många gånger är underbemannade.  

 

En lösning skulle kunna vara att via ett projekt ha handledare som arbetar 

med praktikanterna. Handledarna skulle arbeta nära SFI-lärarna. På så vis 

skulle man kunna kombinera SFI och arbetsplatsförlagt lärande.  

 

Mot bakgrund av ovanstående och med hänvisning till den strategiska pla-

nen föreslår motionärerna 

 

att en projektbeskrivning till ett projekt baserat på arbetsplatsförlagt lärande 

tas fram 
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KF § 133 – forts. 

 

att det söks pengar ur Europeiska socialfonden (ESF), programområde 1, 

mål 1:2 

 

att samarbete söks med närliggande kommun eller annan aktör, då sådana 

projekt prioriteras av ESF. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
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KF § 134 KS/2015:417 - 333 

 

Medborgarförslag - fontän i sjön Gäutan i Tärnaby 

 

Britt-Inger Brodin har 2015-09-29 lämnat in ett medborgarförslag om en 

fontän som utsmyckningsdetalj i sjön Gäutan i Tärnaby. 

 

Eftersom Tärnaby ligger vackert efter sjön skulle detta vara ett sätt att  

understryka byns skönhet, men också ge en rofylld plats. Fontänen kan med 

fördel placeras nere vid sjöstranden där det växer ett vackert träd och där 

det också finns bord och soffor placerade. Det blir en vacker plats att stanna 

till vid. Även boende på Vikbacka får då möjlighet att ta del av utsmyck-

ningen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter sker till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 135 KS/2015:273 - 001 

 

Gemensam IT-organisation för Storumans och Lycksele kommuner 

(LYST-IT)________________________________________________ 

 

Bakgrund 

Den snabba teknikutvecklingen gör att IT-organisationer i mindre kommu-

ner står inför två utmaningar. Den ena är att inte hamna på efterkälken rent 

kompetensmässigt och den andra är att hitta vägar att bromsa kostnadsut-

vecklingen. Dessa två faktorer påverkar dessutom varandra. Ett sätt att få en 

bredare bas att stå på med avseende på kompetens och på sikt kunna bromsa 

kostnadsutvecklingen är att gå ihop till en större enhet, ett LYST-IT.  

Gemensamma nät- och driftslösningar och ett gemensamt nyttjande av 

kompetensen skulle medverka till att andra verksamheter i respektive kom-

muner har möjlighet att samverka sinsemellan.  

 

Samverkansnämnden LYST (Lycksele, Storumans och Åsele kommuner) 

beslutade 2013-11-04, § 54 att genomföra en förstudie om gemensam IT-

organsation.  

 

Förstudien presenterades för Samverkansnämnden 2015-04-24. Syftet med 

förstudien var att ta fram ett lösningsförslag som möjliggör samarbete med 

IT-stöd över kommungränserna som bromsar kostnadsutvecklingen och 

personberoendet samt beskriver en väl avvägd målbild över ett eventuellt 

gemensamt IT-samarbete. Samarbetet och dess ingående komponenter är 

anpassade för att kunna hantera expansion och reduktion av antalet kom-

muner. 

 

Förstudien genomfördes i fyra huvudmoment; nulägesanalys, nylägesana-

lys, förändringsanalys och lösningsförslag. 

 

Förstudien har visat att 

 

o båda de undersökta organisationerna under rådande omständigheter inte 

har förutsättningar att fungera optimalt 

o en sammanslagning av de två undersökta kommunernas IT-

organisationer är ett stort jobb, där många förutsättningar och objekt 

måste beaktas 

o identifierade risker är hanterbara och nyttan överstiger konsekvenserna 

o en sammanslagning av de båda organisationerna skulle innebära förbätt-

ringar i IT-stödet för de deltagande kommunerna 

o en sammanslagning är en genomförbar och effektoptimerande väg mot 

ett bättre IT-stöd för de deltagande kommunerna. 
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KF § 135 – forts. 

 

Projektledningen förordrar att en gemensam IT-organisation bildas med de 

rekommendationer som presenteras i slutrapporten.   

 

Bedömning 

Samverkansnämnden LYST har 2015-04-27 beslutat att en gemensam IT-

organisation för Storumans och Lycksele kommuner ska bildas utifrån be-

fintliga budgetar och personalresurser. Lycksele kommun är huvudman för 

nämnden och anställande organisation.  

 

IT-cheferna i respektive kommun har tagit fram yttre ramar för driftskost-

nader, investeringskostnader och implementeringskostnader för den gemen-

samma organisationen de närmaste tre åren. IT-cheferna har även presente-

rat ett förslag på riktlinjer för prismodell och investeringar som krävs för 

anslutande organisationer.  

 

Åsele kommun har för avsikt att genomföra delar av förstudien som är nöd-

vändiga för att säkerställa att i ett senare skede kunna ansluta till den  

gemensamma IT-organisationen.  

 

Beredande organs förslag 

Enhetschefen för kundtjänst samt IT-chefernas tjänsteutlåtande 2015-09-17.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-06, § 105. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-20, § 136. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att inrätta en gemensam IT-organisation inom ramen för LYST enligt före-

slagna budgetramar.  

----- 
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KF § 136 KS/2015:404 – 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2015 för Storumans kommun 

 

Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Storumans 

kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. Delårsrapporten 

ska innehålla, förutom styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelse, en 

förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, sjukfrånvaro och 

måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2015 på knappt 8 mnkr vilket är i 

linje med budget.  

 

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

ningsnämnden prognostiserar ett underskott för 2015. Mot bakgrund av att 

resultatet för kommunen, trots dessa prognoser, ser ut att motsvara det bud-

geterade resultatet är det i nuläget inte nödvändigt att besluta om ytterligare 

åtgärdskrav för dessa nämnder. Däremot bör de vara ytterst noggranna i sin 

egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka eventuella ytterli-

gare avvikelser som kan medföra större underskott där åtgärder krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-10-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-27, § 115. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-10, § 151. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att upprättad delårsrapport uppföljning för perioden januari – augusti samt 

prognos för helåret 2015 godkänns 

 

att omsorgsnämnden och fritids-, kultur- och utbildningsnämnden uppma-

nas att vara fortsatt vaksamma över sin budgetföljsamhet men föreläggs inte 

i nuläget med ytterligare åtgärdskrav för att klara sin budgetram. Nämnder-

na ska notera att de trots detta, i år och kommande år, omfattas av den lång-

siktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram 

 

att redovisning ska ske till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas för 

att minska underskotten i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden samt om-

sorgsnämnden 
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KF § 136 – forts. 

 

Kommunrevisorerna har härefter granskat delårsrapporten och i utlåtande 

2015-11-17 sägs att den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att 

kommunen kommer att uppnå en ekonomi i balans år 2015. 

 

Revisorerna gör med delårsrapporten som grund följande bedömningar:  

 

o I den översiktliga granskningen har det inte framkommit några omstän-

digheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid 

med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.  

 

o Revisorerna delar kommunstyrelsens uppfattning att de finansiella målen 

för 2015 kommer att kunna uppfyllas.  

 

I övrigt har en del iakttagelser gjorts som bör beaktas vid kommande rap-

porttillfällen. Dessa rör främst:  

 

o Redovisning av anslutningsavgifter 

 

o Sammanställd redovisning 

 

o Nytt pensionsavtal för politiker. 

 

Yrkanden 

Maria Gardfall (S) yrkar  

 

att i kommande delårsrapporter och årsredovisningar ska sjuktalen värderas 

i ett särskilt nyckeltal uttryckt i kronor. 

 

Tomas Mörtsell (C) yrkar att Gardfalls tilläggsyrkande avslås.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och fin-

ner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Maria Gardfalls tilläggsyrkande 

och finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
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KF § 136 – forts. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för att Gardfalls tilläggsyrkande ska bifallas 

o Nej-röst för att Gardfalls tilläggsyrkande ska avslås. 

 

Omröstningsresultat 

Med 21 ja-röster och 20 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

Maria Gardfalls tilläggsyrkande. Omröstningsresultatet framgår av omröst-

ningslista (sid. 2-4). 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättad delårsrapport för perioden januari – augusti samt 

prognos för helåret 2015  

 

att uppmana omsorgsnämnden och fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

uppmanas att vara fortsatt vaksamma över sin budgetföljsamhet men i nu-

läget inte förelägga nämnderna med ytterligare åtgärdskrav för att klara sin 

budgetram. Nämnderna ska notera att de trots detta, i år och kommande år, 

omfattas av den långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram 

 

att redovisning ska ske till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas för 

att minska underskotten i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden samt om-

sorgsnämnden 

 

att i kommande delårsrapporter och årsredovisningar ska sjuktalen värderas 

i ett särskilt nyckeltal uttryckt i kronor. 

----- 
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KF § 137 KS/2015:432 – 041 

 

Utdebitering 2016 

 

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

sen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetför-

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

månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året.   

 

Från och med den 1 januari 2016 ökas utdebiteringen med 5 öre från 23,10 

till 23,15 eftersom skatteväxling sker då kommunen övertagit ansvaret för 

hemsjukvården från landstinget. Eftersom landstinget i motsvarande grad 

sänker sin utdebitering blir den totala skatten oförändrad.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-10-13. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-20, 137. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa utdebiteringen för 2016 till 23,15 kronor per skattekrona. 

----- 
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KF § 138 KS/2015:449 – 041 

 

Budget 2016 samt plan 2017-2018 

 

Kommunfullmäktige fastställde 2015-06-15 § 93 strategisk plan för  

perioden 2016-2019.  

 

I samband med detta beslutade kommunfullmäktige även om följande:  

 

o Fastställande av budgetramar åren 2016-2019  

o Fastställande av investeringsramar åren 2016-2019 

o Rätt till kommunstyrelsen att nyupplåna 30 000 000 kronor per år under 

perioden 2016-2019. 

 

För kommunfullmäktige återstår att anta mål för god ekonomisk hushåll-

ning, resultat-, balans- och finansieringsbudget samt besluta om omsättning 

av lån.   

 

Ett dokument med förslag till finansiella mål och verksamhetsmål för god 

ekonomisk hushållning 2016-2019, resultat-, balans- och finansieringsbud-

get 2016 samt plan 2017 och 2018 har upprättats. I dokumentet finns även  

redan fastställda budgetramar och investeringsramar med.  

 

Under senare delen av 2015 har interna ramjusteringar genomförts som en 

konsekvens av skatteväxling med landstinget m.m. Ramarna behöver därför 

justeras enligt förslag. Dessa delar handlar om verkställighet varför det  

föreslås att dessa omfördelningar kan utföras direkt av administrativ chef. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-10-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-27, § 116. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-10, § 152. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2015-11-11. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att upprättat förslag till finansiella mål och verksamhetsmål för God  

ekonomisk hushållning 2016-2019 antas 

 

att upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2016 

samt plan för 2017 och 2018 antas 
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KF § 138 – forts. 

 

att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp, mot-

svarande belopp på de lån som förfaller till betalning under perioden  

2016-2019 

 

att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att genomföra nöd-

vändiga ramjusteringar med anledning av skatteväxling m.m. 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska presidiet bereda revisorernas 

budget.  

 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag  

 

att budgetanslaget för kommunrevisorerna för åren 2016-2019 fastställs  

enligt följande:  

 

År 2016 - 590 000 kronor 

År 2017 - 598 000 kronor 

År 2018 - 607 000 kronor 

År 2019 - 616 000 kronor. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition på kommunfullmäktiges presidiums förslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till finansiella mål och verksamhetsmål för God 

ekonomisk hushållning 2016-2019  

 

att anta upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 

2016 samt plan för 2017 och 2018  

 

att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp, mot-

svarande belopp på de lån som förfaller till betalning under perioden  

2016-2019 

 

att delegera till kommunstyrelsen att genomföra nödvändiga ramjusteringar 

med anledning av skatteväxling m.m. 
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KS § 138 – forts. 

 

att fastställa kommunrevisorernas budgetanslag för åren 2016-2019 enligt 

följande:  

 

År 2016 - 590 000 kronor 

År 2017 - 598 000 kronor 

År 2018 - 607 000 kronor 

År 2019 - 616 000 kronor. 

----- 
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KF § 139 KS/2015:433 – 040 

 

Verksamhetsplaner 2016 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 att fastställa budgetramarna för 

åren 2016-2019. Styrelsen och nämnderna har utifrån detta upprättat verk-

samhetsplaner för 2016.   

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-10-08, § 88. 

Omsorgsnämndens protokoll 2015-09-23, § 106. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2015-10-21, § 134. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-10, §§ 153 och154. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

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

nämndens samt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplaner 

för 2016 fastställs.  

 

Yrkande 
Tomas Mörtsell (C) biträdd av Maria Gardfall (S) yrkar  

 

att ärendet vad avser fastställande av omsorgsnämndens verksamhetsplan 

för 2016 återremitteras för ytterligare beredning i de delar som rör boende-

planeringen för äldre (avsnittet 5 Prioriterade områden).  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag om fast-

ställande av kommunstyrelsens, fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

samt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplaner 2016 och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på om den del av ärendet som avser 

fastställande av omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2016 ska avgöras i 

dag eller vid senare tillfälle, vilket innebär bifall till återremissyrkandet. 

Ordföranden finner att den delen av ärendet ska avgöras vid senare tillfälle 

och att kommunfullmäktige därmed bifaller återremissyrkandet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa kommunstyrelsens, fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

samt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplaner för 2016 
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KF § 139 – forts. 

 

att återremittera ärendet vad avser fastställande av omsorgsnämndens verk-

samhetsplan för 2016 för ytterligare beredning i de delar som rör boende-

planeringen för äldre (avsnittet 5 Prioriterade områden).  

----- 
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KF § 140 KS/2015:453 - 104 

 

Utbetalning av partistöd 2016 

 

Som ett komplement till de nya regler för kommunalt partistöd i kommunal-

lagen som trätt i kraft den 1 februari 2014, beslutade kommunfullmäktige 

2014-09-23 att fastställa lokala regler för partistöd.  

 

Av reglerna framgår bl.a. följande: 

 

o Partistödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut 

av kommunfullmäktige.  

 

o Av totalt budgeterat belopp för partistöd per år utgör 45 % grundstöd 

som fördelas per parti och år samt 55 % mandatstöd som fördelas per 

mandat och år. 

 

I samband med att kommunfullmäktige fastställde reglerna beslutades 

också att totalt budgeterat belopp för partistöd ska uppgå till 300 000 kronor 

för år 2016. Detta innebär att grundstödet uppgår till 16 875 kronor och 

mandatstödet 4 024 kronor.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2015-10-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-27, § 117. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-10, § 157.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att betala ut partistödet för 2016 i förskott under januari månad 2016 enligt 

följande: 

 

Parti Antal  
mandat 

Grund- 
stöd 

Mandat- 
stöd 

Totalt 

Moderaterna         3  16 875   12 072   28 947 

Centerpartiet       13  16 875   52 312   69 187 

Folkpartiet liberalerna         2  16 875     8 048   24 923 

Kristdemokraterna         2  16 875     8 048   24 923 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna       13  16 875   52 312   69 187 

Vänsterpartiet         6  16 875   24 144   41 019 

Sverigedemokraterna         1  16 875     4 024   20 899 

Kommunlistan         1  16 875     4 024   20 899 

----- 
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KF § 141 KS/2006:133 - G902 

 

Hälso- och friskvårdspolicy 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-27 § 55 bland annat att anta hälso- 

och friskvårdspolicy för Storumans kommunkoncern. 

 

Policyn tillkom i samband med beslutet att införa ett litet bidrag till de 

medarbetare som ägnade sig åt någon form av friskvårdsaktivitet. Bidrget 

kom att nyttjas i så ringa omfattning att man valde att ta bort det för ett an-

tal år sedan. Därefter har policyn spelat ut sin roll.  

 

Ärendet har varit föremål för samråd i den kommunövergripande samver-

kansgruppen 2012-12-14. 

 

Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet 2013-02-05, § 12 föreslogs att 

antagen hälso- och friksvårdspolicy skulle upphöra att gälla omedelbart.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-26, § 23 att återremittera ärendet 

till kommunstyrelsen för ytterligare beredning för att undersöka möjlighet-

erna att omarbeta hälso- och friskvårdspolicyn. 

 

Administrativ chefs bedömning 2015-08-14 

Utgångspunkten för Storumans kommun är att se till att omständigheterna 

på arbetsplatsen inte påverkar medarbetarnas hälsa negativt, varken fysiskt 

eller psykiskt. Varje medarbetare ska ha möjlighet att arbeta ett helt yrkes-

liv utan att drabbas av ohälsa. För det krävs ett systematiskt arbetsmiljö-

arbete som innebär att omständigheterna på arbetsplatserna kartläggs sys-

tematiskt, att det sätts upp arbetsmiljömål som åtgärdas och följs upp.  

 

Storumans kommun lägger fokus på dessa frågor genom det arbete kommu-

nens verksamhetsutvecklare lägger ner på området.  

 

Att särskilja friskvårdsfrågor ur detta område och upprätta särskild policy för 

det leder till en märklig uppdelning av ett litet område inom det stora område 

vi kallar arbetsmiljö.  

 

Med anledning av detta finns styrdokument rörande området arbetsmiljö, 

t.ex. arbetsmiljöpolicy, rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, ar-

betsanpassning och rehabilitering, vilka kompletterar arbetsmiljölagen med 

dess föreskrifter. Ytterligare styrdokument på området anses därför inte nöd-

vändigt.  
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KF § 141 - forts. 

 

God ekonomisk hushållning är ett viktigt sätt för kommunfullmäktige att be-

skriva vilka krav vi ska ställa på Storumans kommuns verksamheter. Utifrån 

nuvarande ekonomiska förutsättningar har kommunen inte ansett att det varit 

möjligt att förena målen god ekonomisk hushållning med satsningar på frisk-

vård och hälsoarbete.  

 

Perspektivet är emellertid viktigt då hälsan hos våra medarbetare är av bety-

delse för vår förmåga att leverera välfärdstjänster. Det finns därför anledning 

att framöver beakta och väga folkhälsopolitiska programmets prioriterade 

område - att motion och annan friskvård kan ses som en investering i friskare 

anställda och ökad attraktivitet för arbetsgivaren – mot kommunens övriga 

mål inom god ekonomisk hushållning.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtanden 2013-01-11 och  

2015-08-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-01-22, § 12 och  

2015-10-27, § 118. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 12 och 2015-11-10, § 158. 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att hälso- och friskvårdspolicy för Storumans kommunkoncern fastställd av 

kommunfullmäktige 2006-06-27 § 55 omedelbart upphör att gälla.  

----- 
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KF § 142  KS/2015:434 - 251 

 

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal 

 

Riksdagen har beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen och om en 

ny lag om kommunala markanvisningar. Dessa har betydelse för kommu-

nerna när det gäller exploateringsavtal och markanvisningar och trädde i 

kraft 1 januari 2015. 

 

De nya reglerna innebär i huvudsak: 

 

o Definition av begreppen exploateringsavtal och markanvisning. 

o Krav på riktlinjer för kommuner som avser att göra markanvisningar. 

o Krav på riktlinjer för kommuner som avser att ingå exploateringsavtal 

som rör genomförande av detaljplaner. 

 

Markanvisning 

En markanvisning definieras som en överenskommelse mellan en kommun 

(markägare) och en byggherre, som ger byggherren ensamrätt att under en 

begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om över-

låtelse av ett visst markområde för byggande. 

 

Riktlinjer för markanvisning ska innehålla kommunens utgångspunkter och 

mål för överlåtelser av markområden för byggande, handläggningsrutiner 

och grundläggande villkor samt principer för markprissättning.  

 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal definieras som ett avtal som rör genomförande av en 

detaljplan avseende mark som inte ägs av kommunen. 

 

Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för 

fördelning av kostnader och intäkter för genomförande av detaljplaner. 

Dessutom ska anges andra förhållanden som har betydelse för bedömningen 

av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 

 

Riktlinjerna för markanvisningar och exploateringsavtal beslutas av kom-

munfullmäktige och är vägledande. Detta innebär att riktlinjerna inte är 

bindande, varken för kommunen eller för de byggherrar/exploatörer som 

kommunen avser att ingå avtal med. Kommunen kan alltså i enskilda fall 

frångå sina riktlinjer. 

 

Förslag till riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsav-

tal har upprättats. 
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KF § 142 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons och handläggare Mari Salomonssons tjänste-

utlåtande 2015-10-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-27, § 119. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-10, § 159. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till riktlinjer för kommunala markanvisningar och 

exploateringsavtal. 

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 37 (57)  

    

Kommunfullmäktige  2015-11-24  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 143 KS/2012:256 – 401 

 KS/2015:441 – 401 

 

Avfallsplan 

 

Kommunerna är enligt 15 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) skyldiga att 

upprätta en renhållningsordning som ska innehålla en avfallsplan samt före-

skrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-04-29 § 67 att delta i ett gemensamt 

framtagande av avfallsplan för de åtta inlandskommunerna Malå, Norsjö, 

Sorsele, Lycksele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Storuman. I samband 

med detta tillsattes en politisk referensgrupp som löpande uppdaterats om 

planarbetet.  

 

Det gemensamma planarbetet påbörjades 2008 och därefter har inget aktivt 

arbete skett sedan 2013. Det innebär att slutförande av avfallsplanen och 

antagande i respektive kommun gemensamt inte har lyckats. Samtliga 

kommuner har inte ställt ut planförslaget för synpunkter ännu och därför  

varierar det mellan kommunerna huruvida planförslaget överlämnats till 

kommunfullmäktige för beslut eller inte.   

 

Storumans kommun ställde ut sitt förslag till avfallsplan under oktober må-

nad 2012. Förslaget har därefter kompletterats utifrån inkomna yttranden. 

Nästa steg i processen har varit att kommunfullmäktige antar planen, som 

föreslås gälla perioden 2013-2020 med revidering en gång per mandatpe-

riod.  

 

Vid sammanträdet föredrar teknisk chef ärendet och meddelar att förslaget 

till avfallsplan behöver omarbetas ytterligare bland annat vad gäller korrige-

ring av mål och delmål. För att detta ska vara genomförbart bör Storumans 

kommun avsluta samarbetet med de andra kommunerna i fråga om en  

gemensam plan.  

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Christina Erikssons tjänsteutlåtande 2015-07-17. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-27, § 120. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-10, § 160. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2008-04-29 § 67 om deltagande i 

gemensamt framtagande av avfallsplan  
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KF § 143 – forts.  

 

att omarbeta förslaget till avfallsplan ytterligare och till att omfatta enbart 

Storumans kommun för att därefter antas av kommunfullmäktige under 

2016.  

----- 
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KF § 144 KS/2015:445 – 340 

 

Verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) 

 

2007-01-01 ikraftträdde lag (2006:412) om allmänna vattentjänster då lagen 

(1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar upphörde att 

gälla.    

Bestämmelserna i gällande lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning 

och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till 

skyddet för människors hälsa eller miljön. 

 

Kommunens skyldighet innebär att om det med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp 

i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse  

 

o ska kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vatten-

tjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 

 

o se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

 

Kommunen uppfyller inte sina skyldigheter och bör därför fastställa verk-

samhetsområden för respektive vattentjänst som kommunen tillhandahåller. 

Kommunens gällande taxa för VA fastställer avgifterna för vattentjänsterna 

spillvatten samt dricksvatten.  

 

Verksamhetsområdet för VA är en handling som kontinuerligt kräver revi-

deringar, särskilt i den expansiva fas som råder i fjällvärlden med krav på 

ständiga utökningar av verksamhetsområdet. Vidare krävs revidering av 

verksamhetsområdet ur aspekten att bevaka att lagens rekvisita ”i ett större 

sammanhang” verkligen uppfylls i alla delar av kommunen.  

 

Exempel på denna typ av anläggningar, som behöver utredas närmare om 

lagen kräver kommunens engagemang, är:   

  

o Vattenanläggning i Högstaby och vattenanläggning i Långsjöby. Dessa 

anläggningar försörjer endast ett fåtal kunder med vatten. Anläggningar 

borde med fördel kunna bedrivas i form av gemensamhetsanläggningar. 

  

o Vatten- och avloppsanläggning i Laisaliden, där anläggningen endast 

försörjer en näringsidkare. 

   

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700244.htm
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KF § 144 – forts. 

 

o Spillvattenanläggningar i Forsmark, vilka är utförda som enskilda an-

läggningar men i kommunal regi.  

 

o Spillvattenanläggning i Klippen, vilket är en anläggning som endast för-

sörjer några få hushåll. 

 

Vikten är dock att få ett utgångsläge, där kommunen föreslås fastställa 

verksamhetsområde VA för anslutna kunder med undantag för ovannämnda 

områden.  

  

Vidare bör kommande utredningar granska förutsättningarna av ytterligare 

vattentjänst i form av dagvatten. Detta för att utröna om kollektivet i sin 

helhet kan sänka sina kostnader för tjänster som inte alla brukar i samma ut-

sträckning.   

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-10-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-27, § 121. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-10, § 161. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) baserat på 

kundregister med följande områden undantagna:  

 

o Vattenanläggning i Högstaby 

o Vattenanläggning i Långsjöby 

o Vatten- och avloppsanläggning i Laisaliden 

o Spillvattenanläggningar i Forsmark 

o Spillvattenanläggning i Klippen 

 

att utreda ovan undantagna områden närmare vad gäller kommunens enga-

gemang.  

----- 
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KF § 145 KS/2015:443 – 301 

 

VA-taxa 2016 

 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2015-11-10 konstaterades att 

färdigt förslag till taxa saknades. Kommunstyrelsen beslutade därför att 

ärendet fick utgå då beslutsunderlaget inte var fullständigt och att istället 

behandla ärendet vid extrainsatt sammanträde 2015-11-24.  

 

Förslag till VA-taxa 2016 för Storumans kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar har härefter upprättats. 

 

Vid jämförelse mellan budgeterade kostnader för 2016 och intäkter enligt 

gällande taxa (2015 års) blir det ett underskott bestående av främst följande 

orsaker: 

 

o Ökade kostnader av kapitaltjänst  

o Ökade omkostnader för elförbrukning 

o Ökade lönekostnader. 

   

Förslaget innebär en höjning av brukningsavgifterna med ca 3 % i förhål-

lande till 2015 års avgifter. Detta bör ge en kostnadstäckning på 100 %.  

 

Anläggningsavgifterna har inte justerats de senaste 8 åren. Jämfört med 

konsumentprisindex har den generella prisutvecklingen varit 10,1 % under 

den perioden. I den expansiva utbyggnadsfas som råder och som kräver 

uppgradering av redan befintligt nät bör anläggningsavgifterna justeras upp 

för en anslutning av ett enfamiljshus med 5% mot tidigare års avgift. Höj-

ningen av anläggningsavgiften sker genom att kostnaden för lägenhets- 

begreppet höjs från 5 250 kronor till 8 022 kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-11-15. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-10, § 155. 

 

Kommunstyrelsens förslag  

 

att upprättat förslag till taxa för Storumans kommuns allmänna vatten-  

och avloppsanläggningar fastställs att gälla fr.o.m. 2016-01-01.  
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KF § 145 – forts. 

 

Yrkande 

Erold Westman (KL) yrkar att VA-taxan ändras enligt följande:  

 

1. Lägenhetsbegreppet tas bort och avgift tas ut baserad på hur mycket 

kommunalt vatten som förbrukas oavsett storlek på hus eller tomt. 

 

2. Fast avgift per fastighet tas ut som är lika för alla typer av fastigheter.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Westmans ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar  

enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja röst för att kommunstyrelsens förslag ska bifallas 

o Nej-röst för att Westmans ändringsyrkande ska bifallas.  

 

Omröstningsresultat 

Med 28 ja-röster, fem nej-röster och sju som avstår beslutar kommunfull-

mäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultatet framgår 

av omröstningslista (sid. 2-4). 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till taxa för Storumans kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggningar att gälla fr.o.m. 2016-01-01.  

----- 
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KF § 146 KS/2015:444 – 301 

 

Renhållningstaxa 2016 

 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2015-11-10 konstaterades att 

det saknades ett färdigt förslag till taxa. Kommunstyrelsen beslutade därför 

att ärendet fick utgå då beslutsunderlaget inte var fullständigt och att istället 

behandla ärendet vid extrainsatt sammanträde 2015-11-24.  

 

Tekniska avdelningen har härefter upprättat förslag till renhållningstaxa 

2016 för Storumans kommun baserad på prognostiserade kostnader och in-

täkter för 2016. 

 

Punkter som anses viktiga att beakta vid framtagandet av taxan är:  

 

o Nya upphandlingen av slamtömning påverkar inte kostnadsökningen 

nämnvärt jämfört med tidigare år trots att dubbel bemanning upphandlats 

ur ett arbetsmiljöperspektiv.  

 

o Upphandlingen medger ny teknik, där det är viktigt att i taxor premiera 

avvattnande teknik före fulltömning av brunnar/tankar. 

 

o Anläggningar som inte är utformade normenligt avseende tillgänglighet 

och därmed medger behov av extra slangdragning samt eventuellt tunga 

lyft av brunnslock, ska inte subventioneras av kollektivet i stort utan 

själv bära sina kostnader för detta. Detsamma gäller där kund ställer sär-

skilda krav på avisering och närvaro.  

 

o Taxan för slamtömning har till viss del harmoniserats mot att spegla  

entreprenörens ersättning och produktutbud, vilket innebär att det i taxan 

finns färre storlekar av brunnar. 

 

o Tekniska avdelningen har ökade kostnader för slamhantering efter in-

samling på anläggningarna i Forsvik och på Remma i Hemavan.    

 

Med utgångspunkt på ovanstående faktorer och att kostnadsuttaget fortsatt 

ska behålla de grundläggande principerna om att vara baserade på själv-

kostnadsprincip samt skälig och rättvis krävs en justering av avgifterna. 

 

Förslaget innebär att avgifter rörande hushållsavfall inte behöver höjas. 

Däremot höjs och justeras avgiften för slamtömning av enskilda brunnar.  
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KF § 146 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-11-15. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-10, § 156 och 2015-11-24, § 173. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun fastställs 

att gälla fr.o.m. 2016-01-01. 

 

Yrkande 

Daniel Johansson (V) yrkar 

 

att en grundlig genomgång och utvärdering genomförs av hela systemet 

med hushållens avfallshantering 

 

att ett system utformas som har ett tydligt miljömål och där minskade av-

fallsmängder och kompostering premieras. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och fin-

ner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Johanssons tilläggsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige även bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun 

att gälla fr.o.m. 2016-01-01 

 

att genomföra en grundlig genomgång och utvärdering av hela systemet 

med hushållens avfallshantering  

  

att utforma ett system som har ett tydligt miljömål och där minskade  

avfallsmängder och kompostering premieras. 

----- 
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KF § 147 KS/2014:379 – 600 

 

Fyllnadsval - fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25, § 90 utsett Miriam Barrefjord (S)  

till ledamot i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden mandatperioden 

2015-2018. 

 

I skrivelse 2015-09-01 avsäger sig Barrefjord förtroendeuppdraget på grund 

av studier och flytt till annan ort.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-23 att godkänna avsägelsen och att 

fyllnadsval ska genomföras vid dagens sammanträde. 

  

Beredande organs förslag 

Valberedningens förslag 2015-11-24. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Gull-Britt Larsson (S) till ny ledamot i fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden efter Miriam Barrefjord (S) resterande del av innevarande 

mandatperiod 

 

att utse Lena Östergren (S) till ny ersättare i fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden efter Gull-Britt Larsson (S) resterande del av innevarande 

mandatperiod.  

----- 
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KF § 148 KS/2014:386 – 112 

 

Borgerlig vigselförrättare 

 

Sofi Marberg, Tärnaby har 2015-11-10 inkommit med en intresseanmälan 

om att få bli förordnad som borgerlig vigselförrättare då det finns ett utökat 

behov av detta i Tärnaområdet.  

 

Enligt 4 kap. 4 § äktenskapsbalken ska länsstyrelsens förordnande att vara 

borgerlig vigselförrättare gälla för en viss tid. Länsstyrelsen förordnar vig-

selförrättare under mandatperioder.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att föreslå länsstyrelsen att Sofi Marberg, Tärnaby förordnas som borgerlig 

vigselförrättare resterande del av innevarande mandatperiod fram till  

2018-12-31.  

----- 
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KF § 149 KS/2015:475 – 101 

 

Datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2016 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige för 

varje år bestämma dag och tid för sammanträdena. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2015-11-11. 

 

att fastställa följande datum för 2016 års sammanträden: 

 

Tisdag 23 februari 

Tisdag 19 april 

Tisdag 14 juni 

Tisdag 27 september 

Tisdag 29 november 

 

att uppdra till presidiet att fastställa tid för sammanträdena. 

----- 
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KF § 150   

 

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/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—2015. 

 

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. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vidare 2015-09-22 § 105 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning vad gäller huvud-

mannaskap för flytbryggor särskilt anpassade för tillgängligt fiske. 

 

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. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2015. 
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KF § 150 – forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22 § 108 att återremittera ärendet 

till kommunstyrelsen för ytterligare utredning av möjligheterna till finansie-

ring av de föreslagna åtgärderna i motionen.  

 

KS/2015:173 

Avskaffande av karensdag för personal inom skola, vård och omsorg vid 

vinterkräksjuka/magsjuka 

Inlämnad av Daniel Johansson (V) 2015-03-30. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27 § 51 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22 § 109 att återremittera ärendet 

till kommunstyrelsen för ytterligare utredning av möjligheten att teckna lo-

kala avtal med fackförbunden och i samband med det studera de kommuner 

och landsting som redan genomfört detta. Motionen har härefter utretts yt-

terligare av administrative chefen och kommer att behandlas vid kommun-

styrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-12-01. 

 

KS/2015:186 

Medborgarförslag via webben 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2015-04-16. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 52 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har utretts av kommunsekrete-

raren i samråd med informatören och kommer att behandlas vid kommun-

styrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-12-01.  

 

KS/2015:188 

Elevdatorer 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2015-04-16. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 54 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  
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KF § 150 – forts. 

 

KS/2015:189 

Policy för praktikplatser i Storumans kommun 

Inlämnad av Tina Kerro (FP) 2015-04-16. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 55 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

arbetsmarknadssekreteraren för tjänsteutlåtande.   

 

KS/2015:236 

Besökscenter i Hemavan 

Inlämnad av Gunnar Andersson (S) 2015-05-19. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 77 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

KS/2015:238 

Internrevision av Storuman Development AB 

Inlämnad av Erold Westman (KL) 2015-05-27. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 78 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har utretts av koncernchefen 

och kommer att behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts samman-

träde 2015-12-01.  

 

KS/2015:239 

Kompenshöjnings- och rekryteringsstrategi för Storumans kommun 

Inlämnad av Daniel Johansson (V) 2015-05-28. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 79 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrativ chef för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2015:269 

Fortsatt vårdnadsbidrag i Storumans kommun 

Inlämnad av Erold Westman (KL) 2015-06-10. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 80 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden har  
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KF § 150 – forts. 

 

2015-09-23 yttrat sig och kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att  

behandla ärendet 2015-12-01.  

 

KS/2015:270 

Arbetsmiljön inom Storumans kommun 

Inlämnad av Erold Westman (KL) 2015-06-10. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 71 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrativ chef för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2015:271 

Badtimmar för byaskolelever 

Inlämnad av Erold Westman 2015-06-10. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 82 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden har  

2015-09-23 yttrat sig och kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att  

behandla ärendet 2015-12-01. 

 

KS/2015:294 

Konstgräsplaner 

Inlämnad av Daniel Johansson (V) 2015-06-23. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 111 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande samt teknisk chef för 

tjänsteutlåtande.  

 

KS/2015:398 

Liftsystem i Tärnaby 

Inlämnad av Tina Kerro (FP) 2015-09-10. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 112 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande. 
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KF § 150 – forts.  

 

KS/2015:399 

Trivselaktiviteter för äldre 

Inlämnad av Tina Kerro (FP) 2015-09-10. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 113 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

omsorgsnämnden för yttrande samt koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

KS/2015:408 

Införande av lagliga allmänna skoterleder/betalleder 

Inlämnad av Marianne Ronnhed (V) och Daniel Johansson (V) 2015-09-22. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 115 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

KS/2015:409 

Utbildning av kommunfullmäktigeledamöter 

Inlämnad av Maria Gardfall (S) 2015-09-22. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 114 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrativ chef för tjänsteutlåtande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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KF § 151   

 

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/2013:172 

Avskaffande av delade turer inom Storumans kommun 

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

 

Kommunfullmäktige har 2013-04-25, § 49 beslutat överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts 

till omsorgsnämnden för yttrande.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2013—2015. 

 

KS/2013:238 

Avskaffande av delade turer inom Storumans kommun 

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

 

Kommunfullmäktige har 2013-06-18, § 67 beslutat överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts 

till omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2013—2015. 

 

KS/2014:373 

Åtgärder mot miljögifter och farliga kemikalier i förskolan 

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

 

Kommunfullmäktige har 2015-02-24, § 15 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har 

därefter överlämnats till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, handläg-

garen av upphandlingsfrågor och Fastighets AB Umluspen för yttrande.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2015. 
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KS § 151 – forts. 

 

KS/2015:35 

Turistsatsningar i Storumans kommun 

Inlämnat av Ulf Holmlund 2015-01-27. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-02-24, § 18 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2015:163 

Studentbostäder i Tärnaby 

Inlämnat av Birgitta Corin och Hans-Peter Carlson 2015-03-27. 

 

Kommunfullmäktige har § 56/15 beslutat att överlämna medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har därefter över-

lämnats till projektledaren för projekt Framtidens studentbostäder i Storu-

mans kommun för yttrande. 

 

KS/2015:243 

Gatubelysning vid industriområdet i Tärnaby 

Inlämnat av Michael Nederberg 2015-06-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15, § 83 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2015:247 

Ventilationskontroll av sporthallen i Tärnaby 

Inlämnat av Michael Nederberg 2015-06-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15, § 84 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2015:248 

Upprustning av fotbollsplanen i Tärnaby 

Inlämnat av Michael Nederberg 2015-06-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15, § 85 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 
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KS § 151 – forts. 

 

KS/2015:249 

Poängtavla med tidtagning i sporthallen i Tärnaby 

Inlämnat av Michael Nederberg 2015-06-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15, § 86 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning 

och beslut. Nämnden har 2015-10-08, § 89 beslutat bekosta en enklare typ 

av analog poängtavla utan tidtagningsfunktion till sporthallen i Tärnaby. 

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

KS/2015:250 

Utomhushinderbana/-gym i Tärnaområdet 

Inlämnat av Michael Nederberg 2015-06-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15, § 87 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2015:251 

Attraktiva tomter för permanentboende i Tärnaby 

Inlämnat av Michael Nederberg 2015-06-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15, § 88 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till handläggaren vid tekniska avdelning-

en för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2015:252 

Upprustning av ishockeyplanen i Tärnaby 

Inlämnat av Michael Nederberg 2015-06-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15, § 89 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 
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KF § 151 – forts. 

 

KS/2015:253 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E 12 i hela Tärnaby 

Inlämnat av Michael Nederberg 2015-06-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15, § 90 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till trafikplaneraren för tjänsteutlåtande.  

 

Kommunstyrelsen har 2015-09-01 § 121 beslutat bifalla medborgarför-

slaget.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

KS/2015:361 

Policy samt utbildning för bevarande av biologisk mångfald inom tättbe-

byggt område 

Inlämnat av Ulf Andersson 2015-08-27. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-09-22, § 118 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen.  

----- 
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KF § 152   

 

Meddelanden 

 

KS/2014:309 

Länsstyrelsens beslut 2015-10-13 att utse Kurt Forsberg till ny ledamot i 

kommunfullmäktige för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna resterande del 

av innevarande mandatperiod. Forsberg efterträder Miriam Barrefjord som 

avsagt sig uppdraget. Till ny ersättare efter Forsberg har Nils-Erik Dahlberg 

utsetts.  

 

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 3 år 2015 

individ- och familjeomsorg 

 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) –  Kvartal 3 år 2015 

äldreomsorg 

 

§ 9:2-10 Lagen om stöd och service till  Kvartal 3 år 2015 

vissa funktionshindrade (LSS) 

 

KS/2015:479 

Delårsrapport januari-augusti 2015 för Kommunalförbundet Partnerskap  

Inland – Akademi Norr. 

 

Avslutning 

Ordföranden avslutar årets sista sammanträde med att tillönska ledamöterna 

God jul och Gott nytt år.  

----- 

 

 


