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Kommunfullmäktige   2016-02-23  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2016-02-23, kl. 13.00-14.05 

  

Beslutande Se närvarolista 2—4  

  

Övriga Maria Mickelsson  sekreterare 

 Nils-Erik Dahlberg (S) ej tjänstgörande ersättare 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Olle Wärnick och Sven-Åke Pennling  

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2016-03-03, kl. 13.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 1-26 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Patrik Persson 

   

                      

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

  Olle Wärnick  Sven-Åke Pennling  

 

 ANSLAG/BEVIS 

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

 
  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2016-02-23  

   

Datum för anslags uppsättande 2016-03-03 Datum för anslags nedtagande 2016-03-25 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvaro- och omröstningslista 

      Omröstning  

      § 4      

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår 

 

C 

 

Patrik Persson 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Gunnar Andersson 

 

Nb 

 

1 

 

 

 

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

- 

 

 

  

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

1 

  

 

M 

 

Olle Wärnick 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Sandra Holmner 

 

- 

 

 

  

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

- 

 

 

  

 

C 

 

Eva-Sofie Jansson 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Anders Persson 

 

- 

 

 

  

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Lina Wiklund 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Sofie Oskarsson 

 

Nb 

 

1 

  

 

L 

 

Tina Kerro  

 

Nb 

 

1 

  

 

L 

 

Johnny Holmgren 

 

Nb 

 

1 

  

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

- 

 

 

  

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

Nb 

 

1 
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Närvaro- och omröstningslista – forts. 

      Omröstning  

                 § 4 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår 

 

S 

 

Karin Malmfjord  

 

Nb 

 

1 

 

 

 

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Ann-Christine Jonsson 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Christian Andersson 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Gunilla Pettersson 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

- 

   

 

S 

 

Kurt Forsberg 

 

Nb 

 

1 

  

 

S  

 

Ove Wollgarth 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Elisabeth Olofsson 

 

Nb 

 

1 

  

 

V 

 

Daniel Johansson 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

V 

 

Marianne Ronnhed Johansson 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

V 

 

Mats Eliasson 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

V 

 

Irene Walfridsson 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

V 

 

Helena Israelsson 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

V 

 

Johan Karlberg 

 

Nb 

 

1 

 

 

 

 

SD 

 

Karl Sundström 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 

 

 

 

1 
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Närvaro- och omröstningslista – forts. 

      Omröstning  

                                    § 4     

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avstår 

 

M 

 

Christer Bergfors 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Annika Mörtsell 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Pereric Stenvall 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Sven-Ola Lönnback 

 

Nb 

 

1 

  

 

KD 

 

Britt-Inger Ärlebrandt 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Bengt Dalemalm 

 

Nb 

 

1 

 

 

 

  41 34 7  

 

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 1  KS/2016:45 - 291 

 

Interpellation - trygga skolgårdar 

 

Karin Malmfjord (S) har 2016-02-09 lämnat in följande interpellation till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande:  

 

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att tillsammans med Movium ta 

fram en vägledning för förvaltning, planering och skötsel av barns och 

ungas utemiljö. I dagens samhälle blir förskolegården och skolgården en allt 

viktigare plats för barn. Parallellt med utredningsuppdraget har Boverket 

tagit fram allmänna råd för hur stor friyta som är lämplig för utevistelse vid 

fritidshem, förskolor och skolor. Reglerna gäller från 1 mars 2015. 

 

Trafikverket anser att många skolgårdar i glesbygden ger en falsk trygghet. 

För att en skolgård ska vara säker ska om möjligt genomfart tas bort. Det är 

viktigt att barn kan känna sig trygga på skolgården.  

 

Har fritids-, kultur- och utbildningsnämnden tittat på hur skolgårdarna kan 

bli trygga för barnen? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Tina Kerro lämnar 

följande interpellationssvar:  

 

Ja, fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har ständig översyn hur skol-

gårdarna kan bli tryggare för barnen. Våra verksamheter är lika beroende av 

utemiljön som innemiljön. Ofta är det dock en större utmaning att hantera 

utemiljön när många yttre faktorer kan påverka, så som föräldrar som häm-

tar och lämnar samt andra typer av transporter som måste till och från våra 

lokaler. Varje år genomförs skyddsronder där även utemiljön ses över. 

FABU, som förvaltar fastigheterna, deltar vid dessa ronder. Utifrån vad som 

då kommer fram prioriteras behoven efter de medel som finns till förfo-

gande. Exempel på saker som har satsats på de senaste åren är stängsel 

kring skolområden och upprustning av lekmiljöer. När det gäller yta för lek 

är den tillräcklig enligt de normer som finns för de antal barn som går i våra 

skolor.  
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KF § 1 – forts. 

 

Inom nämnden har vi faddersystem. Varje ledamot samt ersättare är fadder  

för en eller flera verksamheter. Stående på nämndens dagordning är punk-

ten fadderbesök. Som fadder gör man ett besök per termin. Dessa besök är 

jätteviktiga för att ständigt ha en verklighetsbild av våra verksamheter. 

Utemiljön på våra skolgårdar är just en av dessa verkligheter. Vid beslut 

som ska fattas är det viktigt att ha en sådan förankring eftersom tryggheten 

på skolgårdarna för våra barn alltid prioriteras högt oavsett vilka beslut som 

ska fattas.  

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 2 KS/2015:173 – 020 

 

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

omsorg vid vinterkräksjuka/magsjuka___________________________ 

 

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

av karensdag för personal inom skola, vård och omsorg vid vinterkräksjuka/ 

magsjuka. 

 

Johansson skriver följande i motionen:  

 

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

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

gärd för att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare.  

 

Smittskyddsläkare har bestämt att man är smittfri 48 timmar efter senaste 

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

jobba under dessa 48 timmar, för att minska smittspridningen. 

 

Det är fullt möjligt för kommunen att tillsammans med fackförbunden 

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

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

mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna om att man ska få 

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

arbetsgivaren sällan uppfyller detta.  

 

Johansson föreslår 

 

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

sitt yrke drabbas av den årliga vinterkräksjukan/magsjukan. 

 

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

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Administrativ chefs bedömning 2015-06-25 

Motionen inleds med en tanke om att ingen ska straffas genom karensdag 

av att insjukna på grund av arbetet.  

 

Den allmänna utgångspunkten för alla arbetsgivare är att ingen ska behöva 

drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Den gäller även för Storumans 

kommun.  
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KF § 2 – forts. 

 

Sjukfrånvaro uppstår tyvärr ändå. Hos Storumans kommun uppgår den  

för närvarande till ca 6 % av den totala arbetstiden. Orsaken till frånvaron  

varierar och det är ofta svårt att avgöra vad som beror på arbetet och vad 

som beror på annat. Oavsett frånvaroorsaken hanteras alla anställda lika 

gällande karens och sjuklön genom befintlig lagstiftning och kollektivavtal. 

Det är den gängse principen på svensk arbetsmarknad. 

 

Att undanta en frånvaroorsak från den gängse reglerade hanteringsord-

ningen är svår att hantera då kommunen saknar medicinsk kompetens att 

bedöma orsaken till varje enskild frånvaro.  

 

Storumans kommun bör därför fortsatt tillämpa gällande lag och kollektiv-

avtal utan avvikelse.   

 

Kommunstyrelsens förslag 2015-09-01 
 

att motionen avslås. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 190 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.  

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande/kompletterande utredning  

2015-11-03 

Studie av införande i andra kommuner och landsting 

Efter dialog med Sveriges kommuner och landsting samt slagningar på äm-

net återfinns ingen kommun som tillämpar lön vid karensdag. Ett antal 

landsting gör emellertid det; 

 

o Stockholms läns landsting 

o Västra Götalandsregionen 

o Region Skåne 

o Region Gävleborg 

 

Tillämpningen är snarlik i samtliga ovanstående landsting. Den omfattar 

inte all personal utan avgränsas ofta till de som arbetar i verksamheter där 

särskilda hygienriktlinjer förekommer. De som omfattas av sådana och  

arbetar inom hälso- och sjukvård kan vid konstaterat utbrott av virusgastro-

enterit (oftast orsakad av Calicivirus) stängas av från arbetet med lön från 

första dagen på grund av medicinska skäl (AB § 10, mom 4).  
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KF § 2 – forts. 

 

För personal som får liknande symtom vid sjukvårdsenhet enligt ovan där 

smitta inte konstaterats, tillämpas sedvanliga sjukskrivningsregler.  

 

För övriga gäller gängse sjukskrivningsregler.  

 

Inget av landstingen har genomfört någon utvärdering av förfaringssättet.  

 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) hållning i frågan 

Jeanette Hedberg, förhandlare vid SKL, avdelningen för arbetsgivarpolitik, 

redovisar utgångspunkten för SKL:s uppfattning i frågan.  

 

SKL hänvisar till proposition (1992/93:31) om ändrad sjukersättning med 

mera, där bl.a. vikten om att skapa ett rättvist system för sjukersättning be-

skrivs. Dåvarande Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet var 

vid tillfället remissinstanser och båda förbunden avrådde bestämt från nå-

gon form av särregler utifrån negativa praktiska konsekvenser i själva han-

teringen av eventuella särregler. I propositionen konstateras vidare att en 

eventuellt högre självrisk (i form av karensdag) för yrken där ojämnt förde-

lad arbetstid förekommer jämnar ut sig över en längre tidsperiod jämfört 

med yrken med jämnt fördelad arbetstid.   

 

Mot bakgrund av propositionen avråder SKL från avskaffande av karens-

dagen.  

 

Övrigt 

Den allmänna utgångspunkten för alla arbetsgivare är att ingen ska behöva 

drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Den gäller även för Storumans 

kommun.  

 

Sjukfrånvaro uppstår tyvärr ändå, hos oss uppgår den för närvarande till ca 

6 % av den totala arbetstiden. Orsaken till frånvaron varierar och det är ofta 

svårt att avgöra vad som beror på arbetet och vad som beror på annat. Oav-

sett frånvaroorsaken hanteras alla anställda lika gällande karens och sjuklön 

genom befintlig lagstiftning och kollektivavtal.  

 

Att undanta en frånvaroorsak från den gängse reglerade hanteringsord-

ningen är svårt då medicinsk kompetens att bedöma orsaken till varje en-

skild frånvaro saknas.  

 

Storumans kommun bör därför fortsatt tillämpa gällande lag och kollektiv-

avtal utan avvikelse.   
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KF § 2 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-06-25 och  

2015-11-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-18, § 84 och  

2015-12-01, § 130. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-01, § 117 och 2015-12-15, § 174. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås. 

 

Yrkande 

Daniel Johansson (V) yrkar  

 

att motionen bifalls. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Johanssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

(V), Irene Walfridsson (V), Helena Israelsson (V) och Johan Karlberg (V) 

reserverar sig över beslutet till förmån för yrkandet om att motionen ska  

bifallas.  

----- 
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KF § 3 KS/2015:186 – 000 

 

Motion - medborgarförslag via webben 

 

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

förslag via webben. 

 

Malmfjord skriver följande i motionen:  

 

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

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

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

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

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

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

 

Malmfjord föreslår 

 

att medborgarförslag kan lämnas in via kommunens hemsida. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-04-27, § 52 beslutat överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Bedömning 

Det finns redan idag möjlighet att lämna medborgarförslag genom brev  

eller e-post. Information om detta finns på kommunens hemsida 

www.storuman.se/medborgarforslag. 

 

För att ytterligare underlätta för medborgaren går det att skapa ett enkelt 

webbformulär i kommunens befintliga system ”Blanketthimlen” där  

användaren kan fylla i sitt medborgarförslag direkt på webben. Både 

www.storuman.se och systemet ”Blanketthimlen” är responsiva vilket inne-

bär att det fungerar lika bra att använda på en surfplatta, dator eller mobil-

telefon.  

 

Genom att införa ett enkelt webbformulär uppfyller kommunen ännu ett 

krav i SKL:s ”Information till alla” som är en del av Kommunens Kvalitet i 

Korthet (KKiK). Ett webbformulär ska tagits fram för publicering i början 

av december. 

http://www.storuman.se/medborgarforslag
http://www.storuman.se/
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KF § 3 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons och informatör Madeleine  

Rinmans tjänsteutlåtande 2015-11-20.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 131. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-15, § 175. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen med hänvisning till förvaltningens framtagande och 

publicering av webbformulär för inlämnande av medborgarförslag på 

kommunens hemsida. 

----- 
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KF § 4 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 för 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. 

 

1. Dokumenthantering 

2. Intervjuer osv.  

 

att kommunfullmäktiges beslut om avveckling av ägandet i bolaget full-

följs. 

 

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

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Koncernchefens bedömning 

Eftersom kommunen inte är majoritetsägare av Storuman Development AB 

kan kommunen inte tvinga bolaget att delta i en internrevision som enbart 

företräds av den ena ägaren. En förfrågan om att göra en internrevision av  
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KF § 4 – forts. 

 

bolaget kan göras hos den andra delägaren som antingen bifaller eller  

avslår. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att de kommunala bolagen i sina årsredo-

visningar ska lämna information om följande: 

 

o Styrelsens och VD:s förhållande till andra företag 

o Hur styrelsearbetet bedrivits 

o Hur bedrivs den interna kontrollen 

o Vilka risker har bolaget 

o Hur har kommunikationen sköts med revisorer och lekmannarevisorer 

o Om det ska ske en förfrågan om mer upplysningar om bolaget bedöms 

det vara mer lämpligt att man föreslår den andre delägaren att man till-

lämpar samma regler som i de helägda kommunala bolagen. 

 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att uppdra till Storumans  

kommunföretag AB att succesivt minska eller helt avveckla sin andel i  

bolaget. En försäljning av bolaget bör ske vid för ägaren gynnsam tidpunkt.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-11-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 132. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-15, § 176. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionens del om internrevison av Storuman Development AB avslås 

 

att motionens del om att internrevisionen genomförs med Top-Down (ISO)-

metoden avslås 

 

att motionens del att kommunfullmäktiges beslut om avveckling av ägandet 

i bolaget fullföljs bifalls 

 

att föreslå Storuman Development AB att i årsredovisningen tillämpa 

kommunens regler om information 

 

att en förfrågan görs hos den andre delägaren om en internrevision av bola-

get.  
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KF § 4 – forts. 

 

Yrkanden 

Erold Westman (KL) yrkar att motionen bifalls.  

 

Peter Åberg yrkar 

 

att första, andra och tredje att-satserna i kommunstyrelsens förslag bifalls 

 

att fjärde och femte att-satserna i kommunstyrelsens förslag avslås.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och fin-

ner att kommunfullmäktige bifaller första, andra och tredje att-satserna samt 

avslår fjärde och femte att-satserna.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på första, andra och tredje att-

satserna i kommunstyrelsens förslag och Westmans yrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt första, andra och tredje att-satserna i 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag (första, andra och tredje 

att-satserna) 

o Nej-röst för bifall till Erold Westmans yrkande att motionen bifalls. 

 

Omröstningsresultat 

Med 34 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt  

första, andra och tredje att-satserna i kommunstyrelsens förslag. Omröst-

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

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionens del om internrevison av Storuman Development AB  

 

att avslå motionens del om att internrevisionen genomförs med Top-Down 

(ISO)-metoden 

 

att bifalla motionens del att fullfölja kommunfullmäktiges beslut om  

avveckling av ägandet i bolaget. 
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KF § 4 – forts. 

 

Reservation 

Erold Westman (KL) reserverar sig över beslutet till förmån för eget  

yrkande om att motionen ska bifallas.  

----- 
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KF § 5 KS/2015:269 - 710 

 

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

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

tids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15 - efter förslag från fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden 2015-05-20 - beslutat att vårdnadsbidraget ska upp-

höra, inga nya ansökningar ska beviljas från den 1 juli 2015 samt att de som 

redan beviljats vårdnadsbidrag erhåller det tiden ut. 

 

Regeringen föreslår i promemoria Ds 2015:19 att vårdnadsbidraget ska tas 

bort från utgången av 2015. Undantag kommer att göras för vårdnadshavare 

som redan sökt och fått beviljat för 2016. Promemorian innehåller förslag 

om att upphäva lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag. Förslaget 

innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag ska upphöra att gälla vid 

utgången av december 2015. Ett avskaffande av vårdnadsbidrag anses vara 

viktigt för jämställdheten. Bidraget används nästan uteslutande av kvinnor. 

Det fördröjer många kvinnors etablering på arbetsmarknaden och ökar de 

ekonomiska skillnaderna mellan könen. Ett upphävande av lagen om  
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KF § 5 – forts. 

 

kommunalt vårdnadsbidrag medför också att ändringar behöver göras i  

socialförsäkringslagen (1995:584), lagen (1997:238) om arbetslöshetsför-

säkring samt inkomstskattelagen (1999:1229). Regeringen kommer under 

hösten 2015 att besluta i ärendet.  

 

Då Storumans kommun som alla andra kommuner förutsätts följa Sveriges 

lagstiftning bedöms inte förslaget i motionen om fortsatt vårdnadsbidrag i 

kommunen som realistiskt.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-03, § 72 inkl. 

yttrande 2015-08-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 133. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-15, § 177. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås. 

 

Yrkande 

Erold Westman yrkar  

 

att motionen bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Westmans yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

 

Reservation  

Erold Westman (KL) reserverar sig över beslutet till förmån för eget  

yrkande om att motionen ska bifallas.  

----- 
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KF § 6 KS/2015:271 – 610 

 

Motion - badtimmar för byskoleelever 

 

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

timmar för elever i byskolor. 

 

Westman skriver i motionen att elever vid byskolor i dagsläget inte har lika 

mycket badtimmar som elever vid tätortsskolor.  

 

Westman föreslår därför  

 

att elever vid byskolor får samma simundervisning och badtimmar som ele-

ver i tätortskolor.  

 

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

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter översänts till  

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 

Tidigare år har elever vid Parkskolan under ämnet idrott haft fler badtill-

fällen än andra skolor. Förmodligen har tillgängligheten till badhuset spelat 

roll samt att eleverna ofta upplever det som kul att bada. Från läsåret 15/16 

kommer inte eleverna i Storuman att ha lika många badtimmar som tidigare 

då även andra delar av undervisningen behöver prioriteras. För elever i by-

skolorna tar det flera timmar i anspråk med en timmes bad och restiden blir 

mer omfattande än badtiden. För elever som åker skolskjuts, vilket många 

gör i byskolorna, finns inte möjligheten att förlänga skoldagen då bussen 

går till och från skolan enligt tidtabell.  

 

Simundervisning är en del av ämnet Idrott och hälsa med totalt 500 timmar 

fördelade på årskurserna 1-9, vilket ger ett snitt på 55 timmar/läsår. Genom 

undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt-

ningar att utveckla sin förmåga att  

 

o föra sig allsidigt i fysiska sammanhang 

o planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivi-

teter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil 

o genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållan-

den och miljöer 

o förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land 

och i vatten.  
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KF § 6 – forts. 

 

Det är således många olika delar som ska undervisas i på de 55 timmarna 

per läsår.  

 

Möjlighet till simundervisning erbjuds kommunens grundskoleelever i års-

kurs 1-6 från och med läsåret 15/16 ut enligt nedan:  

 

Årskurs 1-3 - 10 tillfällen 

Årskurs 4-6 - 5 tillfällen 

 

Det bör dock poängteras att det kan variera och att rektor kan besluta om att 

annat gäller utifrån elevernas behov. Som med alla andra ämnen tar det 

olika lång tid för olika elever att lära sig vilket undervisningen ska anpassas 

efter. Elever som riskerar att inte uppnå fastställda mål kan behöva särskilt 

stöd och då ska skolan upprätta ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet be-

slutas av rektor och vårdnadshavaren har möjlighet att överklaga beslutet 

om man inte är nöjd med det.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-03, § 73 inkl. 

yttrande 2015-08-26.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 134. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-15, § 178. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås.   

 

Yrkanden 

Erold Westman (KL) yrkar 

 

att motionen bifalls.  

 

Peter Åberg (S) yrkar 

 

att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och  

Westmans yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-

munstyrelsens förslag.  
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KF § 6 – forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

Erold Westman (KL) reserverar sig över beslutet till förmån för eget  

yrkande om att motionen ska bifallas. 

----- 
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KF § 7 KS/2015:399 – 800 

 

Motion - trivselaktiviteter för äldre 

 

Tina Kerro (FP) har 2015-09-10 lämnat in en motion om trivselaktiviteter 

för äldre där hon skriver följande:  

 

Under de senaste åren har det så kallade ”NICE-projektet” genomförts i 

kommunen med gott resultat. Projektet var redan under förra mandat-

perioden riktat till den yngre målgruppen och man kan konstatera att  

pengarna fått effekt. Fler elever än någonsin väljer Luspengymnasiet som 

förstahandsval. Andelen äldre ökar i kommunen och även önskan om en 

mer innehållsrik vardag. I dagsläget kan detta inte tillgodoses inom den  

befintliga ram som omsorgsnämnden förfogar över. De 500 000 kronor som 

finns avsatta för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser räcker inte för att 

tillgodose alla behov.  

 

Kerro föreslår 

 

att 300 000 kronor årligen avsätts i budgeten för att ge äldre mer innehålls-

rik vardag 

 

att pengarna ska vara sökbara för olika aktiviteter som riktar sig till äldre 

 

att omsorgsnämnden ska vara huvudman 

 

att finansiering tas från kommunstyrelsens budget.  

 

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

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Koncernchefens bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 att utöka fritids-, kultur-, och 

utbildningsnämndens budgetram med 500 000 kronor under åren 2015, 

2016, 2017 och 2018 för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser.  

 

Kommunfullmäktige antog 2015-06-15 en strategisk plan för Storumans 

kommun för åren 2016 till 2019. Planen innehåller politiska prioriteringar 

samt budgetramar för styrelse och nämnder. Planen har varit föremål för 

politiska inspel under våren och försommaren 2015. Budgetberedningen 

med representanter från alla partier har haft två sammanträden innan försla-

get till plan lämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott. Planen har   
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KF § 7 – forts. 

 

därefter hanterats politiskt i kommunstyrelsen och slutligen i kommunfull-

mäktige.  

 

Bedömningen är att de 500 000 kronor som förstärkt fritids-, kultur-, och 

utbildningsnämnden budgetram även ska kunna användas till attraktivitets-

höjande utvecklingsinsatser för att ge äldre en mer innehållsrik vardag.  

Bedömningen är också att långsiktigt givna budgetramar är en framgångs-

faktor för en fortsatt kommunal ekonomi i balans. En ändring i lämnade 

budgetramar innan budgetperioden 2016 till 2019 har börjat är inte i linje 

med den långsiktighet som präglar kommunenens nuvarande budget- och 

planeringsprocess.   

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-11-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 135. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-15, § 179. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås då budgetramarna redan är beslutade för åren  

2016-2019 samt att de medel kommunfullmäktige tidigare avsatt till  

attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser kan användas till trivselaktiviteter 

för äldre. 

 

Yrkande 

Tina Kerro (L) yrkar 

 

att motionen bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kerros 

yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrel-

sens förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen då budgetramarna redan är beslutade för åren 2016-2019 

samt att de medel kommunfullmäktige tidigare avsatt till attraktivitets-

höjande utvecklingsinsatser kan användas till trivselaktiviteter för äldre. 
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KF § 7 – forts. 

 

Reservation 

Tina Kerro (L), Johnny Holmgren (L), Daniel Johansson (V), Marianne 

Ronnhed Johansson (V), Mats Eliasson (V), Irene Walfridsson (V), Helena 

Israelsson (V), Johan Karlberg (V) och Erold Westman (KL) reserverar sig 

över beslutet till förmån för Kerros yrkande om att motionen ska bifallas. 

----- 
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KF § 8 KS/2015:517 – 709 

 

Medborgarförslag - drift av loppmarknad i Stensele som socialt företag 

 

Carina Grahn Johansson har 2015-12-09 lämnat in ett medborgarförslag om 

att utreda möjligheten att driva loppmarknaden i Stensele som ett socialt  

företag. Personer som gärna vill ha sysselsättning men har svårt att komma 

in på den vanliga arbetsmarknaden skulle kunna arbeta där, t.ex. flyktingar, 

personer med funktionsnedsättning eller andra som vill ha en meningsfull 

sysselsättning. Det skulle vara trevligt med  

öppethållande flera dagar/vecka och även bakning/fikaförsäljning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 9 KS/2015:518 – 310 

 

Medborgarförslag - belysning till återvinningsstationen i Tärnaby 

 

Viola Eriksson har 2015-12-09 lämnat in ett medborgarförslag om belys-

ning till återvinningsstationen mittemot tullstationen i Tärnaby.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 10 KS/2016:11 – 860 

 

Medborgarförslag – valborgsmässofirande vid skidstadion i Storuman 

 

Mante Hedman har 2016-01-07 lämnat in ett medborgarförslag om val-

borgsmässofirande vid skidstadion i Storuman. 

 

Hedman föreslår att området vid skidstadion används för valborgsmässo-

firande. Området är trevligt, barnvänligt och med plats för kringarrange-

mang. Där finns gott om parkeringsplatser och olika föreningar skulle 

kunna ha aktiviteter inkl. körsång. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

den för handläggning och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 11 KS/2016:19 – 822 

 

Medborgarförslag - upprustning av bastur vid badhuset i Storuman 

 

Sören Israelsson har 2016-01-11 lämnat in ett medborgarförslag om upp-

rustning av dam- och herrbasturna vid badhuset i Storuman.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

den för handläggning och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 12 KS/2016:49 – 710 

 

Medborgarförslag - barnomsorg på obekväma tider 

 

Cecilia Henriksson har 2016-02-02 lämnat in ett medborgarförslag om 

barnomsorg på obekväma tider.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

den för handläggning och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 13 KS/2016:48 – 623 

 

Medborgarförslag - utökning av elevtransporter till Jovattnets dalgång 

 

Sara Karlsson har 2016-02-02 lämnat in ett medborgarförslag om omvärde-

ring av upphandlingen kring skolskjuts som började gälla vårterminens start 

2016. Den buss som tidigare gått för de mindre barnen som slutar skolan kl. 

13.45 måndag, tisdag, torsdag och fredag har dragits in. Karlsson anser att 

det beslutet tagits på felaktiga grunder då uppgifterna i elevunderlaget som 

använts för upphandlingen var från 2014. 

 

Karlsson föreslår därför en utökning med en tidig busstur även efter  

Jovattnets dalgång, åtminstone fredagar då det även är flera av de äldre 

klasserna som slutar tidigt.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 14 KS/2015:433 – 040 

 

Verksamhetsplan 2016 för omsorgsnämnden 

 

Kommunfullmäktige behandlade 2015-11-24 § 139 styrelsens och nämn-

dernas verksamhetsplaner för år 2016. I samband med detta beslutade 

kommunfullmäktige att återremittera omsorgsnämndens verksamhetsplan 

för ytterligare beredning i de delar som rör boendeplanering för äldre  

(avsnittet 5 Prioriterade områden). 

 

Omsorgsnämnden beslutade 2015-02-09, § 155 att ge nämndens arbets-

utskott i uppdrag att fastställa ny skrivning avseende boendeplanering för 

äldre i förslaget till verksamhetsplan. Nämnden beslutade vidare att ha dia-

log med handikapp- och pensionärsorganisationer första kvartalet 2016. 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott har 2016-01-21 § 3 beslutat om följande 

ändring i förslaget till verksamhetsplan avseende boendeplanering för äldre 

(avsnittet 5 Prioriterade områden):   

 

Under 2014 var väntetiden till särskilt boende 120 dagar. Det är nödvän-

digt att så snart som möjligt få till stånd en bred diskussion med pension-

ärsorganisationer och föreningar inom funktionshinderområdet. Omsorgs-

nämnden har för avsikt att under första halvåret 2016 inbjuda till dialog 

med dessa parter. Målet är att i samförstånd upprätta en plan för hur fram-

tidens boende för äldre kan utformas.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2015-09-23, § 106 och 2015-12-09, § 155. 

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-01-21, § 3.  

Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-10, § 154 och 2016-02-09, § 1.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2016.  

----- 
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KF § 15 KS/2016:39 – 107 

 

Bolagsordning för Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning 

AB_______________________________________________________ 

 

Bakgrund 

I samband med utredning om att minska antalet kommunala bolag beslutade 

kommunfullmäktige 2014-11-24 att sammanföra verksamheterna i 

Industricentrum i Storuman AB, NLC Storuman AB och Storumans  

flygplats AB till ett bolag. Verksamheten i Storumans flygplats AB över-

fördes till Industricentrum i Storuman AB men bolaget fick kvarstå utifrån 

att det ansågs vara ekonomiskt fördelaktigt utifrån ett koncernperspektiv. 

Kommunfullmäktige beslutade därför 2015-02-24 att godkänna en ändring 

av bolagsordningen för Storumans flygplats AB gällande föremålet respek-

tive ändamålet för bolagets verksamhet samt antalet ledamöter i styrelsen.  

Bolaget har därefter namnändrats till Storuman Kommunföretags Ekonomi-

förvaltning AB.  

 

Bedömning 

För att bolagsordningen för Storuman Kommunföretags Ekonomiförvalt-

ning AB ska harmonisera med aktiebolagslagen måste den ändras vad gäller 

§ 8 Styrelse och § 14 Firmateckning. Styrelsen måste bestå av minst en  

ledamot och en ersättare. I den senaste av kommunfullmäktige godkända 

bolagsordningen finns angivet att styrelsen bara ska bestå av en ledamot. 

Bolagsordningen måste i och med det också ge utrymme att en ytterligare 

förutom styrelseledamoten får teckna firma.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-01-31. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-09, § 2. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Storuman Kommun-

företags Ekonomiförvaltning AB. 

----- 
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Kommunfullmäktige  2016-02-23  
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 16 KS/2015:529 – 600 

 

Utbildningsplan 2016-2018 för Storumans kommun 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2015-01-29 om en  

revidering av gällande utbildningsplan och nämndens arbetsutskott utsågs 

till arbetsgrupp.  

 

Under hösten 2015 har förslag till utbildningsplan 2016-2018 varit ute på 

remiss hos skolledarna, samiska minoritetssamordnaren för förskolor samt 

kommunens politiska partier.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2015-12-17, § 115 beslutat att 

godkänna förslaget till utbildningsplan. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-12-17, § 115. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-01-18, § 1. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-09, § 3. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att upprättat förslag till utbildningsplan 2016-2018 antas.  

 

Yrkande 

Ingela Forsman (KD) yrkar att ordet kön läggs till i andra meningen under 

avsnittet Normer och värden och därmed får följande lydelse:  

 

Oavsett kön, varifrån Du kommer, vilken sexuell läggning Du har eller om 

Du är ung eller äldre ska Du ha samma möjligheter att utvecklas i våra 

verksamheter.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på Forsmans tilläggsyrkande och fin-

ner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag vad 

avser planen i övrigt och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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Kommunfullmäktige  2016-02-23  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 16 - forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att andra meningen under avsnittet Normer och värden ska ha följande  

lydelse:  

 

Oavsett kön, varifrån Du kommer, vilken sexuell läggning Du har eller om 

Du är ung eller äldre ska Du ha samma möjligheter att utvecklas i våra 

verksamheter. 

 

att i övrigt anta upprättat förslag till utbildningsplan 2016-2018.   

----- 
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Kommunfullmäktige  2016-02-23  
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 17 KS/2016:6 – 880 

 

Biblioteksplan 2016-2018 för Storumans kommun 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2015-01-29 om en  

revidering av gällande biblioteksplan.  

 

Förslag till biblioteksplan 2016-2018 har upprättats. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2015-12-17, § 116 beslutat att 

efter vissa redaktionella ändringar godkänna förslaget till biblioteksplan. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-12-17, § 116. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-01-18, § 2. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-09, § 4. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till biblioteksplan 2016-2018. 

----- 
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_________________________________________________________________________________________________________________  
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KF § 18 KS/2014:312 - 003  

 KS/2014:337 - 003 

 

Revidering av kommunstyrelsens och omsorgsnämndens reglementen -  

ansvar för vård av och boende för ensamkommande flyktingbarn_____ 

 

Utifrån att antalet nyanlända som kommer till Storumans kommun ökat 

markant finns behov att tillföra mera resurser men även göra en del korri-

geringar i nuvarande integrationsorganisation. Kommunstyrelsen har  

2016-02-09, § 5 beslutat godkänna förslag till ny integrationsorganisation 

som innebär att nuvarande flyktingmottagning omvandlas till en integra-

tionsenhet. Till enheten inrättas en tjänst på 1,0 som integrationschef.  

Chefen för vård och boende för ensamkommande flyktingbarn underställs 

integrationschefen. Till enheten förs också inflyttarservice samt instegsjobb 

och praktikplatser för nyanlända.  

 

Omsorgsnämnden har idag det politiska ansvaret för vård av och boende  

för ensamkommande flyktingbarn. Kommunstyrelsens beslut om den nya 

integrationsorganisationen medför även en överföring av det politiska  

ansvaret för ensamkommande flyktingbarn till kommunstyrelsen. Detta 

kräver en revidering av kommunstyrelsens och omsorgsnämndens regle-

menten.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-09, § 6. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överföra det politiska ansvaret för vård av och boende för ensamkom-

mande flyktingbarn från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen 

 

att revidera kommunstyrelsens och omsorgsnämndens reglementen utifrån 

ovanstående förändring.  

----- 
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KF § 19 KS/2014:309 – 111 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag - ledamot i kommunfullmäktige 

 

Sofie Oskarsson har utsetts till ledamot i kommunfullmäktige för  

Centerpartiet mandatperioden 2014-10-15—2018-10-14.  

 

I skrivelse 2016-02-05 avsäger sig Oskarsson uppdraget på grund av flytt 

till annan kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

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

munfullmäktige efter Sofie Oskarsson (C).  

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 20 KS/2014:309 – 111 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag - ersättare i kommunfullmäktige 

 

Maritha Nilsson har utsetts till ersättare i kommunfullmäktige för Arbetare-

partiet-Socialdemokraterna mandatperioden 2014-10-15—2018-10-14.  

 

I skrivelse 2016-01-28 avsäger sig Nilsson uppdraget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

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

munfullmäktige efter Maritha Nilsson (S).  

----- 
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KF § 21 KS/2014:309 – 111 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag - ersättare i kommunfullmäktige 

 

Ingrid Nilsson har utsetts till ersättare i kommunfullmäktige för  

Vänsterpartiet mandatperioden 2014-10-15—2018-10-14.  

 

I skrivelse inkommen 2016-02-23 avsäger sig Nilsson uppdraget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

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

munfullmäktige efter Ingrid Nilsson (V).  

----- 
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KF § 22 KS/2014:379 – 600 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - fritids-, kultur- och  

utbildningsnämnden______________________________________ 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25, § 90 utsett Sofie Oskarsson (C)  

till ledamot i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden mandatperioden 

2015-2018.  

 

I skrivelse 2016-02-05 avsäger sig Oskarsson uppdraget på grund av flytt 

till annan kommun. 

 

Beredande organs förslag 

Valberedningens förslag 2016-02-23. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Eva-Sofie Jansson (C) till ny ledamot i fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden efter Sofie Oskarsson (C) resterande del av innevarande 

mandatperiod 

 

att utse Jessica Bergfors (C) till ny ersättare i fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden efter Eva-Sofie Jansson (C) resterande del av innevarande 

mandatperiod.  

----- 
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KF § 23 KS/2014:380 – 200 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - vice ordförande i miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden________________________________ 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25 § 91 utsett Runar Frohm (S) till leda-

mot och vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden mandat-

perioden 2015-2018.  

 

I skrivelse 2015-11-20 avsäger sig Frohm uppdraget som vice ordförande 

från och med 2016-04-01. 

 

Beredande organs förslag 

Valberedningens förslag 2016-02-23 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Gunilla Pettersson (S) till ny vice ordförande i miljö- och samhälls-

byggnadsnämnden perioden 2016-04-01—2018-12-31.  

-----  
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KF § 24 KS/2014:380 – 200 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - ledamot i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden_________________________________ 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25, § 91 utsett Erik-Abel Ejderud (KD) 

till ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden mandatperioden  

2015-2018.  

 

I skrivelse 2016-02-11 avsäger sig Ejderud uppdraget på grund av flytt till 

annan kommun. 

 

Beredande organs förslag 

Valberedningens förslag 2016-02-23. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Emanuel Arnfjell (KD) till ny ledamot i miljö- och samhällsbygg-

nadsnämnden resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 25 KS/2015:66 – 107 

 

Val - ersättare i Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning AB 

 

Kommunfullmäktige har 2015-02-24, § 26 utsett Peter Persson (opolitisk) 

till ledamot i styrelsen för Storumans flygplats AB innevarande mandat-

period till och med ordinarie bolagsstämma 2019. Bolaget har därefter 

namnändrats till Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning AB. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-02-23, § 15 godkänt bolagsordning för  

Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning AB. Som en konsekvens 

av detta måste även en ersättare utses i styrelsen.  

 

Beredande organs förslag 

Valberedningens förslag 2016-02-23. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Johan Duvdahl (opolitisk) till ersättare i styrelsen för Storuman 

Kommunföretags Ekonomiförvaltning AB resterande del av innevarande 

mandatperiod till och med ordinarie bolagsstämma 2019.  

-----  
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KF § 26   

 

Meddelanden 

 

KS/2015:511 

Meddelande/anmälan om byte av partinamn samt partiförkortning för  

Folkpartiet Liberalerna (FP). På partiets landsmöte beslutades 2015-11-22 

att partiet byter namn till Liberalerna med partiförkortningen (L). Den nya 

partibeteckningen är registrerad hos Valmyndigheten 2015-11-30. 

 

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 4 år 2015 

individ- och familjeomsorg 

 

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

äldreomsorg 

 

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

vissa funktionshindrade (LSS) 

 

KS/2015:530 

Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut 2015-12-17 med anledning av  

inspektion hos överförmyndaren i Storumans kommun 2015-10-15. Den 

samlade bedömningen är att överförmyndaren i stort arbetar i enlighet med 

gällande lagstiftning och dess föreskrifter. Vid inspektionen har läns-

styrelsen uppmärksammat att det förekommer en del brister vad gäller 

bland annat överförmyndarspärrade konton, höga belopp på transaktions-

konton och dokumentation. Med anledning av detta kan överförmyndaren i 

Storumans kommun inte undgå kritik. Överförmyndaren tycks dock i stort 

ha goda rutiner och akterna handläggs i övrigt på ett lämpligt och rättssäkert 

sätt.  

----- 

 

 

  


