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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2016-06-13, kl. 13.00-14.05 

  

Beslutande Se närvarolista 2—4  

  

Övriga Maria Mickelsson  sekreterare 

  

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Mikael Fredriksson och Ann-Christine Jonsson 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2016-06-16, kl. 15.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 56-84 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Patrik Persson 

   

                      

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

  Mikael Fredriksson Ann-Christine Jonsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

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

 
  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2016-06-13  

   

Datum för anslags uppsättande 2016-06-16 Datum för anslags nedtagande 2016-07-08 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvarolista       

  

Ledamöter Närvaro 

 

C 

 

Patrik Persson 

 

Nb 

 

S 

 

Gunnar Andersson 

 

Nb 

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb 

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

M 

 

Olle Wärnick 

 

Nb 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

Nb 

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

Nb 

 

C 

 

Therese Granström 

 

- 

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb 

 

C 

 

Sandra Holmner 

 

- 

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

 

C 

 

Eva-Sofie Jansson 

 

Nb 

 

C 

 

Anders Persson 

 

Nb 

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

Nb 

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

Nb 

 

C 

 

Lina Wiklund 

 

Nb 

 

C 

 

Mikael Fredriksson 

 

Nb 

 

L 

 

Tina Kerro  

 

Nb 

 

L 

 

Johnny Holmgren 

 

- 

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb 

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

Nb 
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Närvarolista – forts. 

                        

Ledamöter Närvaro 

 

S 

 

Karin Malmfjord  

 

Nb 

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

 

S 

 

Ann-Christine Jonsson 

 

Nb 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

Nb 

 

S 

 

Gunilla Pettersson 

 

Nb 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb 

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb 

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

 

Nb 

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

Nb 

 

S 

 

Kurt Forsberg 

 

- 

 

S  

 

Ove Wollgarth 

 

Nb 

 

S 

 

Elisabeth Olofsson 

 

Nb 

 

V 

 

Daniel Johansson 

 

Nb 

 

V 

 

Marianne Ronnhed Johansson 

 

Nb 

 

V 

 

Mats Eliasson 

 

Nb 

 

V 

 

Irene Walfridsson 

 

Nb 

 

V 

 

Helena Israelsson 

 

Nb 

 

V 

 

Johan Karlberg 

 

Nb 

 

SD 

 

Karl Sundström 

 

- 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 
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Närvarolista – forts. 

    

Tjänstgörande ersättare Närvaro 

 

C 

 

Annika Mörtsell 

 

Nb 

 

C 

 

Lena Carlsson 

 

Nb 

 

L 

 

Janne Ruonala 

 

Nb 

 

S 

 

Bengt Dalemalm 

 

Nb 

  40 

 

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 56  KS/2016:222 - 219 

 

Interpellation - bebyggelse i fjällmiljö 

 

Karin Malmfjord (S) har 2016-05-30 lämnat in följande interpellation ställd 

till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peder Wiklund:  

 

I februari 2002 antog kommunfullmäktige en planeringspolicy för fritids-

husbebyggelse i Storumans kommun.  

 

Arbetar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utifrån denna policy? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att interpellationen får ställas.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peder Wiklund lämnar 

följande interpellationssvar:  

 

Stadsarkitekt Ragnar Bergeå fick i uppdrag att upprätta planeringspolicyn 

för fritidsbebyggelse i fjällmiljö, som antogs av kommunfullmäktige 2002.  

Planeringspolicyn är inarbetad i nu gällande översiktsplan antagen av 

kommunfullmäktige 2011. 

 

I översiktsplanen påtalar kommunen hur man vill främja långsiktig och god 

utveckling av bebyggelse samt mark- och vattenanvändning i övrigt.  

Översiktsplanen och den fördjupade översiktsplaneringen är vägledande när 

man tar fram detaljplaner och områdesbestämmelser samt hanterar bygglov. 

Av denna framgår också hur kommunen ska ta hänsyn till nationella och 

regionala mål för hållbarhetsutveckling (där bl.a. riksintressen ingår).  

 

I och med att planeringspolicyn ingår i översiktsplanen, följer miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden den när man planerar för tomter i fjällområden.  

I Hemavan är dock förtätningar och kanaliseringar en medveten grundtanke 

för att minska påfrestningar på övrig fjällnatur för en hållbar utveckling på 

sikt. Därmed är det inte sagt att man tillåter att man ”slätslår” all mark i 

Hemavan utan att man har en tanke för bebyggelse och hållbar framtidsut-

veckling där. Detta för att undvika de problem som t.ex. uppstod ovanför 

Solkatten och området som där kalavverkades.  

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (39)  

    

Kommunfullmäktige  2016-06-13  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 56 - forts. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 57  KS/2016:220 - 000 

 
Interpellation – demokratitorg  

 

Karin Malmfjord (S) har 2016-05-30 lämnat in följande interpellation till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Tina Kerro:  

 

I april 2013 inlämnades en motion om demokratitorg, där politiker och unga 

människor från Storumans kommun möts och diskuterar aktuella och ange-

lägna frågor. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2015 att bifalla  

motionen och överlämnade ärendet till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden för genomförande av demokratitorg på Luspengymnasiet.  

 

Vad har hänt sedan kommunfullmäktige biföll motionen och överlämnade 

ärendet till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att interpellationen får ställas.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Tina Kerro lämnar 

följande interpellationssvar:  

 

Planering av demokratitorg ska göras med elever, lärare och politiker. Dia-

log har förts om att kunna hitta en passande dag under våren, men inte lyck-

ats. Som planen är nu kommer demokratitorget att genomföras en eftermid-

dag, den 27 september 2016 på Luspengymnasiet i Storuman. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad.  

----- 
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KF § 58  KS/2016:221 - 612 

 

Interpellation - elevunderlaget till Luspengymnasiet  

 

Karin Malmfjord (S) har 2016-05-30 lämnat in följande interpellation ställd 

till fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Tina Kerro:  

 

Luspengymnasiet är en liten gymnasieskola och under åren har konkurren-

sen om eleverna ökat.  

 

Hur många ungdomar har sökt till Luspengymnasiet hösten 2016? 

 

Hur ser sökandeunderlaget ut till respektive program? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att interpellationen får ställas.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Tina Kerro lämnar 

följande interpellationssvar:  

 

Totalt har 29 ungdomar sökt till Luspengymnasiet hösten 2016 som första-

handsval fördelat enligt följande:  

 

Program Antal sökande 

Barn- och fritidsprogrammet 1 

Fordons- och transportprogrammet 1 (+ 1 ej godkänd i tre ämnen)  

Introduktionsprogram, programinriktat 

individuellt val, mot barn- och fritids-

programmet 

1 

Introduktionsprogram, programinriktat 

individuellt val, mot fordons- och trans-

portprogrammet 

1 

Naturvetenskapsprogrammet 9 (varav 5 till alpina gymnasiet i 

Tärnaby, TAG) 

Samhällsvetenskapsprogrammet 14 (varav 5 till alpina gymnasiet 

i Tärnaby, TAG) 

Teknikprogrammet 2 
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KF § 58 - forts.  

 

Sökande från andra kommuner    

 

Kommun Antal 

Örnsköldsvik 2 

Sorsele 4 

Umeå 3 

Lycksele 1 

Boden 1 

Skellefteå 1 

Täby 1 

 

Förutom dessa elever tillkommer ca 19 ensamkommande barn.  

 

Med övriga inskrivna elever kommer det totalt att finnas ca 189 elever i 

gymnasieskolan i Storumans kommun hösten 2016.  

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 59  KS/2016:224 - 622 

 

Motion - ekologisk frukt i skolan 

 

Irene Walfridsson (V) har lämnat in en motion om ekologisk frukt i skolan.  

 

Walfridsson skriver följande i motionen:  

 

Det är viktigt för barnens hälsa att de äter frukt och grönt varje dag. De blir 

mindre trötta och arbetar bättre om de få exempelvis ett äpple eller ett päron 

under skoldagen. Föräldrar i Storumans kommun uppmanas i dagsläget att 

skicka med barnen egen frukt/grönsak till skolan. Många gör det också, 

men det finns barn i våra skolor som inte har något med sig i skolväskan till 

fruktstunden. Under fruktstunden jämför ofta barnen vad det fått med sig 

och den som ingenting har känner sig utpekad och utanför. De riskerar 

också att bli tröttare och inte orka följa med under lektionerna.  

 

I andra kommuner har man beslutat att ge barnen i förskoleklass till åk 3 fri 

ekologisk frukt/grönsaker varje dag. Det är ett bra beslut, som kommer att 

visa sig i skolresultaten – både genom att barnen inte riskerar att hamna ut-

anför, och genom att de blir piggare och klarar skolarbetet bättre. Detta 

kommer givetvis att kosta kommunen en slant men kommer att ge tillbaka 

friskare och gladare barn med bättre resultat.  

 

Konventionellt odlad frukt och grönsaker innehåller höga halter av be-

kämpningsmedel och ofta högre än de gränsvärden som idag är tillåtna, 

detta enligt Livsmedelsverkets stickprover. Barn är särskilt känsliga då de 

kan äta stora mängder i förhållande till sin kroppsvikt. Detta kan ge skad-

liga effekter på både nervsystemet samt vara hormonstörande.  

 

Walfridsson föreslår 

 

att alla barn från och med förskoleklass till och med årskurs 3 får fri ekolo-

gisk frukt och grönsaker varje dag i skolan. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 60  KS/2016:229 - 291 

 

Motion - säkra och attraktiva skolgårdar vid kommunens förskolor och 

skolor _______________________________________________________ 

 

Daniel Johansson (V) har 2016-05-31 lämnat in en motion om att skapa 

säkra och attraktiva skolgårdar vid kommunens förskolor och skolor.  

 

Johansson skriver följande i motionen:  

 

Barnen är Storumans framtid. I det moderna samhället tillbringar många 

barn större delen av sina vardagar i skolor och på skolgårdar. Det finns idag 

skolgårdar som inte är säkra och attraktiva. Exempel på detta är:  

 

o Bristfällig inhägnad vid skolan i Slussfors 

o Gång och cykelväg rakt igenom Parkskolans skolgård 

o Vattenansamling på Gungans skolgård varje vår. 

o Ingen inhägnad av skolgården i Gunnarn. 

 

Flera av kommunens skolor och lekplatser är inte renoverade eller uppdate-

rad på åtminstone 20 års tid.  

 

Johansson föreslår 

 

att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en 

inventering av kommunens skolgårdar 

 

att fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen i samråd med personal och 

barn utformar säkra och attraktiva skolgårdar 

 

att fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen tar fram en tidsplan för hur 

detta kan genomföras.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 61 KS/2016:235 - 052  

 

Motion – upphandling av skolskjutsar 

 

Mats Eliasson (V) har 2016-06-07 lämnat in en motion angående upphand-

ling av skolskjutsar. 

 

Eliasson skriver följande i motionen:  

 

Vid senaste upphandlingen av skolskjutsar i Storumans kommun påvisades 

stora brister. Dels när det gäller hur upphandlingen skett utifrån den in-

formation som utgjorde underlag för beslut. Dels informationen till de som 

berördes av förändringarna, dvs. barnen och deras föräldrar.  

 

Det kan ifrågasättas om man vid planeringen av skolskjutsar i Storuman-

området (turerna Skarvsjöby 325 och Långsjöby 324) samt i Tärnaby (turen 

till Joesjö) verkligen satt barnens bästa i centrum och tagit hänsyn till att det 

i dessa fall handlar om små barn som får väldigt långa restider, i vissa fall 

både till och från skolan.  

 

I Storumans kommun ska finnas tydliga riktlinjer hur skolskjutsar ska vara 

utformade, med tydliga gränsdragningar vad som gäller i olika situationer 

samt att man i upphandling och planering lägger in medmänsklighet och går 

efter likabehandlingsprincipen med tanke på att det ska vara lika bra för 

alla. Att man inte utgår från att några har det sämre och därför inte kan göra 

det bättre. Det måste arbetas för att Storumans kommun ska bli en bättre 

och mer attraktiv kommun att bo i, inte bara i tätorten utan även ute i byar-

na.  

 

Eliasson föreslår 

 

att det arbetas fram tydliga gränsdragningar vid upphandlingar som görs 

avseende skolskjutsar i Storumans kommun (t.ex. hur många barn som 

krävs för en busstur) 

att det tas hänsyn till restid för barnen, då även i förhållande till resans 

längd (vad kan räknas som rimlig tid för små barn att vänta på bussen samt 

själva restiden) 

att kommunen utreder och utvärderar vilken förvaltning som är bäst lämpad 

för dessa frågor 

att Storumans kommun säkerställer att kompetens finns för att göra sådana 

omfattande upphandlingar 
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KF § 61 – forts.  

 

att det utarbetas ett återrapporteringssystem mellan ansvarig tjänsteman och 

nämnd. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 62   KS/2016:244 - 100 

 

Motion – lokal klimatanpassningsplan 

 

Karin Malmfjord (S) har 2016-06-13 lämnat in en motion om klimatan-

passning.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen:  

 

Klimatet är i förändring och år 2005 tillsatte regeringen en klimat- och sår-

barhetsutredning.  

 

FN:s medlemsstater har antagit klimatmål och staterna förbinder sig att nå 

målen.  

 

Utifrån FN:s mål har Sverige på nationell och regional nivå fastställt kli-

matmål. Det är även viktigt att även Storumans kommun tar fram lokala 

klimatmål.  

 

Malmfjord föreslår  

 

att en lokal klimatanpassningsplan utarbetas.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 63  KS/2016:170 - 823 

 

Medborgarförslag - sladdning av skoterleder till Jofjället 

 

Manfred Gullerfeldt har 2016-04-21 lämnat in ett medborgarförslag mot 

bakgrund av stora problem med guppiga och slaskiga skoterleder upp till 

Jofjället. Han föreslår därför att dessa skoterleder ska sladdas oftare än 

normalt.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 64  KS/2016:171 - 141 

 

Medborgarförslag - modulfabrik i Stensele 

 

Martin Rönnholm har 2016-04-21 lämnat in ett medborgarförslag där han 

föreslår att man gör om f.d. pelletsfabriken i Stensele till en modulfabrik. 

Som motiv för detta anger han närheten till järnväg för bra transporter, 

ökade arbetstillfällen som gör att fler stannar kvar i kommunen samt efter-

frågan på modulhus då det byggs mycket i Hemavanområdet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 65  KS/2016:176 - 822 

 

Medborgarförslag – uppfräschning av badsjön i Storuman 

 

Elin Larsson har 2016-04-26 lämnat in ett medborgarförslag om badsjön i 

Storuman. Badsjön är en väldigt ofräsch sjö att bada i, vilket många av 

campinggästerna gör på sommaren. Man får vattenloppor och sjöbotten är 

inte tillfredsställande. Det är många barnfamiljer som badar där på grund av 

det centrala läget.  

 

Elin Larsson föreslår därför att badsjön åtgärdas för att skapa en trevligare 

miljö att bada i.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 66  KS/2016:184 - 294 

 
Medborgarförslag - modulboende i Tärnaby 

 

Sara Karlsson har 2016-05-02 lämnat in ett medborgarförslag angående 

modulboende i Tärnaby. 

 

I medborgarförslaget påtalar Sara Karlsson det akuta problemet med bo-

stadsbrist i Tärnaby, främst för studenter vid de alpina utbildningarna. I 

Tärnaby finns dessutom många nya familjer på asylboendet som säkert vill 

stanna kvar när man fått uppehållstillstånd, men som saknar möjlighet till 

det med tanke på svårigheterna att hitta en bostad.  

 

Karlsson föreslår därför att kommunen köper in modulboende för att lösa 

den akuta bostadsbristen i Tärnaby.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 67  KS/2016:208 - 512 

 
Medborgarförslag - trafikljus vid hängbron i Storuman 

 

Ann Eriksson har 2016-05-19 lämnat in ett medborgarförslag där hon be-

skriver problem med att köra över hängbron mellan Strandvägen och 

Luspholmsvägen i Storuman. Dålig sikt medför att man inte ser om man får 

möte, vilket innebär att något av fordonen som möts tvingas backa tillbaka. 

P-fickorna vid brofästena är trånga och man riskerar att skrapa lacken på 

sina fordon. Förutom ortsbor och stugägare är det även många andra som 

passerar över bron, t.ex. fiskare, turister m.fl.  

 

Ann Eriksson föreslår därför att det sätts upp trafikljus vid hängbron.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 68 KS/2016:242 – 512 

 

Medborgarförslag – trafikljus vid hängbron i Storuman  

 

Sofia Lindberg, Christer Vahlström, Ingrid Lindström och Dan Ståhl har 

2016-06-09 lämnat in ett medborgarförslag angående hängbron mellan 

Strandvägen och Luspholmsvägen i Storuman. Det går inte att mötas på 

bron och speciellt besvärligt är det vid möte med lastbilar, bussar, bilar med 

släp, gångare m.fl. Bron trafikeras av ortsbor samt fiskare och under stor del 

av året även av semesterfirare och campare.  

 

Mot bakgrund av detta föreslår förslagsställarna att det sätts upp trafikljus 

vid hängbron.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 69  KS/2016:227 - 823 

 

Medborgarförslag - spångar efter skoterleden mot Nästgårds bua 

 

Josefin Samuelsson har 2016-06-01 lämnat in ett medborgarförslag om att 

lägga spångar efter skoterleden mot Nästgårds bua (i närheten av Gunnar-

sjön). Där är mycket myrmark och det skulle vara trevligt att få en slinga 

där man kan promenera och sedan sitta ner och äta/fika i buan. Denna nytt-

jas mycket på vintern men skulle även komma att nyttjas på sommaren om 

det blir mer lättillgängligt.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 70 KS/2016:239 - 622 

 

Medborgarförslag – fläsk till palten i kommunens skolor 

 

Elise Forsberg har 2016-06-08 lämnat in ett medborgarförslag där hon före-

slår att elever vid kommunens samtliga skolor ska få fläsk till palten.  

 

På Skytteanska skolan i Tärnaby har man tidigare haft fläsk till palten men 

det togs bort efter jul. Det svar man fått varför detta gjorts är att det ska vara 

likadant i hela kommunen. Eleverna anser att alla ska få fläsk till palten så 

att man höjer standarden istället för att ta bort.  

 

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 § 71  KS/2016:190 - 042 

 
Tertialuppföljning januari-april 2016 för Storumans kommun 

 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari–april 2016. Uppföljningen innehåller förbrukning t.o.m. 30 

april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med 

budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter 

har gjorts för perioden januari–april. 

 

Kommunen gör en resultatprognos på ca 10,6 mnkr för 2016 vilket är 2,8 

mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Detta beror i huvudsak beror på 

engångsintäkter kopplade till kommunens flyktingmottagande.  

 

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

nämnden prognostiserar ett underskott för 2016. Mot bakgrund av att resul-

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

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

gare åtgärdskrav för dessa nämnder. Däremot bör nämnderna vara ytterst 

noggranna i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka 

eventuella ytterligare avvikelser som kan medföra större underskott där åt-

gärder krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-05-13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-17, § 46. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-31, § 50. 

 

Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet 2016-05-31 beslutades att 

uppmana omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

att vara fortsatt vaksam över sin budgetföljsamhet men i nuläget inte före-

lägga 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. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättad tertialuppföljning för Storumans kommun perioden 

januari–april samt prognos för helåret 2016. 

----- 
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KF § 72  KS/2016:195 - 001 

 
Samordnad köksorganisation 

 

Nuläget 

Köksorganisationen - allmänt 

Kommunens kök är idag organiserade under såväl fritids-, kultur och ut-

bildningsnämnden som omsorgsnämnden. Sedan 2015 leds all köksverk-

samhet av en kostchef som idag är organiserad inom omsorgsnämnden. Så-

ledes är såväl budget som verksamhet fördelad över två nämnder och che-

fen är satt att leda verksamheter som delvis faller under annan nämnds an-

svar.   

 

Kostchefens uppdrag att systematiskt styra verksamhetens kvalitet, eko-

nomi och nödvändigt arbetsmiljö- och utvecklingsarbete försvåras av att  

organisationen är spridd över två olika nämnder, två olika budgetar och två 

olika verksamhetsplaner.  

 

Förändringsförslag 

En samordnad köksorganisation under en nämnd ger många fördelar; 

 

o Styrning och ledning förenklas eftersom verksamheten svarar mot en 

förvaltning och en nämnd.  

o En samordnad budget underlättar ekonomistyrning och uppföljning.  

o En samordnad budget ger möjlighet till ökad samordning och större vo-

lymer vid inköp vilket kan leda till kostnadsminskningar.  

o En samordnad organisation underlättar framtida utvecklingsarbete. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar idag för de kommungemensamma resurserna 

såsom ekonomi, personal, lön, arkiv m.m. Kommunstyrelsen blir därför den 

naturliga nämnden att även samordna köksverksamheten under.  

 

Uppdraget för den samlade köksorganisationen ska vara oförändrat jämfört 

med idag, dvs. att leverera mat enligt de behov som finns för fritids-, kultur- 

och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden.  

 

Organisationen bibehålls i sin helhet innebärande att all personal blir kvar, i 

huvudsak på samma arbetsställen som idag.  
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KF § 72 - forts.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-05-09. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-17, § 48. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-31, § 52. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att nuvarande köksorganisation samordnas under kommunstyrelsen från och 

med 2017-01-01 

 

att kostchefen leder verksamheten 

 

att kostchefen tillhör administrativa enheten och är direkt underställd admi-

nistrative chefen 

 

att nödvändiga revideringar av reglementen genomförs med anledning av 

beslutet 

 

att nödvändiga justeringar av budgetramarna genomförs.      

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att samordna nuvarande köksorganisation under kommunstyrelsen från och 

med 2017-01-01 

 

att kostchefen leder verksamheten 

 

att kostchefen tillhör administrativa enheten och är direkt underställd admi-

nistrative chefen 

 

att genomföra nödvändiga revideringar av reglementen med anledning av 

beslutet 

 

att genomföra nödvändiga justeringar av budgetramarna.      

----- 
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KF § 73  KS/2015:86 - 533 

 

Förordnande av Hemavan Tärnaby Airport som tjänst av allmänt  

ekonomiskt intresse (Service of General Economic Interest, SGEI) 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 § 91 att förordna Hemavan  

Tärnaby Airport som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). Genom 

att Storumans kommun har förordnat flygplatsen som tjänst av allmänt eko-

nomiskt intresse blir flygplatsen berättigad att ta emot statligt stöd (varav 

den största delen är det statliga driftbidraget.) 

 

När flygplatsen är förordnad som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse 

(SGEI) måste underskottstäckningen garanteras av den part som utfärdar 

förordnandet. Detta innebär alltså att Storumans kommun har ansvaret för 

att täcka eventuella underskott för de verksamheter på flygplatsen som fall-

ler under förordnandet. 

 

Under april 2016 har Trafikverket efterfrågat ett antal förtydliganden och 

förändringar i det befintliga förordnandet. Frågorna gäller bland annat att 

säkerställa att ersättningen beräknas på rätt sätt och att eventuella kommer-

siella tjänster vid flygplatsen i redovisningen separeras från de stödberätti-

gade allmännyttiga tjänsterna. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 

också publicerat en handbok för hur SGEI-förordnanden för kommunala 

flygplatser bör utformas. 

 

Mot bakgrund av detta har förslag till reviderat förordnande, daterat  

2016-05-13, tagits fram av verkställande direktör i HTAAB, kommunens 

redovisningsansvarige samt kommunkansliets utredare. 

 

Beredande organs förslag  

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-05-13. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-31, § 53. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 § 91 

 

att förordna Hemavan Tärnaby Airport som tjänst av allmänt ekonomiskt 

intresse (SGEI) enligt upprättat förslag. 

----- 
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KF § 74   KS/2016:151 - 003 

 
Funktionshinderspolitiskt program för Storumans kommun 2016-2018  

 

Rådet för pensionärs- och funktionshindersfrågor beslutade  

2015-11-16 att inleda arbetet med en revidering av den handikappolitiska 

plan som tidigare fastställts för perioden 2013-2015. En arbetsgrupp tillsat-

tes för att arbeta fram underlag för en ny plan. 

 

Arbetsgruppen för revideringsarbetet har haft tre sammanträden och bestått 

av representanter för Demensföreningen, Hjärt- och lungsjukas förening, 

PRO, SPF Storuman, SPF Snöflingan Tärnaby, kommunstyrelsen, om-

sorgsnämnden, fritids-, kultur- och utbildningsnämnden samt kansliets utre-

dare Alexander Jonsson.  

 

Remiss för revidering av ”Plan för ökad delaktighet för personer med funkt-

ionsnedsättning och funktionshinder 2013-2015” utsändes  

2016-04-19 till totalt 31 adressater. Remissen innehöll tre frågor: 

 

1. Vad bör planen heta? 

2. Vad bör det kommunala rådet som hanterar dessa frågor heta? 

3. Vilka synpunkter finns på förslaget till reviderad plan? 

 

Vid remisstidens utgång 2016-05-10 hade tio remissvar inkommit. En enkel 

summering av svaren på fråga 1 och 2 ger resultatet: 

 

1. Funktionshinderspolitiskt (7 röster) program (8 röster) 

2. Rådet för pensionärs- (8 röster) och funktionshindersfrågor (9 röster). 

 

Vad gäller den tredje frågan har främst redaktionella synpunkter framförts 

angående konsekvent användning av vissa begrepp, samt vissa förtydligan-

den. Så gott som alla av dessa synpunkter har inarbetats i förslaget. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-05-18. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-31, § 55. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att Funktionshinderspolitiskt program för Storumans kommun 2016-2018 

fastställs enligt upprättat förslag. 
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KF § 74 - forts.  

 

Yrkande  

Karin Malmfjord (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa Funktionshinderspolitiskt program för Storumans kommun 

2016-2018 enligt upprättat förslag. 

----- 
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KF § 75  KS/2009:389 - 000 

 
Revidering av samverkansavtal och reglemente för Samverkans-

nämnden LYST (Lycksele, Storuman och Åsele)______________ 

 

Nu gällande samverkansavtal och reglemente för Samverkansnämnden 

LYST (Lycksele, Storuman och Åsele) fastställdes av kommunfullmäktige 

2013-11-26 § 112.  

 

Behov finns att revidera avtalet och reglementet avseende sammanträden på 

distans samt tillägg om gemensam IT-organisation.  

 

Förslag till samverkansavtal och reglemente har upprättats.  

 

Samverkansnämnden LYST har 2015-08-21 beslutat fastställa det revide-

rade avtalet och reglementet under förutsättning att kommunfullmäktige i 

Lycksele antar förslag till reglemente.   

 

I ovanstående beslutsformulering omnämns endast Lycksele kommunfull-

mäktige. Detta är inte korrekt vilket inneburit att motsvarande beslut inte 

tagits av kommunfullmäktige i Storuman respektive Åsele. Lycksele kom-

mun har 2016-05-16 uppmärksammat detta och aktualiserat ärendet.  

 

Beredande organs förslag 

Samverkansnämndens LYST protokoll 2015-08-21, § 26. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-31, § 56. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa upprättade förslag till samverkansavtal och reglemente för 

Samverkansnämnden LYST.  

----- 
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KF § 76  KS/2016:207 - 107 

 

Styrelsesammansättning och lekmannarevisor i Hemavan Tärnaby 

Airport AB _______________________________________________ 

 

Storumans kommunföretag AB blev sommaren 2014 majoritetsägare  

(55 %) av Hemavan Tärnaby Airport AB genom en nyemission. I och med 

att Storumans kommunföretag AB blev majoritetsägare, blev bolaget ett 

kommunalt bolag där kommunallagens föreskrifter ska tillämpas tillsam-

mans med aktiebolagslagen. Nuvarande styrelse består av ordförande, vice 

ordförande samt tre ledamöter och fem suppleanter. Nuvarande styrelse-

sammansättning speglar inte ägarförhållandet i bolaget. 

 

Styrelsen i Storumans kommunföretag AB har 2016-05-30 behandlat ären-

det direktiv vid extra bolagsstämma i Hemavan Tärnaby Airport AB och 

beslutat följande:  

 

att en extra bolagsstämma ska hållas för Hemavan Tärnaby Airport AB där 

ärendena om styrelsens sammansättning, lekmannarevisor och arvodena ska 

beslutas. 

 

att föreslå att kommunfullmäktige utser en ordförande, två styrelseledamö-

ter, tre suppleanter, en lekmannarevisor och en ersättare för lekmannarevi-

sorn att väljas vid en extra bolagsstämma med Hemavan Tärnaby Airport 

AB 

 

att vid en extra bolagsstämma med Hemavan Tärnaby Airport AB rösta för: 

 

o att årsarvode utgår till ordförande med 0,5 jämförelsebelopp, vice ordfö-

rande 0,15 jämförelsebelopp, styrelseledamöter 0,07 jämförelsebelopp 

och lekmannarevisor 0,012 jämförelsebelopp. 

o sammanträdesarvodena uppgår till 0,012 jämförelsebelopp för 0 till 4 

timmar och till 0,020 jämförelsebelopp för 4 timmar och längre. 

att inför en extra bolagsstämma med Hemavan Tärnaby Airport AB kalla 

till ett ägarsamråd med samtliga aktieägare i bolaget. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-05-23. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-31, § 54. 
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KF § 76 - forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse en ordförande, en vice ordförande, en ledamot, tre suppleanter samt 

en lekmannarevisor och en ersättare för lekmannarevisorn att väljas vid en 

extra bolagsstämma med Hemavan Tärnaby Airport AB. 

----- 
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KF § 77  KS/2016:246 - 107  

 

Val - Hemavan Tärnaby Airport AB  

 

Kommunfullmäktige har 2016-06-13, § 76 behandlat frågan om styrelse-

sammansättning och lekmannarevisor i Hemavan Tärnaby Airport AB och 

beslutat att en ordförande, en vice ordförande, en ledamot samt tre supple-

anter ska utses i styrelsen för bolaget. Därutöver ska en lekmannarevisor 

samt en ersättare för lekmannarevisorn utses.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2016-06-13.  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att utse följande personer i styrelsen för Hemavan Tärnaby Airport AB  

resterande del av innevarande mandatperiod:  

 

Ledamöter  Suppleanter 

 

Olle Wärnick (M)  Erik-Abel Ejderud (KD) 

 

Lennart Cohen (S)  Christian Andersson (S) 

 

Jessica Bergfors (C) Joachim Tellström (L) 

 

att utse Olle Wärnick till ordförande i styrelsen 

 

att utse Lennart Cohen till vice ordförande i styrelsen 

 

att utse Christin Vallin (S) till lekmannarevisor med Stig Anderback (KD) 

som ersättare.  

----- 
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KF § 78  KS/2014:376 - 109 

 

Fyllnadsval - revisorer för kommunens förvaltning 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25, § 87 utsett Hjördis Holmlund (S) till 

revisor för kommunens förvaltning innevarande mandatperiod.  

 

I skrivelse 2016-04-07 avsäger sig Holmlund uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19, § 49 att godkänna avsägelsen 

och genomföra fyllnadsval vid kommunfullmäktiges junisammanträde.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2016-06-13.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Britt-Inger Pettersson (S) till ny revisor för kommunens förvaltning 

resterande del av innevarande mandatperiod 

 

att kommunrevisorerna, enligt gällande revisionsreglemente, utser en sam-

mankallande/ordförande inom revisorskollegiet.  

----- 
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KF § 79  KS/2015:63 - 107 

 

Fyllnadsval - lekmannarevisor i Storumans kommunföretag AB 

 

Kommunfullmäktige har 2015-11-24, § 23 utsett Hjördis Holmlund (S) till 

lekmannarevisor i Storumans kommunföretag AB innevarande mandatpe-

riod.  

 

I skrivelse 2016-04-07 avsäger sig Holmlund uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19, § 50 att godkänna avsägelsen 

och genomföra fyllnadsval vid kommunfullmäktiges junisammanträde.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2016-06-13.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Britt-Inger Pettersson (S) till ny lekmannarevisor i Storumans 

kommunföretag AB resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 80  KS/2014:388 - 106 

 

Fyllnadsval - revisor till Storumans Folkets Hus-förening 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-28, § 101 utsett Hjördis Holmlund (S) till 

revisor för Storumans Folkets husförening innevarande mandatperiod.  

 

I skrivelse 2016-04-07 avsäger sig Holmlund uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19, § 51 att godkänna avsägelsen 

och genomföra fyllnadsval vid kommunfullmäktiges junisammanträde.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2016-06-13.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Britt-Inger Pettersson (S) till ny revisor i Storumans Folkets Hus-

förening resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 81  KS/2014:385 - 106 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - revisor i Kommunal-

förbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr_________________ 
 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25, § 96 utsett Hjördis Holmlund (S) till 

revisor (ordförande) i Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr innevarande mandatperiod.  

 

I skrivelse 2016-04-07 avsäger sig Holmlund uppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2016-06-13.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Britt-Inger Pettersson (S) till ny revisor (ordförande) i Kommunal-

förbundet Partnerskap inland – Akademi Norr resterande del av inneva-

rande mandatperiod.  

----- 
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KF § 82  KS/2014:379 - 600 

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

utbildningsnämnden______________________________________  

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25 utsett Johan Karlberg (V) till ledamot 

i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden innevarande mandatperiod.  

 

I skrivelse 2016-05-17 avsäger sig Johan Karlberg förtroendeuppdraget pga. 

tidsbrist.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2016-06-13.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Ingela Viktorsson (V) till ny ledamot i fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 83    

 

Meddelanden  

 

KS/2014:386 

Länsstyrelsens beslut 2016-04-14 att förordna Sofi Marberg, Tärnaby att 

vara borgerlig vigselförrättare till och med den 31 december 2018.  

 

KS/2016:138 

Omsorgsförvaltningens redovisning av rapport till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) över beviljade insatser till enskilda personer som inte 

verkställts:  

 

Lagrum och verksamhet Tidsperiod 

 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) Kvartal 1 år 2016 

- Äldreomsorg 

 

§ 9:2-10 Lagen om stöd och service till  Kvartal 1 år 2016 

vissa funktionshindrade (LSS) 
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KF § 84   

 

Avslutning 

 

Ordföranden önskar trevlig sommar och sammanträdet avslutas därefter 

traditionsenligt med att kommunfullmäktige sjunger Idas sommarvisa.   

----- 

  


