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Justering (sign)  Expediering   

 

Närvaro- och omröstningslista 

      Omröstning § 102     

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 

 
- 

   

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

- 

 

 

  

 

C 

 

Sandra Holmner 

 

Nb 

 

1 

 

 

 

 
C 

 
Jarl Folkesson 

 
Nb 

 
 

  
1 

 
C 

 
Eva-Sofie Jansson 

 
Nb 

 
 

 
1 

 

 
C 

 
Anders Persson 

 
Nb 

 
1 

  

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

Nb 

 

 

  

1 

 
C 

 
Lina Wiklund 

 
Nb 

 
 

 
1 

 

 
C 

 
Mikael Fredriksson 

 
- 

 
 

  

 
L 

 
Tina Kerro  

 
- 

 
 

  

 

L 

 

Johnny Holmgren 

 

- 

   

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

Nb 

 

 

 

1 
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Närvaro- och omröstningslista – forts. 

      Omröstning § 102     

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 

 
- 

 
 

 
 

 

 
S 

 
Rickard Frohm 

 
Nb 

 
 

 
 

 
1 

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 
S 

 
Eira Henriksson 

 
Nb 

  
1 

 

 
S 

 
Kurt Forsberg 

 
- 

   

 
S  

 
Jörgen Jönsson 

 
- 

 
 

 
 

 

 

S 

 

Elisabeth Olofsson 

 

Nb 

  

1 

 

 

V 

 

Daniel Johansson 

 

Nb 

 

1 

 

 

 

 
V 

 
Marianne Ronnhed Johansson 

 
Nb 

 
1 

  

 
V 

 
Mats Eliasson 

 
- 

 
 

 
 

 

 
V 

 
Irene Walfridsson 

 
Nb 

 
1 

 
 

 

 

V 

 

Helena Israelsson 

 

Nb 

 

1 

  

 

V 

 

Johan Karlberg 

 

- 

 

 

 

 

 

 
SD 

 
Karl Sundström 

 
- 

 
 

 
 

 

 
KL 

 
Erold Westman 

 
Nb 

 
1 
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Närvaro- och omröstningslista – forts. 

      Omröstning § 102     

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avstår 

 

M 

 

Christer Bergfors 

 

Nb 

 

1 

  

 
C 

 
Annika Mörtsell 

 
Nb 

  
1 

 

 
C 

 
Sven-Ola Lönnback 

 
Nb 

 
1 

  

 
C 

 
Ella-Pia Lönnback 

 
Nb 

 
1 

 
 

 

 

L 

 

Per-Erik Sahlman 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

L 

 

Janne Ruonala 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 
S 

 
Bengt Dalemalm 

 
Nb 

 
 

 
1 

 

 
S 

 
Lennart Cohen 

 
Nb 

 
1 

 
 

 

 
S 

 
Nils-Erik Dahlberg 

 
Nb 

 
1 

 
 

 

 

V 

 

Linda Glasin 

 

Nb 

 

1 

  

 

V 

 

Bengt-Göran Burman 

 

Nb  

 

1 

 

 

 

  40 18 19 3 

 

Nb = Närvarande beslutande   
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KF § 102   

 

Allmänhetens frågestund - budget 2017 samt plan 2018-2019 

 

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 kl. 13.05-13.30 och information lämnas om det 

upprättade förslaget till budget 2016 samt plan 2017 och 2018. Allmänheten 

bereds därefter möjlighet att ställa frågor i ärendet. 

----- 
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KF § 103 KS/2016:645 - 200 

 

Fråga - renvaktarstugor 

 

Rickard Frohm (S) har 2016-11-22 lämnat in följande fråga till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peder Wiklund:  

 

Hur kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att gå vidare och agera 

i den aktuella frågan om huruvida renvaktarstugor ska omfattas av bygg-

lovsplikt, samt att ett klargörande av definitionen av renvaktarstuga kom-

mer till? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågan får ställas.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnde 

Frågan besvaras vid nästa sammanträde.  

 

Frågan besvaras vid nästa sammanträde eftersom miljö- och samhällsbygg-

nadsnämndens ordförande inte är närvarande vid dagens sammanträde.  

----- 
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KF § 104 KS/2016:622 – 000 

 

Interpellation - Barnkonventionen 

 

Maria Gardfall (S) har 2016-11-15 lämnat in följande interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell:  

 

I den strategiska planen har kommunfullmäktige beslutat att Barnkonven-

tionen ska implementeras i all verksamhet. Varje nämnd och styrelse, poli-

tiker och anställda har alltså ett ansvar för att beakta Barnkonventionen i sin 

dagliga verksamhet.  

 

Alla nyvalda politiker fick dessutom ett utbildningstillfälle i Barnkonven-
tionens innebörd under 2015.  

 

Hur viktig är Barnkonventionen för dig? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpella-

tionssvar: 

 

I den tidigare strategiska plan, som gällde 2014-2015, var en av kommun-

fullmäktiges prioriterade frågor att FN:s barnkonvention skulle implemente-

ras i de kommunala verksamheterna.  
 

Alla nämnder och styrelser, oavsett förvaltning eller kommunalt bolag, har 

haft en utbildning i Barnkonventionen som ett led i att implementera Barn-

konventionen i de kommunala verksamheterna.  

 

Barnkonventionen är viktig för mig.  

 

Alla politiker och all personal ska i sitt arbete ta hänsyn till barnens rättig-

heter.  

 

Maria Gardfall tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (52)  

    

Kommunfullmäktige 2016-11-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering   

 

 

KF § 105 KS/2016:255 - 050 

 

Interpellation - upphandling och inköp av kost till äldreomsorgen och 

skolorna____________________________________________________ 

 

Daniel Johansson (V) har 2016-06-27 lämnat in följande interpellation till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Tina Kerro samt om-

sorgsnämndens ordförande Patrik Persson:  

 

Vi har i dagarna fått ta del av information att Storumans kommun är en av 

de kommuner som köper in kyckling från Thailand. Kyckling som innehål-

ler höga halter av antibiotika, vilket riskerar att öka de resistenta bakterier 

som finns. Vi vet att frukten som våra barn i förskolorna erbjuds inte är 
ekologisk frukt och innehåller höga halter av bekämpningsmedel.  

 

o Är det så att ekonomin går före kvaliteten på den mat och den frukt som 

serveras till våra barn och gamla? 

 

o Är det så att de fina ord man använder om att man vill använda närodlat, 

ekologisk och bra mat bara är tomma ord? 

 

o Vad avser kommunledningen göra åt detta faktum att maten som serve-

ras på våra skolor och äldreboenden innehåller höga halter av antibiotika 

och bekämpningsmedel? 

 

o Hur tänker man säkerställa att detta inte sker igen med mat som köps in? 

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellation får ställas.  

 

Omsorgsnämndens ordförande Patrik Persson lämnar följande interpella-

tionssvar, som upprättats tillsammans med fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens ordförande Tina Kerro:  

 

Våra tillagningskök handlar i dag sina råvaror under ett avtal som finns hos 

Martin & Servera samt Norrmejerier. Vi har samma avtal som flera av våra 

grannkommuner och det gällande avtalet räcker fram till år 2019. I avtalet 

finns produkter som kommer från Thailand, bland annat kyckling. Den 

kyckling som tillagningsköken i Storuman har använt är av märket Findus 

och de har en policy för användande av antibiotika och följer kontrollkedjan  
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KF § 105 – forts.  

 

noga. Se länken http://findusfoodservices.com/nyheter/artikel/ingen-

tillvaxtantibiotika-i-var-kyckling  

 

Den frukt Martin & Servera tillhandahåller upphandlas enligt 

http://martinservera.se/hallbarhet/eko-miljomarkt/ där man bl.a. kan läsa:  

 

- ”Vårt ekologiska och miljömärkta sortiment innehåller just nu över 3 000 

artiklar. Det består av produkter som är tredjepartscertifierade av KRAV, 

EU-ekologiskt, Svanen, Bra Miljöval, MSC och ASC samt EU-

blomman.” 

 
Vi har idag en kostorganisation som är väldigt spretig när den ligger både 

under omsorgens och skolans vingar. Det har varit svårt att ha en rak linje 

vad som ska gälla för inköp och dylikt. Personalen har handlat enligt det av-

tal som gäller och det är också deras direktiv. För att förbättra arbetet har en 

ny kostorganisation skapats som börjar gälla från och med årsskiftet. Föru-

tom att samordna och stärka personalen kommer den nya organisationen att 

jobba fram nya mål för verksamheten och riktlinjer för råvaror och andra 

produkter och dess kvalitet. Allt i syfte att kunna leverera bra mat till våra 

barn och gamla.  

 

Daniel Johansson tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 

 
 

 

http://findusfoodservices.com/nyheter/artikel/ingen-tillvaxtantibiotika-i-var-kyckling
http://findusfoodservices.com/nyheter/artikel/ingen-tillvaxtantibiotika-i-var-kyckling
http://martinservera.se/hallbarhet/eko-miljomarkt/
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KF § 106 KS/2016:608 – 023 

 

Interpellation - erbjudande om fast anställning efter genomförd  

utbildning i vård- och omsorgscollege______________________ 

 

Karin Malmfjord (S) har 2016-11-07 lämnat in följande interpellation till 

omsorgsnämndens ordförande Patrik Persson:  

 

I omsorgsnämndens protokoll från den 21 september 2016 står det att läsa 

att nämnden beslutat att de som går ett certifierat vård- och omsorgscollege 

ska erbjudas en tillsvidaretjänst inom omsorgsnämndens verksamhet.  

 

Vad tänker du Patrik Person göra för att de som redan är anställda inom 
omsorgsnämndens verksamhet erbjuds heltidstjänster? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Omsorgsnämndens ordförande Patrik Persson lämnar följande interpella-

tionssvar:  

 

Vid alla personalomsättningar erbjuds anställda med lägre tjänstgöringsgrad 

att ta den tillgängliga heltidstjänsten. Under 2017 kommer nämnden att 

följa detta noga och få redovisning om detta två gånger per halvår. 

 

I övrigt har nämnden i sina långsiktiga mål att: 
 

o minska antalet delade turer 

o minska antalet timtidstjänster 

o minska långtidssjukskrivningarna. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 107 KS/2016:615 - 730 

 

Interpellation - Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen?"__________________________________ 

 

Bengt Dalemalm (S) har lämnat in följande interpellation till omsorgs-

nämndens ordförande Patrik Persson:  

 

Socialstyrelsen har gjort en enkätundersökning – ”Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen”. Två frågor har ställt till de äldre: ”Hur brukar maten 

smaka” och ”Upplever du att måltiden på ditt äldreboende är en trevlig 

stund på dagen”.  

 
Storumans kommun har uppnått 56 % nöjda, vilket renderar en föga gläd-

jande plats 201 av landets kommuner.  

 

Vad tänker du Patrik Persson och omsorgsnämnden göra för att förbättra re-

sultatet från ifrågavarande undersökning? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Omsorgsnämndens ordförande Patrik Persson lämnar följande interpella-

tionssvar: 

 

Jag har inte hittat de siffror som du hänvisar till utan jag har bara hittat 
dessa, som biläggs det skriftliga interpellationssvaret. 

 

Omsorgsnämnden följer alla undersökningar och från år till år jobbar vi  

extra med vissa av målen där kommunen har lägre resultat än vad vi i 

nämnden tycker är acceptabelt. Den nya beslutade kostorganisationen 

kommer att ge nya möjligheter till förnyelse och förbättring beträffande  

vilken mat vi serverar samt matsalsmiljön. 

 

Interpellationen anses därmed besvarad. 

----- 
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KF § 108 KS/2016:609 - 050 

 

Motion - närproducerade livsmedel inom offentlig verksamhet 

 

Karin Malmfjord (S) har 2016-11-07 lämnat in en motion om närproduce-

rade livsmedel inom offentlig verksamhet.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen:  

 

Livsmedelsproduktionen står för ca en tredjedel av klimatpåverkan inom 

EU. Offentlig verksamhet har en möjlighet och ett ansvar för att minska 

denna miljöpåverkan. Vilka råvaror och energiinsatser som används för att 

producera och transportera livsmedlen har stor påverkan på de totala klima-
tutsläppen men även på den biologiska mångfalden. Maten transporteras allt 

längre sträckor och dessutom har länets självförsörjningsgrad minskat.  

 

Genom att upphandla närproducerade livsmedel skapas bättre förutsätt-

ningar för dem som producerar livsmedelsprodukter lokalt. 

 

Malmfjord föreslår 

 
att en inventering görs för att undersöka om det finns möjlighet att upp-

handla närproducerade livsmedel  

 
att upphandlingspolicyn ses över så att närproducerade livsmedel kan upp-

handlas 

 
att det undersöks om kommunen kan äga kor, får och grisar som hyrs in hos 

lokala bönder. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 109 KS/2016:656 – 107 

 

Motion - förnyad begäran om internrevision av Storuman  

Development AB___________________________________ 

 

Erold Westman (KL) och Ronny Nyström (KL) har 2016-11-29 lämnat in 

en motion angående Storuman Development AB.  

 

Motionärerna skriver i motionen att problemet i bolaget kvarstår då lön-

samheten inte verkar infinna sig trots företagsledningens löften. Tidigare 

motion med samma innehåll avslogs pga. att den andra delägaren inte kon-

taktats.  

 
För att bolagets brister ska rättas till före en avyttring, vidhåller och föreslår 

motionärerna att en internrevision genomförs snarast.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 110 KS/2016:454 – 311 

 

Medborgarförslag - översyn av trafiksituationen vid Stationsgatan i 

Storuman_________________________________________________ 

 

Marlene Yngvesson har 2016-09-27 lämnat in ett medborgarförslag där hon 

uppger att trafiksäkerhetssituationen vid Stationsgatan upplevs osäker. 

Yngvesson, som själv hyr en parkeringsplats av kommunen vid gaveln vid 

Kommunbibliotekets entré, beskriver att det är otryggt när man ska backa ut 

från parkeringen. Det är svårt att hålla koll på bilarna som kör längs gatan 

och de som står parkerade mot ICA. Där passerar också många skolungdo-

mar och vuxna på väg till och från buss-stationen.  

 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut.  

----- 
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KF § 111 KS/2016:490 – 209 

 

Medborgarförslag - kartläggning och sanering av klotter 

 

Ulf Larsson har 2016-10-10 lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår   

 
att en arbetsgrupp tillsätts för en kartläggning av klotter på alla ställen i 

kommunen 

 
att en åtgärdsplan för sanering av klotter tas fram.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 112 KS/2016:595 – 821 

 

Medborgarförslag - skyltning till badhuset i Storuman 

 

Sören Israelsson har 2016-11-01 lämnat in ett medborgarförslag där han 

uppger att det saknas skyltar som visar vägen till badhuset i Storuman. Han 

föreslår därför att kommunen snarast sätter upp skyltar så att man lätt kan 

hitta till badhuset.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

den för handläggning och beslut.  
----- 
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KF § 113 KS/2016:611 – 601 

 

Medborgarförslag - elevdatorer i årskurs 7-9 

 

William Hallin har 2016-11-11 lämnat in ett medborgarförslag om datorer 

till elever i årskurs 7-9, där han bland annat skriver följande:  

 

En satsning på egen dator till elever i årskurs 7-9 skulle öka lusten att lära 

hos elever. Det skulle bli smidigare att spara arbeten och man kan ta med 

datorn hem och jobba. Alla elever har inte en dator eller rätt program för att 

kunna arbeta hemma med skoluppgifterna, vilket på sikt kan leda till att 

man får lägre betyg. Det kan då bli orättvist jämfört med elever som kan ar-

beta med skoluppgifter hemma. Politiker har satsat på en dator till eleverna 
i Luspengymnasiet och alpina gymnasiet och det borde också satsas på 

grundskolan. Det är bra att kunna hantera datorer eftersom många gymna-

sieskolor och jobb kräver detta. Elever från Storumans kommun som går ut 

grundskolan och flyttar till ett gymnasium där man använder datorer, riske-

rar att inte kunna hantera datorer lika bra och det blir därmed svårare att ut-

föra skolarbeten. Eleverna tar större ansvar för datorerna när det är deras 

egna och man kan behöva betala om datorn går sönder. 

 

William Hallin föreslår därför att alla elever i årskurs 7-9 i Storumans 

kommun ska ha en egen dator. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämn-
den för handläggning och beslut.  

----- 
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KF § 114 KS/2015:163 - 231 

 

Medborgarförslag - studentbostäder i Tärnaby 

 

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

medborgarförslag om att bygga fler små och enkla bostäder i Tärnaby, 

framförallt för studerande vid Skidhemmet, Tärnaby alpina gymnasium, 

Skidakademin, Snowboardlinjen och Folkhögskolans allmänna linje med 

alpint (eftergymnasial).  

 

Förslagsställarna föreslår att kommunen bör bygga små, enkla och billiga 

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

ning av byn behövs oavsett former och studentbostadshus kan vara ett bra 
steg i rätt riktning.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 56 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Fastighets AB Umluspen har gjort bedömningen att man måste uppföra bo-

stadshus som är intressanta för samtliga hyresintressenter. Fastighetsbolaget 

har beslutat att genomföra en upphandling av 12 lägenheter med placering 

på tomten Kyrkostaden 1:1 i Tärnaby. Lägenheterna ska vara så anpassade 

att det är möjligt för samtliga av fastighetsbolagets intressenter att bo i.  

Fastigheten kommer att innehålla små lägenheter med ettor på ca 35 m², 

tvåor på ca 45 m² och treor på ca 60 m². Om resultatet av upphandlingen 

blir acceptabelt ur ekonomisk synpunkt och uppfyller kravbilderna förvän-

tas fastighetsbolagets styrelse att fatta ett byggbeslut under 2016. Fastig-
hetsbolagets ambitioner är i så fall att dessa lägenheter ska vara inflytt-

ningsklara under sommaren 2017.  

 

Bedömning 

Kommunen har överlämnat drift och produktion av bostäder till det allmän-

nyttiga kommunala bolaget Fastighets AB Umluspen. Kommunfullmäktige 

har i strategisk plan 2016 – 2019 angett att Fastighets AB Umluspen för-

väntas särskilt prioritera att tillgodose den ökade efterfrågan på bostäder. 

Fastighetsbolaget måste trots kommunfullmäktiges direktiv fatta ett själv-

ständigt beslut med beaktande av affärsmässigheten om en nyproduktion av 

bostäder.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-10-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 88. 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-15, § 103. 
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KF § 114 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget eftersom kommunen överlämnat till Fastighets 

AB Umluspen att fatta beslut om nyproduktion av bostäder 

 

att delge Fastighets AB Umluspen medborgarförslaget. 

----- 
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KF § 115 KS/2016:447 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2016 för Storumans kommun 

 

Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i  

Storumans kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. De-

lårsrapporten ska innehålla, förutom styrelsens och nämndernas verksam-

hetsberättelse, en förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, 

sjukfrånvaro och måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2016 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 2016. 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 nämnderna vara ytterst nog-

granna i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka eventu-

ella ytterligare avvikelser som kan medföra större underskott där åtgärder 

krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-09-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-11, § 75. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-25, § 89. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-25, § 89 att uppmana omsorgsnämn-

den och fritids-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanas att vara fortsatt 

vaksamma över sin budgetföljsamhet men i nuläget inte förelägga nämn-

derna med ytterligare åtgärdskrav för att klara sin budgetram. Nämnderna 

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

tiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram. 

 

Kommunrevisorerna har härefter granskat delårsrapporten och i utlåtande 

2016-11-21 sägs att den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att 

kommunen kommer att uppnå en ekonomi i balans år 2016.  

 

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 
mot lagens krav och god redovisningssed i övrigt.  
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KF § 115 – forts.  

 

o Revisorerna delar kommunstyrelsens uppfattning att de finansiella målen 

för 2016 delvis kommer att kunna uppfyllas då ett av två mål förväntas 

bli uppfyllt. 

 

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

porttillfällen. Dessa rör främst  

 

o Komponentavskrivningar 

o Kommunstyrelsens utvärdering av mål och nyckeltal för god ekonomisk 

hushållning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättad delårsrapport för perioden januari–augusti samt 

prognos för helåret 2016 

 

att notera revisorernas utlåtande över delårsrapporten och uppmana kom-

munstyrelsen beakta revisorernas iakttagelser i granskningsrapporten vid 

kommande rapporttillfällen.  

----- 
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KF § 116 KS/2016:499 - 041 

 

Utdebitering 2017 

 

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

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

förslaget 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.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-10-12. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-25, § 90. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa utdebiteringen 2017 till 23,15 kronor per skattekrona. 

----- 
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KF § 117 KS/2016:500 – 041 

 

Budget 2017 

 

Kommunfullmäktige beslutade om långsiktiga budgetramar för 2016-2019. 

För respektive år räknas respektive ram upp med 1,5 %.  

Det kan konstateras att en långsiktig budget varit framgångsrik. Samtliga 

nämnder och styrelsen har arbetat envetet med uppgiften att hålla givna 

budgetramar vilket bidragit till en förhållandevis kostnadseffektiv verksam-

het. Samtidigt har kommunfullmäktige uppvisat en tydlighet och konse-

kvens i sin ekonomiska inriktning genom att följa sin beslutade linje trots 

att nämnderna i vissa fall önskat utökade ramar av olika skäl.  

 
Förslag till budget 2017 har upprättats vad avser resultat-, balans- och 

finansieringsbudget för 2017 samt plan för 2018 och 2019.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-10-24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 90. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-15, § 105. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

2017 samt plan för 2018-2019  

 

att kommunstyrelsen under 2017 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-
lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2017 

 

att delegera till kommunstyrelsen att göra nödvändiga justeringar i budget 

2017 på grund av att verksamhet byter nämndtillhörighet inom beslutad to-

talram. 

----- 
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KF § 118 KS/2015:217 – 010 

 

Sammanläggning av investeringsram under perioden 2016-2019 

 

I strategisk plan för perioden 2016-2019 finns angivet investeringsramar för 

respektive år uppgående till totalt 30 mnkr årligen.  

 
Styrelse/nämnd mnkr 2016 2017 2018 2019 
Strategiska investeringar 
(fördelas av kommunstyrelsen) 

10 10  10 10 

Kommunstyrelsen 18,5 18,5 18,5 18,5 
Fritids-, kultur- och utbildnings-
nämnden 

0,75 0,75 0,75 0,75 

Omsorgsnämnden 0,75 0,75 0,75 0,75 

Summa 30  30 30 30 

  
Kommunen står inför viktiga utmaningar där förmågan att klara investe-

ringsbehoven är en viktig faktor. I syfte att ännu bättre klara utmaningarna 

kan flexibiliteten ökas genom att sammanlägga ramen över de fyra åren till 

totalt 120 mnkr med en löpande uppföljning för att säkerställa att ramen 

inte över- eller underskrids inom perioden. 

 

Men anledning av ovanstående föreslås att investeringsramen sammanläggs 

över perioden enligt följande: 

 
Styrelse/nämnd mnkr 

 

2016-2019 

Strategiska investeringar 
(fördelas av kommunstyrelsen) 

40 

Kommunstyrelsen 74 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 3 
Omsorgsnämnden 3 

Summa 120 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-09-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-11, § 77. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-25, § 92. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att sammanlägga investeringsramen för perioden 2016-2019 

 

att redovisa utfallet i investeringsprojekt löpande i tertialuppföljning,  

delårsrapport samt årsredovisning.  

----- 
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KF § 119 KS/2015:217 – 010 

 

Sammanläggning av nyupplåningsram under perioden 2016-2019 

 

I strategisk plan för perioden 2016-2019 finns angivet nyupplåningsramar 

för respektive år uppgående till totalt 30 mnkr årligen.  

 

I och med att investeringsramen föreslås sammanläggas under perioden är 

det logiskt att även nyupplåningsramen följer samma linje. Därför föreslås 

att utrymmet för nyupplåning sammanläggs till 120 mnkr under perioden 

2016-2019.  

 

I en period där kommunen står inför investeringar i en nivå som kräver ny-
upplåning blir målsättningen för god ekonomisk hushållning gällande amor-

teringar ologisk. Därför föreslås att det finansiella målet som gäller amorte-

ringar tas bort för perioden 2016-2019. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-10-12. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-25, § 93. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att sammanlägga nyupplåningsramen för perioden 2016-2019  

 

att redovisa utfallet i nyupplåningsramen löpande i tertialuppföljning,  

delårsrapport samt årsredovisning 
 

att ta bort målsättningen ”att kommunen ska - om likviditeten tillåter - 

amortera 5 mnkr på de egna långfristiga lånen” ur målsättningarna för god 

ekonomisk hushållning. 

----- 
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KF § 120 KS/2016:451 – 024 

 

Pensionspolicy för Storumans kommun 

 

Tjänstepensionsavtalen för anställda innehåller möjligheter till lokala beslut 

och överenskommelser. Med anledning av det har förslag till pensions-

policy upprättats som beskriver det kommunen beslutat ska gälla för kom-

munförvaltningen och dess helägda bolag i specifika pensionsfrågor inom 

ramarna för de möjligheter som ges i tjänstepensionsavtalen.  

 

Policyns syften är att bidra till att Storumans kommun är en attraktiv  

arbetsgivare och att säkerställa en konsekvent hantering av pensions-

frågorna i kommunen. 
 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-09-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-11, § 76. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-25, § 91. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till pensionspolicy för Storumans kommun. 

----- 
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KF § 121 KS/2016:118 - 170 

 

Översyn av räddningstjänstens resursbehov 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 att det skulle göras en översyn 

av räddningstjänstens resursbehov på lång sikt. Bakgrunden till begäran av 

översynen var att kommunstyrelsen tillförde 612 000 kronor mer till rädd-

ningstjänsten 2015 än den ordinarie ramökningen på 1,5 procent.  

 

Koncernchefen har tagit fram en utredning i ärendet benämnd Översyn av 

räddningstjänstens resursbehov, som är en samlad redovisning baserad på 

följande bilagor:  

 

o Ekonomisk analys av räddningstjänsten, framtagen av koncernchefen  
(bilaga 1)  

o Räddningstjänsten i Storuman, utredning framtagen av Fischer Consul-

ting och räddningschefen (bilaga 2). 

 

Bedömning 

Räddningstjänstens nettobudget har ökat med 16,2 procentenheter mer än 

kommunens totala nettobudget för perioden 2010 till 2016. I kronor innebär 

det att räddningstjänstens nettobudget skulle vara 800 000 kronor lägre om 

man haft samma nettobudgetutveckling som kommunen totalt. Den största 

delen av de ökade nettokostnaderna bedöms räddningstjänsten inte kunnat 

eller i ringa omfattning kunnat påverka. Tillsynsfrekvensen har varit på 

lägre nivå än de antagande om finansiering av överföring av halva brand-

inspektörstjänsten från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till 

kommunstyrelseförvaltningen. Om man höjde tillsynsfrekvensen till ca 50 
objekt per år skulle ytterligare intäkter på ca 100 000 kronor tillföras rädd-

ningstjänsten. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-10-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 91. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-15, § 106. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna översynen av räddningstjänstens verksamhets resursbehov 

 

att minska räddningstjänstens nettobudgetram 2017, efter hänsyn till 1,5 

procents ramuppräkning, med 100 000 kronor i förhållande till nettobudget-

ramen 2016.  
----- 
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KF § 122 KS/2016:517 - 107 

 

Bolagsordning för Industri - och logistikcentrum i Storuman AB 

 

Styrelsen i Storumans kommunföretag AB (SKFAB) har tidigare beslutat 

om att stärka det egna kapitalet i Industri- och logistikcentrum i Storuman 

AB (ILC) med en nyemission på 5 000 000 kronor. Förstärkningen av det 

egna kapitalet i ILC görs för att bolaget ska kunna tillgodose kommunens 

näringsliv med lokaler för hantverk, handel och industri. 

 

För att kunna göra nyemissionen måste kommunfullmäktige godkänna för-

ändringar i ILC:s bolagsordning vad gäller aktiekapital och aktiebelopp. I 

nuvarande bolagsordning ska aktiekapitalet utgöra lägst 100 000 kronor och 
högst 400 000 kronor samt antalet aktier vara lägst 1 000 stycken och högst 

4 000 stycken.  

 

Styrelsen i SKFAB har beslutat att föreslå förändringar i nuvarande bolags-

ordning i ILC så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och 

högst 20 000 000 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 50 000 styck-

en och högst 200 000 stycken. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-10-18. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 92. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-15, § 107. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna förslaget till ny bolagsordning för Industri- och logistikcent-

rum i Storuman AB. 

----- 
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KF § 123 KS/2016:570 – 104 

 

Utbetalning av partistöd 2017 

 

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

lagen som trätt i kraft i 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. 

 

o En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 

visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 2 kap. 11 § 

andra stycket Kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett 

granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 

11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen 

inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.   

 

I samband med att kommunfullmäktige fastställde reglerna beslutades 

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

för år 2017. Detta innebär att grundstödet uppgår till 16 875 kronor och 
mandatstödet till 4 024 kronor.  

 

Redovisningar och granskningsrapporter avseende 2015 års partistöd har 

inkommit från samtliga partier inom föreskriven tid.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2016-10-25.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 93. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-15, § 108. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att betala ut partistödet för 2017 i förskott under januari månad 2017 enligt 

följande: 
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KF § 123 – forts.  

 

Parti Antal  
mandat 

Grund- 
stöd 

Mandat- 
stöd 

Totalt 

Moderaterna 3  16 875   12 072   28 947 

Centerpartiet 13  16 875   52 312   69 187 

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 § 124 KS/2016:554 - 346 

 

VA-taxa 2017 

 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till VA-taxa 2017 för Storumans 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.  

 

En jämförelse har gjorts mellan budgeterade kostnader för 2017 och intäk-

ter enligt 2016 års taxa där bedömningen är att föreslagen taxa harmoniserar 

med kostnaderna.  

 

Anläggningsavgifterna har justerats inför 2016. Bedömning är att trots detta 

måste en höjning till även 2017. Höjningen föreslås vara 10 % vilken förde-
las rakt på respektive beståndsdel i anslutningsavgiften.  

 

Taxan upplevs dock av VA-kollektivets medlemmar i vissa fall orättvis när 

det gäller fördelningen av brukningsavgiftens uttag mellan fritidsboende 

kontra permanent boende. En översyn av detta bör utföras under 2017.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2016-10-21. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-15, § 109.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till VA-taxa 2017 för Storumans kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggningar att gälla fr.o.m. 2017-01-01. 
----- 
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KF § 125 KS/2016:555 - 406 

 

Renhållningstaxa 2017 

 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till ny renhållningstaxa 2017 för 

Storumans kommun baserad på prognostiserade kostnader och intäkter för 

2017. 

 

Taxan harmoniserar i stort med de kostnader som råder, med undantag för 

kostnader för flisning och transporter av träavfall från verksamheter och 

hushåll.  

 

I januari 2017 kommer ett nytt entreprenadavtal för hantering av farligt av-
fall att börja gälla, där kommunens förhoppning är att det nya avtalet ska 

kunna sänka alternativt inte höja kostnaden för denna hantering.  

 

För delarna insamling hushållsavfall samt slamtömning föreslås endast en 

generell justering motsvarande ca 1-1,2 % för att täcka de generella kost-

nadsökningarna.  

 

När det gäller verksamhetsavfall i form av träavfall har kommunen att se 

över och tydliggöra vad som är att betrakta som avfall från hushåll, verk-

samhetsavfall och rivningsavfall. Det behövs också en tydligare avgiftsbe-

läggning av det som inte faller under det allmänna hushållsavfallet som 

grundavgiften i taxan avser att täcka. Generell justering är gjord på ca 1-1,2 

% samt komplettering med avfallsslag som inte tydligt framgått tidigare.  

 
Vidare har kommunen att under 2017 börja se över hur mängderna insamlat 

avfall kan minskas genom en ännu bättre sortering och även utreda möjlig-

heten att införa utsortering av matavfall.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2016-10-21.  

Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-15, § 110. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun 

att gälla fr.o.m. 2017-01-01. 

----- 
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KF § 126 KS/2016:610 - 110 

 

Reglemente för valnämnden 

 

Förslag till reglemente för valnämnden har upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Valnämndens protokoll 2016-11-09, § 1.  

Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-15, § 111. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till reglemente för valnämnden.  
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KF § 127 KS/2016:614 – 106 

 

Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 2017-2021 

 

Länets kommuner och landstinget samverkar i frågor som rör hjälpmedels-

förskrivning, vilket även innefattar metodstöd och service. Idag förskriver 

kommunerna ca 70 % av alla hjälpmedel och landstinget resterande 30 %.  

 

I gällande avtal mellan kommunerna och Hjälpmedel Västerbotten finns en 

överenskommelse om att följa den policy och hjälpmedelshandbok som 

fastställts av landstinget 2010. I takt med att nya hjälpmedelsprodukter,  

metoder och service utvecklas och förskrivningen av dessa insatser ökar 

behöver huvudmännen hitta tydligare och fungerande former för samverkan 
med målet att nå en jämlik hjälpmedelsförskrivning i länet.  

 

På uppdrag av AC Konsensus, Region Västerbotten har nu ett förslag till 

länsgemensam hjälpmedelsstrategi arbetats fram med utgångspunkt i gäl-

lande lagstiftning, mål och riktlinjer kring samverkan i hjälpmedelsför-

skrivning.  

 

Hjälpmedelsstrategin har varit utsänd på remiss under perioden 15 april- 

5 augusti 2016. Omsorgsnämnden har 2016-05-16, § 70 yttrat sig över re-

missen.  

 

AC Konsensus rekommenderar Västerbottens 15 kommuner och Väster-

bottens läns landsting att den länsgemensamma hjälpmedelsstrategin  

2017-2021 antas av kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige 
innan årsskiftet 2016/2017. I samband med att strategin antas bör också  

respektive huvudman fastställa föreslagen prioritering och organisering.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-15, § 112. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 2017-2021   

 

att fastställa föreslagen prioritering och organisation. 

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 35 (52)  

    

Kommunfullmäktige 2016-11-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering   

 

 

KF § 128 KS/2014:379 – 600 

 

Fyllnadsval - ersättare i fritids, kultur- och utbildningsnämnden 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25, § 90 utsett Harry Söder (S) till ersät-

tare i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden resterande del av innevarande 

mandatperiod.  

 

Harry Söder har avlidit 2016-07-31. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-27 att genomföra fyllnadsval vid 

kommunfullmäktiges novembersammanträde.  

 
Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2016-11-29. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Kristina Fredriksson (S) till ny ersättare i fritids-, kultur- och ut-

bildningsnämnden resterande del av innevarande mandatperiod. 

----- 
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KF § 129 KS/2016:628 – 101 

 

Datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2017 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige för 

varje år bestämma dag och tid för sammanträdena.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2016-11-15. 

 

Presidiets förslag 

 
att följande datum för 2017 års sammanträden fastställs:  

 

Tisdag 28 februari 

Tisdag 25 april 

Tisdag 13 juni 

Tisdag 26 september 

Tisdag 28 november 

 
att presidiet ges i uppdrag att fastställa tid för sammanträdena.  

 

Yrkanden 

Bengt-Göran Burman (V) biträdd av Rickard Frohm (S) yrkar  

 

att två sammanträden ska förläggas i Tärnaby under 2017.  

 
Roland Gustafsson (KD) yrkar  

 

att presidiet får bestämma plats för sammanträdena.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden börjar med att ställa proposition på presidiets förslag och fin-

ner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Burmans respektive Gustafssons 

yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Gustafssons  

yrkande.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till Burmans yrkande 
o Nej-röst för bifall till Gustafssons yrkande. 
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KF § 129 – forts.  

 

Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster, 19 nej-röster och tre som avstår beslutar kommunfullmäk-

tige enligt Gustafssons yrkande innebärande att presidiet får bestämma plats 

för sammanträdena. Omröstningsresultatet framgår av omröstningslista (sid. 

2-4).   

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa följande datum för 2017 års sammanträden:  

 

Tisdag 28 februari 
Tisdag 25 april 

Tisdag 13 juni 

Tisdag 26 september 

Tisdag 28 november 

 

att presidiet får i uppdrag att fastställa tid för sammanträdena 

 

att presidiet får bestämma plats för sammanträdena.  

 

Röstförklaring 

Ledamöterna Jarl Folkesson (C) och Jan-Elof Bergström (C) lämnar föl-

jande röstförklaring:  

 

Omröstningen under § 129 beträffande kommunfullmäktiges mötesförläg-
gande i Tärnaby innebär ett brott mot kommunfullmäktiges arbetsordning, 

som innehåller föreskriften att det är presidiet som bestämmer platsen för 

sammanträdena.  

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 38 (52)  

    

Kommunfullmäktige 2016-11-29  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering   

 

 

KF § 130   

 

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/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.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 

 

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.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 

 

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. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016.  
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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.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 
 

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. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 

 

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.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016.  

 

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. 
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Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 

 

KS/2015:486 
Inventering, komplettering och installation av hörselslingor i offentliga 

lokaler 

Inlämnad av Tina Kerro (L) 2015-11-12. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 131 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande. 
 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2016. 

 

KS/2015:504 
Slamkompostering 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) och Maria Gardfall (S) 2015-11-24. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 132 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2016. 

 

KS/2015:505  
Kompetensutveckling/arbetskraftsförsörjning inom äldreomsorgen 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) m.fl. 2015-11-24. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 133 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

kansliets utredare Alexander Jonsson för tjänsteutlåtande. 

 

Utredaren har 2016-10-24 lämnat förslag till beslut att bifalla motionen med 

hänvisning till inlämnade ansökningar till Socialfonden för projekten Stärkt 

Attraktiv Mottagning samt Fler i Arbete (FIA). Vid arbetsutskottets behand-

ling 2016-11-01 meddelades att Socialfonden avslagit båda ansökningar 

varför ärendet återremitterades för ny utredning.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2016. 
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KS/2016:163  
Heltidstjänster i Storumans kommun 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2016-04-18. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19, § 40 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrativ chef för tjänsteutlåtande.  

 

KS/2016:164 
Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2016-04-18. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19, § 41 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

KS/2016:224 
Ekologisk frukt i skolan 

Inlämnad av Irene Walfridsson (V) 2016-05-30. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 § 59 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

  

KS/2016:229  
Säkra och attraktiva skolgårdar vid kommunens förskolor och skolor 

Inlämnad av Daniel Johansson (V) 2016-05-31. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 60 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. 

 

KS/2016:244  
Lokal klimatanpassningsplan 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2016-06-13. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 62 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

energi- och klimatrådgivaren för tjänsteutlåtande.  
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KS/2016:256  
Arbetskläder till personal i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg  

Inlämnad av Daniel Johansson (V) 2016-06-27. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-27, § 88 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

KS/2016:257  
Förstärkt satsning på fritidsledare med inriktning mot nyanlända barn 

och ungdomar 

Inlämnad av Daniel Johansson (V) 2016-06-27. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-27, § 89 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

KS/2016:456 
Maxtaxa för VA och renhållning för pensionärer med egna småhus 

Inlämnad av Erold Westman (KL) 2016-09-27. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-27, § 90 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande 

 
KS/2016:457 
Ändamålsenliga lokal och utvecklingsplan för Storumans Lärcentrum 

Inlämnad av Peter Åberg (S) m.fl. 2016-09-27. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-27, § 91 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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KF § 131   

 

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/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 april- och novembersammanträden 

2015-2016. 

 

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. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 

 

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. 
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Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträde 

2015-2016. 

 

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. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 
2015-2016. 

 

KS/2105:250 
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. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 

 

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. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 
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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. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 
 

KS/2015:417 
Fontän i sjön Gäutan i Tärnaby 

Inlämnat av Britt-Inger Brodin 2015-09-29. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-11-24, § 134 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2016. 

 

KS/2015:517 
Drift av loppmarknad i Stensele som socialt företag 

Inlämnat av Carina Grahn Johansson 2015-12-09. 
 

Kommunfullmäktige har 2016-02-23, § 8 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2016. 

 

Kommunstyrelsen har 2016-05-31, § 58 beslutat att avslå medborgarförslaget  

då kommunen inte äger eller driver den verksamhet som avses i medborgar-

förslaget samt att sociala företag bör vara organisatoriskt fristående från  

offentlig verksamhet. 

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  
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KS/2015:518 
Belysning till återvinningsstationen i Tärnaby 

Inlämnat av Viola Eriksson 2015-12-09. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-02-23 § 9 beslutat att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarför-

slaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2016. 

 

KS/2016:11 
Valborgsmässofirande vid skidstadion i Storuman 

Inlämnat av Mante Hedman 2016-01-07. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-02-23 § 10 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning 

och beslut.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2016. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2016-05-12, § 28 beslutat av-

slå medborgarförslaget mot bakgrund av att kommunen inte är arrangör av 

valborgsmässofirande då det är olika föreningar som brukar stå för plane-

ring och genomförande. Kommunen har därmed inte för avsikt att ordna 

med ett konkurrerande arrangemang.  
 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

KS/2016:19 
Upprustning av bastur på badhuset i Storuman 

Inlämnat av Sören Israelsson 2016-01-11. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-02-23 § 11 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning 

och beslut.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2016. 

 

Fritids- kultur- och utbildningsnämnden har 2016-10-21, § 76 slutbehandlat 

medborgarförslaget mot bakgrund av att Fastighets AB Umluspen påbörjat 
renovering av basturna genom att byta ut väggbeklädnad.  
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Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

KS/2016:49 
Barnomsorg på obekväma tider 

Inlämnat av Cecilia Henriksson 2016-02-02. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-02-23 § 12 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning 

och beslut.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2016. 
 

KS/2016:48 
Utökning av elevtransporter till Jovattnets dalgång 

Inlämnat av Sara Karlsson 2016-02-02. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-02-23 § 13 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till trafikplaneraren för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2016. 

 

KS/2016:153 
Möjlighet till centrumnära bra boende i Tärnaby 

Inlämnat av Michael Nederberg 2016-04-12. 
 

Kommunfullmäktige har 2016-04-19 § 43 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2016:159 
Bastu i ishallen i Storuman 

Inlämnat av Ted Sehlström 2016-04-14. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-04-19 § 44 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  

Medborgarförslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteut-

låtande. 
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KS/2016:170 
Sladdning av skoterleder till Jofjället 

Inlämnat av Manfred Gullerfeldt 2016-04-21. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-06-13 § 63 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2016:171 
Modulfabrik i Stensele 

Inlämnat av Martin Rönnholm 2016-04-21. 
 

Kommunfullmäktige har 2016-06-13 § 64 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till koncernchef för tjänsteutlåtande. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-13, § 72 att avslå medborgarförslaget 

eftersom kommunen inte äger f.d. pelletsfabriken i Stensele. Kommunsty-

relsen beslutade vidare att delge medborgarförslaget till näringslivskontoret 

som får i uppdrag att undersöka möjligheter att få till stånd en etablering en-

ligt förslaget.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

KS/2016:176 
Uppfräschning av badsjön i Storuman 

Inlämnat av Elin Larsson 2016-04-26. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-06-13 § 65 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2016:184 
Modulboende i Tärnaby 

Inlämnat av Sara Karlsson 2016-05-02. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-06-13 § 66 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande. 
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Kommunstyrelsen har 2016-11-15, § 104 beslutat att avslå medborgarför-

slaget eftersom kommunen överlämnat till Fastighets AB Umluspen att fatta 

beslut om nyproduktion om nyproduktion samt att delge medborgarförsla-

get till fastighetsbolaget.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

KS/2016:208 
Trafikljus vid hängbron i Storuman 

Inlämnat av Ann Eriksson 2016-05-19. 

 
Kommunfullmäktige har 2016-06-13 § 67 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  

 

Medborgarförslaget har därefter överlämnats till ingenjör Debora Jonsson 

för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2016:242 
Trafikljus vid hängbron i Storuman 

Inlämnat av Sofia Lindberg m.fl. 2016-06-09. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-06-13 § 68 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till ingenjör Debora Jonsson för tjänsteut-

låtande. 
 

KS/2016:227 
Spångar efter skoterleden mot Nästgårds bua 

Inlämnat av Josefin Samuelsson 2016-06-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-06-13 § 69 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2016:239 
Fläsk till palten i kommunens skolor 

Inlämnat av Elise Forsberg 2016-06-08. 
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Kommunfullmäktige har 2016-06-13 § 70 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

den för handläggning och beslut.  

 

KS/2016:247 
Gång- och cykelväg i Tärnaby 

Inlämnat av Ann Marklund 2016-06-15. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-09-27, § 92 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-
förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2016:251 
Utbyte av namnet ”Kundtjänst” hos Storumans kommun 

Inlämnat av Conny Årlind 2016-06-21. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-09-27, § 93 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till Samverkansnämnden LYST för handläggning och beslut.  

 

Samverkansnämnden LYST har 2016-10-24 beslutat avslå medborgarför-

slaget mot bakgrund av följande:  

 

Ett av syftena med Samverkansnämnden LYST var och är att utveckla or-

ganisationernas växel till att bli en gemensam kundtjänst med mål att som 
andra medelstora och stora kommuner svara på frågor vid första kontakten. 

Mot bakgrund av att LYST kundtjänst inte servar enbart medborgare utan 

även anställda och övriga intressenter samt att det tydligt framgår till vilken 

kommun personen ringt till, kan det inte betraktas som att den politiska  

organisationen på något sätt är dold. Kommunerna har, inom ramen för 

LYST, en traditionell växel och reception med ett utveckla och modernt  

arbetssätt av den anledningen är samlingsnamnet ”Kundtjänst” passande. 

Eftersom Storumans kommuns kundtjänst ingår i ett samarbete med  

Lycksele och Åsele kommuner måste man vara överens om namnet och  

hur handläggarna ska svara. Det är inte möjligt att hantera samtalen olika, 

beroende på vilken kommun som LYST kundtjänst svarar för och därför  

har man ingen avsikt att ändra det etablerade namnet.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  
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Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen.  

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2014:309 

Länsstyrelsens beslut 2016-10-10 att utse Jörgen Jönsson till ny ledamot i 

kommunfullmäktige för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Ove 

Wollgarth. Till ny ersättare efter Jönsson har Henry Jonsson utsetts.  

 

KS/2016:138 

Omsorgsförvaltningens redovisning av rapporter till Inspektion för vård och 

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

ställts:  
 
Lagrum  Tidsperiod 

 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL)   

- Individ- och familjeomsorg Kvartal 3 år 2016 

 

- Äldreomsorg Kvartal 3 år 2016 

 

§ 9:2-10 Lagen om stöd och service Kvartal 3 år 2016 

till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

KS/2016:607 

Delårsrapport januari-juni 2016 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland 

– Akademi Norr.  
 

Avslutning 

Ordföranden avslutar årets sista sammanträde med att tillönska ledamöterna 

God jul och Gott nytt år.  

----- 

 

 

  

  

 


