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Utses att justera Tina Kerro och Sven-Åke Pennling 
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Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 43-65 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Patrik Persson    

   

                      

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

  Tina Kerro  Sven-Åke Pennling 

 ANSLAG/BEVIS 
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  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2017-06-13  

   

Datum för anslags uppsättande 2017-06-20 Datum för anslags nedtagande 2017-07-12 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 
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 Maria Mickelsson  
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Närvaro- och omröstningslista 

          Omröstning § 44  

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår 

 

C 

 

Patrik Persson 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Gunnar Andersson 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb 

 

1 

  

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

1 

  

 

M 

 

Olle Wärnick 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

- 

 

 

  

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Sandra Holmner 

 

- 

 

 

  

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Eva-Sofie Jansson 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Anders Persson 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

- 

 

 

  

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Lina Wiklund 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Mikael Fredriksson 

 

- 

 

 

  

 

L 

 

Tina Kerro  

 

Nb 

 

1 

  

 

L 

 

Johnny Holmgren 

 

Nb 

 

1 

  

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb 

 

1 

  

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

- 
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Närvaro- och omröstningslista – forts. 

         Omröstning § 44    

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår 

 

S 

 

Karin Malmfjord  

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

S 

 

Peter Åberg 

 

- 

 

 

 

 

 

 

S 

 

Ann-Christine Jonsson 

 

- 

 

 

 

 

 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

S 

 

Gunilla Pettersson 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

Nb 

  

1 

 

 

S 

 

Kurt Forsberg 

 

- 

   

 

S  

 

Jörgen Jönsson 

 

- 

 

 

 

 

 

 

S 

 

Elisabeth Olofsson 

 

Nb 

  

1 

 

 

V 

 

Daniel Johansson 

 

- 

 

 

 

 

 

 

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 

 

- 
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Närvaro- och omröstningslista – forts. 

        Omröstning § 44  

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avstår 

 

C 

 

Annika Mörtsell 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Pereric Stenvall  

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Susanne Hansson 

 

Nb 

 

1 

 

 

 

 

C 

 

Ella-Pia Lönnback 

 

Nb 

 

1 

  

 

KD 

 

Allan Forsberg 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Bengt Dalemalm 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

S 

 

Nils-Erik Dahlberg 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

V 

 

Bengt-Göran Burman 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

V 

 

Inga Walfridsson 

 

Nb  

 

 

 

1 

 

  36 20 16  

 

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 43  KS/2017:336 - 860 

 

Interpellation - kulturplan 

 

Karin Malmfjord (S) har 2017-05-28 lämnat in följande interpellation till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Tina Kerro:  

 

I april 2012 antog kommunfullmäktige en kultur- och biblioteksplan för 

2012-2015. Åren går och i februari 2016 antog kommunfullmäktige en bib-

lioteksplan för åren 2016-2018. I biblioteksplanen står att läsa att planen 

hör nära samman med kommunens kulturplan som omfattar samma period.  

 

Finns det någon kulturplan från 2016 och framåt? 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att interpellationen får ställas.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Tina Kerro lämnar 

följande interpellationssvar:  

 

Nej, vi har ingen färdig kulturplan.  

 

Anledningen är chefsbyten precis när planerna skulle tas fram. Vi hade en 

chef för biblioteket och en för kulturen. Arbetet satte igång hos båda men 

arbetet kring kulturplanen stannade av på grund av att den tjänstemannen 

fick annat chefsuppdrag. 

 

I samband med Läslyftet som görs inom skolan och andra lässtimulerande 

insatser var det viktigt att biblioteksplanen blev färdig. Den är också ganska 

detaljerad kring hur verksamheterna ska bedrivas när det gäller läsfräm-

jande åtgärder. Biblioteksplanen är lagstadgad. 

 

Inte för att kulturplanen är mindre viktig för det. Nu har vi en chef för 

biblioteket och kulturen. Detta har vi sett är lyckat genom att dessa verk-

samhetsområden ofta väver samman. Tanken har varit att den nya chefen 

ska vara med i arbetet med den nya kulturplanen.  

 

I alla våra planer tar vi avstamp från kommunens strategiska plan och där 

står det bland annat att all kommunal verksamhet förväntas prioritera ett ak-

tivt arbete med kultur och värderingar i kommunen gentemot medborgarna.  
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KF § 43 – forts.  

 

Detta försöker vi leva upp till genom olika insatser trots att vi inte har en 

inarbetad kulturplan färdig och från budget läggs: 

 

o 173 000 till kulturföreningar och deras arbete 

o 177 000 till anställd för kulturarbete 

o 254 600 till Fotoarkivet 

o 809 000 till Kulturakademin 

o 57 000 till utställningar och teater. 

 

Vi har också platser i musik- och teaterföreningen samt Kulturakademins 

styrelse och där är jag invald av nämnden. På det sättet får vi bra inblick i 

verkstan kring kommunens kultursatsningar och kan vara med och påverka 

vårt kulturarbete på ett aktivt sätt. Dessa föreningar är väldigt produktiva 

och växlar upp kommunens pengar väl och har gedigna program under året 

med allt från lokala förmågor till rikskändisar.  

 

Kulturplanen kommer att arbetas fram under hösten 2017. 

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad. 

----- 
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KF § 44  KS/2015:236 - 849 

 

Motion - besökscenter i Hemavan 

 

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

sökscenter i Hemavan.  

 

Ett besökscenter bör skapas i badhuset i Hemavan med receptionsutrymme, 

turistinformation samt kontorsutrymmen, café, bad med gymanläggning för 

friskvård, mindre enklare hall för gruppgymnastik, aerobics och dylikt samt 

bollsport. Dessutom bör en tillbyggnad innehålla lokaler för mindre företag 

inom turistnäringen såsom guider, friskvårdsterapeuter och instruktörer 

m.fl. 

 

Andersson föreslår 

 

att Storumans kommun förvärvar badhuset i Hemavan och erforderlig an-

gränsande mark 

 

att medel avsätts för att genomföra projektet enligt motionen. 

 

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

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Turistnäringens goda utveckling de senaste åren i framförallt i den västra 

delen av kommunen har inneburit att fler besökande kommer, fler är i 

sysselsättning, fler bygger fritidshus och att fler behöver bostad i området. 

Bl.a. turistnäringens goda utveckling gör också att kommunens ekonomi ut-

vecklas bra när fler människor flyttar till området och att fler har sysselsätt-

ning.    

 

För att klara av och behålla utvecklingen i den västra delen av kommunen 

måste kommunen göra omfattande nödvändiga investeringar i infrastruktur 

när antalet besökande och fast boende ökar i området. Investeringar som 

exempelvis kan nämnas är vatten och avlopp, mark för egna hem, flerbo-

stadshus, flygplats och förskola. Bedömningen är att det under kvarstående 

planeringsperiod 2016 till 2019 inte finns investeringsutrymme för att an-

lägga ett kommunalt besökscenter i Hemavan.  
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KF § 44 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-05-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16, § 32. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30, § 43. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås. 

 

Yrkande 

Gunnar Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen 

för ytterligare beredning vad avser  

 

o investeringskostnader utifrån investeringsbehov efter genomförd besikt-

ning, driftkostnader och intäkter vid förvärv av fastigheten 

o nuvarande driftkostnader för tjänsteköpsavtal med ägaren 

o beaktande av befintliga skillnader i priser och tillgänglighet vid badhusen 

i kommunen. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller vid  

senare tillfälle, vilket innebär bifall till Gunnar Anderssons återremiss-

yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet 

ska avgöras i dag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 

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

fall till återremissyrkandet.  

 

Omröstningsresultat 

Med 20 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet 

ska avgöras vid senare tillfälle och bifaller därmed återremissyrkandet. Om-

röstningsresultatet framgår av omröstningslista (sid. 2-4).  
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KF § 44 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning vad 

avser  

 

o investeringskostnader utifrån investeringsbehov efter genomförd besikt-

ning, driftkostnader och intäkter vid förvärv av fastigheten 

o nuvarande driftkostnader för tjänsteköpsavtal med ägaren 

o beaktande av befintliga skillnader i priser och tillgänglighet vid badhusen 

i kommunen. 

----- 
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KF § 45  KS/2015:294 - 829 

 

Motion - konstgräsplaner 

 

Daniel Johansson (V) har 2015-06-23 lämnat in en motion om konstgräs-

planer i Storumans kommun där han skriver följande:  

 

Storumans kommun är i stort behov av satsningar på idrotten. Idrott är en 

viktig del i ett attraktivt samhälle. Idrottsklubbar och privatpersoner efter-

frågar bra fotbollsplaner och träningsmöjligheter tidigt på fotbollssäsongen-

en. Inlandsfotbollen håller på att dö ut och det är viktigt att kommunen 

verkligen jobbar för att förhindra detta genom att erbjuda bra träningsmöj-

ligheter. En förutsättning för att kunna konkurrera med andra orter och 

klubbar är förutsättningarna till att kunna träna på bra underlag.  

 

Johansson föreslår 

 

att Storumans kommun utreder vilka platser som är mest lämpade 

 

att Storumans kommun utreder vad kostnader för två planer blir 

 

att det anläggs två konstgräsplaner i Storumans kommun, en i östra delen 

och en i västra 

 

att Storumans kommun involverar idrottsföreningarna i arbetet 

 

att utredningen ska vara klar senast under 2016. 

 

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

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till 

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

tjänsteutlåtande.  

 

Teknisk chef har tillsammans med ansvarig handläggare för översiktsplane-

ring träffat representanter från Storumans idrottsklubb (SIK) för att fånga 

upp det utredningsarbete som historiskt är genomfört. Vidare har man till-

sammans med föreningen förutsättningslöst granskat möjliga placeringar av 

en tänkt anläggning och vad de olika platserna har för fördelar respektive 

nackdelar.  

 

Fortsatt scenario i utredningen är att fritidsanläggningar bör vara mer sam-

lade vid bollhall och islada och närmast utreds nu kostnader förknippade  
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KF § 45 – forts.  

 

med detta. För att få en jämförelse utreds parallellt även kostnaden kring 

etablering av en konstgräsplan på nuvarande plan vid Storhälla.  

 

I början av mars månad 2017 bjöd SIK in företrädare för Västerbottens fot-

bollsförbund för att få information om finansieringsfrågor kring fritidsan-

läggningar. I detta möte deltog även representanter från fritids-, kultur- och 

utbildningsförvaltningen och tekniska avdelningen. Ett tydligt budskap från 

fotbollsförbundets representant var att en förening ska vara drivande i 

denna typ av frågor, då det medför ökade möjligheter till en extern medfi-

nansiering. En förutsättning för en ansökan från en förening är dock att 

kommunen på något sätt deltar som finansiär i projektet. 

 

När det gäller Tärnaby är motsvarande process ännu inte påbörjad. Det 

finns dock medborgarförslag kring dels upprustning av ishockeyplan 

(KS/2015:252) samt upprustning av fotbollsplan (KS/2015:248) där det är 

lämpligt att representanter för kommunen gemensamt med föreningar ser 

över en långsiktig lösning där även frågan kring konstgräsplan för fotboll 

ska beaktas. Det bör även utredas en möjlig placering i samband med arbe-

tet kring den fördjupade översiktsplanen i Tärnaby.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-05-04. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16, § 33. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30, § 44. 

     

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen 

 

att kommunen fortsatt deltar i Storumans IK:s arbete kring att möjliggöra 

ett anläggande av en konstgräsplan i kommunens östra del 

 

att kommunen initialt tar en aktiv roll i att starta upp utredningsarbetet i 

kommunens västra del för att hitta drivande föreningar  

 

att kommunens ansvar, på samma sätt som i den östra delen, övergår till att 

vara stödjande i arbetet med att utveckla möjligheterna till olika aktiviteter i 

den västra delen av kommunen 

 

att en möjlig placering i den västra delen beaktas i arbetet kring den fördju-

pade översiktsplanen för Tärnaby 
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KF § 45 – forts.  

 

att miljöhänsyn ska eftersträvas i det fortsatta arbetet.  

----- 
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KF § 46  KS/2015:408 – 819 

 

Motion - införande av lagliga allmänna skoterleder/betalleder 

 

Marianne Ronnhed Johansson (V) och Daniel Johansson (V) har  

2015-09-22 lämnat in en motion om införande av lagliga allmänna skoter-

leder/betalleder. 

 

I motionen skrivs följande:  

 

Vi är en kommun beroende av besöksnäringen och då till stor del vintertur-

ism och i synnerhet skoterturism. Någon fri skoterkörning finns det inte lag-

rum för, och man bryter mot lagen om man utan markägarens löfte kör ter-

rängfordon/snöskoter på dennes mark. Därför är skoterturismen beroende 

av lagliga allmänna skoterleder/betalleder. I vår kommun finns inte ett fullt 

utbyggt skoterledssystem med lagliga allmänna skoterleder/betalleder, vil-

ket kan få ödesdigra konsekvenser om markägare beslutar sig för att 

”stänga” sina marker för skotertrafik. 

 

När det rör sig om skoterleder över privat mark är det i första hand kommu-

nens ansvar.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att kommunen ordnar samråd med markägare, berörda näringar och skoter-

klubbar för att anlägga lagliga allmänna skoterleder/betalleder, där skälig 

ersättning utgår till markägare som då blir sakägare.  

 

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

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Utredning och bedömning 

Utredningen har inte tagit ställning till vinterturismens vikt för besöksnä-

ring inom kommunen och inte heller vilken andel skoterturism utgör.  

 

Sverige har en allemansrätt som, bortsett från övriga Norden, är unik i värl-

den. Det är en sedvanerätt som innebär att var och en i princip har rätt att 

färdas och vistas i naturen på annans mark. Däremot anses den inte ge rätt 

att med motordrivet fordon färdas på annans mark, inte heller i fjällmarker-

na (Proposition 1995/96:226 s. 33). 
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KF § 46 – forts. 

 

Rätten till att framföra motordrivna fordon kommer från Terrängkörnings-

lagen (TKL) och är enligt förarbeten till lagen en förbudslag som syftar till 

att skydda allmänna intressen mot skador och störningar som orsakas av tra-

fik med motordrivna fordon. Den förbjuder generellt sett körning i terräng 

på barmark samt viss körning i snötäckt terräng. Lagen syftar således till att 

skydda mark och vegetation mot skador samt att minska störningar på fauna 

och friluftsliv. Lagen riktar sig till alla som kör i terrängen, även till den 

som avser att köra på sin egen mark. Vidare ger lagen även skydd åt vissa 

näringar, såsom rennäring samt jord- och skogsbruk, genom att körning re-

gleras inom vissa områden av hänsyn till näringarna. 

 

Enskilda intressen, t.ex. markägarintressen, skyddas främst genom annan 

lagstiftning såsom brottsbalken (BrB). Också skadestånd enligt skade-

ståndslagen (SkL) kan bli aktuellt för t.ex. en markägare som drabbas av 

skada. Det är därför inte säkert att körning som i och för sig är tillåten enligt 

TKL också överensstämmer med andra bestämmelser. Det är den som kör i 

terrängen som har ansvar för att se till att denne inte bryter vare sig mot 

TKL eller andra lagar och regler som gäller för den som framför motordri-

vet fordon i terräng samt att enskilda och allmänna intressen inte riskerar att 

skadas eller störas av körningen. 

 

En skoterled är en vinterled som kan vara inrättad av olika skäl. Skoterleder 

underlättar skoterkörningen och bidrar till att höja säkerheten bl.a. genom 

utmärkningen av leden. Skoterleder kan även användas för att kanalisera 

skoterkörningen till de ställen som är lämpligast ur t.ex. naturvårds-, djur-

skydds-, markägar- eller rennäringssynpunkt. En skoterled kan vara både 

allmän och enskild, beroende på vem som svarar för ledhållningen, dvs. an-

lägger leden och svarar för driften av den. För en allmän skoterled ansvarar 

antingen länsstyrelsen eller kommunen för skoterledhållningen och för en 

enskild skoterled ansvarar annan, t.ex. en skoterklubb. 

 

För att en allmän eller enskild skoterled ska kunna anläggas krävs medgi-

vande av berörd markägare samt samråd enligt miljöbalkens 12 kapitel 6 §. 

Strävan efter att skriftliga markägaravtal upprättas borgar för att främja 

långsiktigt hållbara leder. 

 

I Storumans kommuns västra del har det genomförts ett projekt kring att in-

föra allmänna leder. Projektet färdigställs under våren 2017. Resultatet av 

projektet är att det numera finns allmänna skoterleder inom den västra delen 

av kommunen. En av erfarenheterna från projektet är att det föreligger ett 

moment 22 där det initialt inte finns medel att kunna ersätta markägare för  
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KF § 46 – forts.  

 

det intrång leder utgör, utan markägares omedelbara vinning är att trafik 

kanaliseras till de mest lämpliga platserna. I takt med att de frivilliga skoter-

ledsavgifterna ökar kan det i framtiden eventuellt finnas utrymme för er-

sättning till markägare. Frivilliga skoterledsavgifter är något som de flesta 

skoterklubbar och även kommunen infört. Syftet till avgiften är att ge nytt-

jaren av leden möjlighet att bidra till underhållet.  

 

Att från frivillig ledavgift införa betalleder är något som diskuterades i pro-

jektet kring att anlägga allmänna skoterleder i västra delen av kommunen. 

Resonemanget landade då i att det krävs ett större grundutbud av leder in-

nan det är lämpligt att ta steget till tvingande betalleder. Vad som däremot 

gjordes var att höja den frivilliga avgiften för att på så sätt kunna täcka viss 

del av driftskostnaden av lederna. Utveckling mot betalleder eller att hitta 

samverkansformer mellan skoterklubbar och kommun kring införande av 

kommunövergripande frivillig ledersättning eller andra alternativ till att få 

ersättning för det arbetet som läggs ner efter leder bevakas löpande.  

 

I kommunens östra del är det skoterklubbar som är huvudman för lederna. 

Med dessa klubbar har kommunen haft möten för att främst komma fram 

till en rimlig fördelningsmodell av den kommunala ersättningen för ledun-

derhåll, dels diskuterat nivå av underhåll och vilka krav som rimligt bör 

ställas kring leder (KS/2017:178). Skoterklubbarna visar inget direkt in-

tresse eller någon vinst i att omvandla dessa leder till allmänna skoterleder. 

Däremot är det lämpligt att långsiktigt arbeta med att nya leder eller änd-

rade sträckningar tar höjd för krav och rekommendationer som om de är 

allmänna leder. Att även enskilda ledhållare strävar mot skriftliga avtal med 

markägare, håller samråd med berörda parter och jobbar med genomtänkt 

sträckning av leder för att hålla hög säkerhet.  

 

Med lärdom från kommunens projekt kring allmänna skoterleder i västra 

delen och avsaknaden av medel att initialt ha utrymme att ersätta fastighets-

ägare bör utgångspunkten baseras på frivillighet från markägare.  

 

Tillgängliga och säkra skoterleder för skoteråkare kan även uppnås genom 

ett nära samarbete mellan skoterklubbar och fastighetsägare och naturligtvis 

också genom kommunens deltagande även om huvudmannen för lederna är 

annan än kommunen.     
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Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande/utredning 2017-04-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16, § 34. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30, § 45. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen därmed anses besvarad.  

 

Yrkande 

Marianne Ronnhed Johansson (V) yrkar 

 

att motionen bifalls. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marianne 

Ronnhed Johanssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

 

Reservation 

Marianne Ronnhed Johansson (V), Helena Israelsson (V), Iréne  

Walfridsson (V), Bengt-Göran Burman (V) och Inga Walfridsson (V)  

reserverar sig över beslutet till förmån för ändringsyrkandet att motionen 

ska bifallas.  

----- 
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KF § 47  KS/2015:486 – 299 

 

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

liga lokaler___________________________________________________ 

 

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

offentliga lokaler. 

 

Kerro skriver bl.a. följande i motionen:  

 

Det saknas fortfarande fungerande hörselslingor i offentliga lokaler i  

Storumans kommun.  

 

Tyvärr finns det på grund av okunskap alldeles för många slingförstärkare 

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

Det gör att hörapparatbärarna har svårt att uppfatta vad som sägs, trots att 

det finns en slinga installerad i lokalen. De dåligt fungerande slingorna be-

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

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

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

mensionerat.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

och regler m.m. 

 

Kerro föreslår 

 

att en inventering av hörselslingor i offentliga lokaler utförs av kompetent 

person 

 

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

darden IEC-60118-4 
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att i de fall slingor saknas eller inte fungerar ska en plan upprättas för hur 

man snarast möjligt åtgärdar bristerna.  

 

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

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

I kontakt med Fastighet AB Umluspen (FABU) som förvaltar kommunens 

fastigheter konstateras att det finns hörselslingor i de största lokalerna, 

Luspengymnasiets aula samt i Paragrafen i kommunhuset. Gällande funkt-

ion går det inte säkert säga vilken status utrustningen håller.  

 

Vidare i kontakt med FABU är det överenskommet om att låta en extern 

part besiktiga och upprätta ett åtgärdsförslag för respektive lokal som berörs 

av Boverkets regler. Förslaget bör vara framtaget inför 2018 års budgetpro-

cess där eventuellt investeringsbehov kan behandlas.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-05-03.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16, § 35. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30, § 46. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen. 

----- 
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KF § 48  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 beslutade 2016-06-13, § 62 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

energi- och klimatrådgivaren för synpunkter som sedan sammanställts av 

koncernchefen.  

 

Bedömning 

Kommunen har beviljats 395 000 kronor av SMHI till ett projekt för ut-

veckling av ett webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsar-

betet i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser. Kommunen sam-

arbetar i projektet med Lycksele kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten. 

Kommunen har tillsatt en arbetsgrupp för projektet som består av GIS-

samordnaren, miljö- och samhällsbyggnadschef, miljöinspektör samt 

energi- och klimatrådgivare. Den tillsatta arbetsgruppen har som ambition 

att göra en övergripande klimatanpassningsplan för kommunens verksam-

het. I planen ska risker och sårbarheter identifieras som har hög sannolikhet 

att de inträffar och som har en stor påverkan på kommunens verksamhet. 

Planen ska även redovisa och prioritera ett antal åtgärdsförslag.  
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Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-05-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16, § 36. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30, § 47. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen. 

----- 
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KF § 49  KS/2016:456 – 301 

 

Motion - maxtaxa för VA och renhållning för pensionärer med egna 

småhus____________________________________________________ 

 

Erold Westman (KL) har 2016-09-27 lämnat in en motion där han anför att 

det är svårt för pensionärer som bor i egna småhus att klara sina fasta kost-

nader för vatten och avlopp samt renhållning. Westman anser att landsbyg-

dens folk som kämpat för att överleva i den här änden av Sverige inte ska 

behöva lämna sina hem på grund av att pensionen inte täcker kostnadsök-

ningarna.  

 

Westman föreslår därför  

 

att det införs maxtaxa för VA och renhållning för pensionärer boende i 

egna småhus.  

 

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

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Utredning  

VA-verksamhet 

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet styrs av lagen om allmänna 

vattentjänster (Lag 2006:412). Avgiftsuttaget är reglerat i § 30 samt § 31 

där det förenklat beskrivs att avgiften inte får vara större än vad som er-

fordras för att driva VA-verksamheten (Självkostnadsprincipen), samt att 

avgiftsuttaget ska fördelas skäligt och rättvist. Skäligheten och rättvisan tar 

höjd för nyttan av vattentjänsten och inte enskilda hushålls betalningsför-

måga.  

 

Huruvida avgiftsuttagets storlek är korrekt kommer att belysas under året 

genom en utredning där även avgiftsuttagets fördelning mellan nyttigheter 

kommer att granskas.   

 

Att granska utifrån olika samhällsgruppers betalningsförmåga är dock i strid 

med lagens andemening och kommer därför lämnas därhän.  

 

Renhållningsverksamhet 

Renhållning regleras genom flera lagar dock främst miljöbalken. 15 kap. 

20 § miljöbalken ålägger kommunen skyldigheten att svara för bortforsling 

av hushållsavfall inom kommunen. Vad som menas med hushållsavfall be-

skrivs i 15 kap. 3 §. Enligt15 kap. 24 § miljöbalken är det förbjudet för alla  
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KF § 49 – forts.  

andra än kommunen, eller den kommunen anlitar, att transportera hushålls-

avfall.  

Annan lag som styr verksamheten är kommunallagen. Likställighetsprinci-

pen ska tillämpas, vilket innebär att invånarna ska vara likställda i fråga om 

sina rättigheter och skyldigheter gentemot kommunen (kommunallagen 2 

kap. 2 §). Samma avgift ska tas ut för samma prestation/tjänst. 

Enligt självkostnadsprincipen får inte kommunerna ta ut högre avgifter än 

som motsvarar kostnaderna för avfallshanteringen (kommunallagen 8 kap. 

3c §). Kommunen får inte göra någon vinst. Självkostnaden avser inte kost-

naden för den enskilda prestationen utan de samlade kostnaderna för hela 

avfallsverksamheten. 

 

Renhållningsavgiften inom kommunen är uppdelad på flera delar.  

 

o Grundavgift för att hantera fasta kostnader och kostnader kring ÅVC 

m.m. vilken varierar utifrån fastighetstyp/boendeform.  

o Avgift för kärl som täcker kostnader rörande insamling och omhänderta-

gandet av avfallet m.m. varierar utifrån behållarstorlek och tömningsin-

tervall.  

o Rörlig del där insamlat avfall vägs utifrån verklig mängd.  

o Avgift för slamtömning som täcker kostnader för omhändertagande av 

slam från enskilda tankar och brunnar.  

 

Föreliggande prismodell kan därmed ses ge utrymme till att kunna anpassas 

till rådande brukande och behov.  

 

Bedömning 

För att inte förstöra grundläggande strukturer kring fördelningsmodeller att 

vara skälig och rättvis kan vare sig VA-kollektivet eller renhållningskollek-

tivet ta hänsyn till vissa gruppers eventuella begränsade betalningsförmåga.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-03-31. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16, § 37. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30, § 48. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen.  

----- 
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KF § 50  KS/2015:504 - 458 

 

Motion - slamkompostering 

 

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

motion om slamkompostering.  

 

Samhället står inför en klimatomställning och kretsloppstänkande blir allt 

viktigare. Ekologiska toaletter och slamkompostering bygger på ett krets-

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

eller till jordbruket.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att möjligheten till slamkompostering utreds 

 

att slamkompostering införs. 

 

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

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Omhändertagande av alla former av resurser är av stor vikt. Dels ur per-

spektivet att långsiktigt hushålla med resurser, dels för att direkt kunna 

sänka kostnader för omhändertagande av det som annars blir avfall.  

 

Gällande slam så bevakas området löpande av verksamhetsansvarig, genom 

att ständigt följa avfall Sveriges arbete i frågan samt att följa goda exempel. 

Exempelvis Östersunds arbete kring att erhålla tillstånd för strängkomposte-

ring av slam och främst hushållsavfall. Problematiken är oavsett metod i 

framställande av en produkt avsättning för den produkt som skapas.  

 

Mest begränsande kring avsättningen är slammets kvalitet. Slammets kvali-

tet beror oavkortat på vad som tillförs i avloppet, där medicin, rengörings-

medel och andra kemikalier är det som påverkar mest. Utöver detta tillförs 

det fasta föroreningar i form av plast, bindor och annat material. För att 

kunna få avsättning av slam så krävs det ett förändrat beteende av alla.  

 

Slam från enskilda brunnar finns inte utrustning för att i dag utföra grov-

rensning i reningsverk för att på så sätt avskilja fasta föroreningar, detta för 

att vissa brunnar har brister i brunnarnas utformning. Att öka möjligheten 

för avsättning av en färdigkomposterad produkt förutsätter att enskilda  
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brunnar uppfyller ställda krav alternativt att kommunen anpassar renings-

verket så att det går att avskilja grus ur slammet innan det går in i grovrens.  

 

Investeringskostnaden för att anpassa reningsverket är inte i detalj kalkyle-

rad, det rör sig dock om ca 2-3 mnkr per reningsverk. 

 

Inventering av brunnar och särskilt det efterföljande arbetet är ett väldigt 

omfattande arbete som det i dag inte finns resurser till. Av erfarenhet kring 

liknande inventeringar i exempelvis Lycksele gör vi snabb överslagsräkning 

på att det handlar om minst ett femårigt projekt med en person anställd på 

heltid.  

 

Direkt kostnadsmässigt är inventeringsprojekt att föredra. Då det även på-

verkar den totala miljöbelastningen positivt. Vad som inte tagits med i den 

bedömningen är att den stora kostnaderna hamnar hos enskilda fastighetsä-

gare då de kommer bli tvungna avhjälpa eventuellt upptäckta brister.         

 

Parallellt håller tekniska avdelningen på med att iordningsställa yta utmed 

befintlig infiltrationsanläggning i Forsvik för att skapa plats för hantering 

av slam. Denna yta löser dock inte det grundläggande problemet med att 

hitta avsättning då inte slammet håller nog hög kvalitet.   

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-05-19. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30, § 49. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen.  

----- 
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KF § 51  KS/2015:505 – 020 

 

Motion - kompetensutveckling/arbetskraftsförsörjning inom äldre-

omsorgen_________________________________________________ 

 

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

Andersson (S), Gunilla Pettersson (S), Maria Gardfall (S), Sven-Åke  

Pennling (S), Eira Henriksson (S), Gunnar Andersson (S), Kurt Forsberg 

(S), Ove Wollgarth (S), Elisabeth Olofsson (S) och Bengt Dalemalm (S) har 

2015-11-24 lämnat in följande motion:  

 

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

karier, då man många gånger är kort om personal.  

 

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

jobba inom vården. 

 

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

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

yrkessvenska för att sedan börja på omsorgsutbildningen. 

 

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

när det gäller Vård, omsorg, trygghet och säkerhet:  

 

o Långsiktig hållbar kompetenshöjning inom äldreomsorgen när vi får en 

alltmer åldrande befolkning. 

 

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

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

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

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

eftersom man många gånger är underbemannade.  

 

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

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

skulle man kunna kombinera SFI och arbetsplatsförlagt lärande. 

 

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

nen föreslår motionärerna 

 

att en projektbeskrivning till ett projekt baserat på arbetsplatsförlagt lärande 

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

mål 1:2 

 

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

projekt prioriteras av ESF. 

 

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

motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet överlämnades däref-

ter till kansliets utredare för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 2016-10-14 

Under 2016 arbetade kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr samt kommunerna inom Region 8 fram två projektansökningar till So-

cialfonden, med syfte att på olika sätt underlätta mottagning av nyanlända 

samt på bättre sätt tillvarata de nyanländas kompetens och ge dem möjlighet 

att finna snabbare vägar ut i arbetslivet. 

 

Projekten benämndes ”Stärkt attraktiv mottagning” (Akademi Norr) och 

”Fler i arbete” (Region 8). Dessa två projekt bedömdes uppfylla motionens 

målsättningar på ett gott sätt. Utredaren föreslog därför i tjänsteutlåtande 

2016-10-14 att motionen skulle bifallas i och med kommunens deltagande i 

projekten. 

 

Arbetsutskottets behandling 2016-11-01 

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet 2016-11-01, § 87 meddelades att 

Socialfonden beslutat avslå båda projektansökningarna. Arbetsutskottet be-

slutade därför att återremittera ärendet för ny utredning. 

 

Bedömning 2017-03-09 och arbetsutskottets behandling 2017-03-21 

Under vintern 2016-2017 beslutade Region 8 att avstå från att förnya sin 

ansökan för projektet ”Fler i arbete”. Akademi Norr gjorde en förnyad an-

sökan till Socialfonden för projektet ”Stärkt attraktiv mottagning” och 

kommunstyrelsen beslutade 2017-02-07, § 9 att delta i detta projekt. Mot 

bakgrund av detta föreslogs utredaren att motionen skulle anses besvarad. 

 

Arbetsutskottet föreslog 2017-03-21, § 12 att motionen skulle anses besva-

rad. 
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Kommunstyrelsens behandling 2017-04-04 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04, § 18 att återremittera ärendet för 

ytterligare beredning. Vid sammanträdet uttalades en önskan om att frågan 

om ett gemensamt projekt inom Socialfonden återigen skulle ställas till 

kommunerna inom Region 8. 

 

Bedömning 2017-05-17 

Frågan om ett gemensamt projekt inom Socialfonden har återigen ställts till 

grannkommunerna inom Region 8, vid möte mellan kommuncheferna 

2017-05-11. Kommunchefsgruppen bedömde intresset och möjligheten till 

ett gemensamt socialfondsprojekt som små, mot bakgrund av att man så 

sent som i januari 2017 beslutade att avstå från att gå fram med en gemen-

sam ansökan. 

 

Samtidigt rådde konsensus i kommunchefsgruppen om att detta är ett ange-

läget område att arbeta vidare med, både ur integrationsperspektivet och ur 

kompetensförsörjningsperspektivet. Ett sätt att arbeta vidare med frågan kan 

vara att koppla den till det breddade uppdrag som DUA (Delegationen för 

unga och nyanlända till arbete) fått. 

 

Från den 31 maj 2017 kommer det att vara möjligt att ansökan om statsbi-

drag för framtagande av överenskommelser mellan kommuner och Arbets-

förmedlingen om fördjupad samverkan för en effektivare etablering av ny-

anlända i arbetslivet. Ansökan ska göras senast den 30 september 2017. 

 

Som anfördes redan i motionen pågår det kontinuerliga arbetet via Lärcent-

rum med den så kallade ”termin noll” – introduktionsterminen – med goda 

resultat. Flera av de nyanlända som gått denna väg har redan fått vikariat 

inom omsorgsverksamheterna. Detta bedöms vara en fortsatt framgångsrik 

väg för att uppnå de aktuella målen. En viss utmaning är att omsorgens 

verksamheter ska upprätthålla kapacitet att ta emot praktikanterna, men de 

utbildade handledare som idag finns bedöms tills vidare fylla behovet väl. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtanden 2016-10-24, 2017-03-09 

samt 2017-05-17. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 87 och  

2017-03-21, § 12. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04, § 18 och 2107-05-30, § 50. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 28 (49)  

    

Kommunfullmäktige 2017-06-13  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 51 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen avseende förslaget att söka ett projekt inom Socialfon-

den 

 

att motionens sakinnehåll tillvaratas i det löpande arbetet inom vuxenut-

bildningen, samt i det fortsatta arbetet med målsättningarna inom DUA. 

----- 
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Motion - barnomsorg på obekväm arbetstid 

 

Karin Malmfjord (S) har 2016-04-18 lämnat in en motion om barnomsorg 

på obekväm arbetstid. 

 

Malmfjord skriver sammanfattningsvis följande i motionen:  

 

Storumans kommun behöver möta upp samhällsutvecklingen med att er-

bjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Mer än hälften av Sveriges kom-

muner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid redan idag.  

 

Många olika yrkeskategorier arbetar på obekväm tid, exempelvis inom han-

del, hotell och restaurang samt vård och omsorg. Situationen som råder i 

dag gör att människor får lov att tacka nej till arbete på grund av att man 

inte kan lösa behovet av barnomsorg. Samtidigt som det är väldigt svårt att 

rekrytera arbetskraft exempelvis inom vårdsektorn. Detta är en ekvation 

som inte går ihop. Kommunen måste möjliggöra för människor att kunna ta 

de arbeten som finns tillgängliga. Det får inte stupa på att man måste tacka 

nej för att kommunen inte kan erbjuda barnomsorg de tider som spänner 

över dygnets samtliga timmar.  

 

Barnomsorg på obekväm arbetstid är även en jämställdhetsfråga, då bristen 

av barnomsorg medför att människor får mycket svårt att arbeta heltid inom 

arbeten som kräver flexibla arbetstider, med scheman som medför arbete 

såväl dag, kväll, natt som helg.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att Storumans kommun inventerar behovet av barnomsorg på obekväm ar-

betstid 

 

att Storumans kommun erbjuder barnomsorg på arbetstid. 

 

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

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrade.   

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande  

Efter behovs- och kostnadsutredning av barnomsorg öppen på kvällar, nät-

ter, tidigare morgnar och helger har fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

2016-12-09, § 99 att, under förutsättning att kommunstyrelsen tillskjuter  
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medel, erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid från höstterminen 2017. 

Motionen föreslås därmed anses besvarad.  

 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2017-04-04, § 18 beslutades 

att återremittera ärendet till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ytterli-

gare beredning då nämndens yttrande inte följer kommunens styrprinciper 

att förslag eller beslut om verksamhetsutökningar ska rymmas inom nämn-

dens budgetram. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har behandlat motionen på nytt vid 

sammanträde 2017-05-12, § 44 och beslutat att barnomsorg på obekväma 

tider arbetas in i budget för 2018 och föreslagit att motionen därmed bifalls.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-02-22, § 12 och 

2017-05-12, § 44. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 14. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30, § 51. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen 

 

att verksamheten ska rymmas inom tilldelad budgetram.  

----- 
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KF § 53  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 beslutade 2016-06-13, § 60 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2016-09-20, § 63 att 

förvaltningschef i samråd med Fastighets AB Umluspen inventerar för-

skole- och skolgårdar i Storumans kommun och att inventering sker under 

hösten 2016.  
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Efter genomförd inventering beslutade nämnden 2017-02-22, § 33 att för-

valtningschef i samarbete med Fastighets AB Umluspen tar fram förslag på 

skolgårdsutformning samt en prioriteringsordning kring arbetet med säkra 

och attraktiva skolgårdar.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 2017-05-12, § 40 att  

motionen anses besvarad med hänvisning till den inventering som gjorts 

och den prioriteringsplan som i samverkan med Fastighets AB Umluspen 

kommer att tas fram innan sommaren 2017. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-05-12, § 40. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30, § 52. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen anses besvarad med hänvisning till den inventering som gjorts 

och den prioriteringsplan som fritids-, kultur- och utbildningsnämnden i 

samverkan med Fastighets AB Umluspen kommer att ta fram innan somma-

ren 2017. 

----- 
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KF § 54  KS/2017:390 – 020 

 

Motion - åtgärder för ett attraktivare arbete inom vård och omsorg 

 

Helena Israelsson (V) har 2017-06-13 lämnat in en motion där hon bland 

annat beskriver arbetssituationen för personal inom vård och omsorg med 

nuvarande schemaläggningsstruktur, undersköterskans roll och behovet av 

en förändrad lönepolitik i kommun.  

 

Israelsson föreslår sammanfattningsvis 

 

att Storumans kommun ser över möjligheterna att, tillsammans med fack-

liga representanter och anställda, utreda och genomföra följande:  

 

o Säga upp avtal avseende schemaläggnings- och tidplaneringsverktyget 

Time Care 

o Anställda får ha sina arbetsplatser som de kan vara trygga på och känna 

ansvar för  

o Ny schemastruktur för skapande av lugn och arbetsro 

o Förändrad lönepolitik 

o Skapa forum för stärkande av undersköterskornas yrkesroll 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

------ 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 34 (49)  

    

Kommunfullmäktige 2017-06-13  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 55  KS/2017:391 - 340 

 

Motion - dagvattenstrategi 

 

Karin Malmfjord (S) har 2017-06-13 lämnat in en motion angående dagvat-

tenstrategi.  

 

Malmfjord skriver bland annat i motionen att inom tätbebyggda områden 

med mycket hårdgjorda ytor rinner dagvattnet via ledningar och diken till 

dammar eller direkt ut till närmaste vattendrag utan någon naturlig rening. 

Dagvattnet blir alltmer förorenat och kan innehålla näringsämnen, tungme-

taller, korrosions- och förslitningsprodukter från bland annat fordon, be-

läggningsmaterial och olja. Det kan påverka växt- och djurlivet med bland 

annat algblomning, syrefattiga bottnar och förgiftning av vattenlevande 

växer och djur. Även översvämning vid kraftig nederbörd kan leda till pro-

blem. Det är viktigt att ha beredskap att tillfälligt ta emot stora mängder ne-

derbörd i fördröjningsmagasin och att föroreningarna i dagvattnet renas in-

nan det når sjöar och vattendrag.  

 

Kommunala dagvattenledningar mynnar oftast direkt i närmaste vattendrag 

men kan också ledas till en konstgjord damm eller avloppsreningsverk och 

man får därför inte leda dagvatten så som takvatten eller dräneringsvatten 

till en spillvattenledning. Dagvattenfrågan blir allt viktigare med ett föränd-

rat klimat.  

 

En dagvattenstrategi eftersträvar en hållbar och långsiktig hantering av dag-

vattenflöde och föroreningar.  

 

Malmfjord föreslår  

 

att en dagvattenstrategi utarbetas för Storumans kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 56  KS/2017:392 - 359 

 

Motion - slamkompostering för fastighetsägare med enskild avlopps-

brunn_____________________________________________________ 

 

Maria Gardfall (S) och Karin Malmfjord (S) har 2017-06-13 lämnat in en 

motion om möjlighet till slamkompostering för fastighetsägare med en-

skilda avloppsbrunnar.  

 

Samhället står inför en klimatomställning och kretsloppstänkande blir allt 

viktigare. Allt fler enskilda bryr sig mycket om miljön och intresserar sig 

för att sortera sina sopor och odla egna grödor där det är möjligt. Miljö-

medvetenheten ökar.  

 

Kommunen har i den andan skapat möjligheter att odla på kolonilotter och 

att hushållen kan välja att kompostera sitt eget matavfall. Kompostering av 

hushållens matavfall ger fördelar ur miljösynpunkt och kan återanvändas i 

hushållet som t.ex. blom-/trädgårdsjord men minskar också samhällets 

kostnader för sophämtningen.  

 

Många kommuner har också skapat möjligheter för fastighetsägare med en-

skilda avloppsbrunnar att kompostera sitt slam (exempel från Skellefteå 

kommun bifogas motionen). Rätt komposterat är även avloppsslammet en 

viktig tillgång i trädgården.  

 

Det kan också röra sig om fastigheter där slamhämtningsbilen har svårt att 

komma fram eller att det blir en lång och dyrbar resa för kommunen att 

tömma brunnen vid en enslig belägen permanentbostad eller fritidshus.  

 

För att kunna erbjuda intresserade medborgare den här möjligheten behöver 

kommunfullmäktige fatta ett principbeslut om att enskilda med egen av-

loppsbrunn kan ansöka om att bygga en egen slamkompost och ta hand om 

komposten inom fastigheten.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att Storumans kommun inför möjligheten för fastighetsägare med enskild 

avloppsbrunn att ansöka om slamkompostering. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 57  KS/2014:373 – 609 

 

Medborgarförslag - åtgärder mot miljögifter och farliga kemikalier i 

förskolan___________________________________________________ 

 

Emilia Ronnhed och Sara Mårtenssonhar 2014-12-09 lämnat in ett medbor-

garförslag om åtgärder mot miljögifter och farliga kemikalier i förskolor. 

 

På skolor och förskolor finns stränga krav på säkerhet men ytterligare en 

faktor behöver regleras för att barn ska vara säkra, nämligen de farliga ke-

mikalierna som finns i produkter och varor i inomhusmiljön.  

 

Ronnhed och Mårtensson föreslår  

 

att Storumans kommun skärper hälso- och miljökraven i den kommunala 

upphandlingen för att få en bättre miljö på förskolorna och säkerställer att 

inköp sker så att lägstapris inte är styrande (se nytt beslut i EU-parlamentet 

januari 2014) 

 

att ett handlingsprogram för en Giftfri förskola antas som omfattar en kart-

läggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre 

hälso- och miljöfarliga ämnen. En styrning steg för steg av flöden av nya 

varor rekommenderas för att övergå till miljömärkta produkter och mer 

ekologisk mat utan farliga kemikalier 

 

att krav ställs på att förskolor inom kommunen rensar ut befintliga varor 

med potentiellt farliga kemikalier från förskolorna (se Naturskyddsför-

eningens rapport ”Giftfria barn leka bäst”) 

 

att stöd ges till förskolorna att implementera kraven på egenkontroll rö-

rande kemikalier i enlighet med lagstiftningen 

 

att det säkerställs, i den mån förskolorna själva står för inköpen, att inköps-

rekommendationer finns på alla förskolor där miljö- och kemikalieaspekter 

ingår 

 

att krav ställs på nybyggen och renoveringar så att inte nya problem uppstår 

 

att krav mot miljögifter och farliga kemikalier implementeras i de styrdo-

kument som berör förskolan och att detta följs upp årligen.  
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Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24, § 17 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överläm-

nas till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, upphandlingsansvarig samt 

Fastighets AB Umluspen för yttrande.  

 

Yttranden 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2015-11-12 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2015-11-12, § 100 godkänt 

följande yttrande för de delar av medborgarförslaget som avser nämndens 

verksamhetsområde:  

 

Under punkt 2 föreslås kommunen anta Naturskyddsföreningens handlings-

program ”giftfri förskola”. Handlingsprogrammet innebär kartläggning och 

plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre hälso- och mil-

jöfarliga ämnen.  Det är troligen möjligt att göra en kartläggning och sedan 

ta fram en flerårig plan för hur inredning och inventarier ska bytas ut.  

 

Punkt 3 faller in under det som klassar en giftfri förskola enligt natur-

skyddsföreningen. För att kunna skapa en giftfri förskola behöver flera 

kommunala förvaltningar och även fastighetsbolaget arbeta tillsammans. En 

kommunal kemikalieplan som kan bidra till ett systematiskt arbetssätt för 

att minska användningen av farliga ämnen behöver tas fram av personal 

med kunskap inom området. Punkt 4 i förslaget påtalar att kommunen bör 

ge stöd till förskolorna att implementera kraven på egenkontroller rörande 

kemikalier i enlighet med lagstiftningen. Punkt 5 föreslår att kommunen sä-

kerhetsställer att inköpsrekommendationer med tanke på miljö- och kemi-

kalieaspekter finns på alla förskolor. Punkt 7 föreslår att krav mot miljögif-

ter och farliga kemikalier implementeras i de delar som berör förskolan 

samt att detta årligen följs upp. Även för dessa punkter är en kemikalieplan 

en förutsättning. 

 

Kemikalieinspektionen genomförde 2013 en mindre studie av förskolor i 

landet och då utpekades en del kemikalier som vanligt förekommande in-

omhus i förskolemiljöer. Även utomhus kan det finnas olämpliga kemika-

lier som barnen kan komma i kontakt med. En kartläggning för att kunna bli 

en giftfri förskola enligt naturskyddsföreningens direktiv kräver en omfat-

tande inventering samt en plan för vilka åtgärder som behöver vidtas. Som 

ett exempel så klarar inte stoppade möbler äldre än 10 år miljökraven enligt 

konceptet ”giftfri förskola” och kommunens förskolor har en hel del möbler 

av äldre årgång. En giftfri förskola innebär också ett ökat resursbehov och 

med det ökade kostnader men innan en kartläggning är genomförd är det  
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svårt att uppskatta kostnaden. Då det utan tvekan finns en hel del mindre 

lämpliga kemikalier i förskolemiljöerna kan det vara värt att göra en kart-

läggning på varje förskola och efter det ta ställning till i vilken omfattning 

åtgärder ska vidtas. 

 

Upphandlingsfunktionen 2017-03-02 

Det är viktigt att ta med hälso- och miljökrav i kommunala upphandlingar. I 

samband med revidering av kommunens upphandlingspolicy kommer en 

översyn av nya upphandlingslagar att göras så att kommunens policy är 

uppdaterad utifrån aktuella upphandlingsregler. 

 

I vissa upphandlingar görs utvärdering utifrån ekonomiskt mest fördelaktigt 

och i vissa upphandlingar utvärderas lägsta pris. När lägsta pris används 

som utvärderingsmodell så ställs alltid krav på olika faktorer, där bland an-

nat hälso- och miljökrav kan vara aktuell innan utvärdering. Bara leverantö-

rer som uppfyller kraven är med i utvärderingen av priset. 

 

Upphandlingsmyndigheten ger stöd till kommuner som vill ställa krav för 

att bidra till minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i försko-

lan.  

 

Upphandlingsmyndigheten har bland annat en utbildning inom området. 

Personer inom upphandlingsfunktionen inom Storumans kommun kommer 

att ta del av det material som finns och genomföra den utbildning som är 

framtagen för detta ändamål.   

 

Fastighets AB Umluspen 2017-03-13 
När det gäller kemikalier strävar kommunen mot att endast använda sig av 

miljöcertifierade kemikalier i all lokalvård inom kommunen. 

 

Vid nybyggen och renoveringar följer kommunen bygglagstiftningen och 

väljer material som är miljövänliga och ställer höga krav på miljö och hälsa. 

 

Koncernchefens sammanfattande bedömning 

Medborgarförslaget innehåller sju relativt detaljerade förslag. Utifrån ytt-

randen från fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, upphandlingsfunk-

tionen och Fastighets AB Umluspen bedöms man sammanfattningsvis ge-

nerellt vara positivt inställda till förslagen. Detaljeringsgraden i förslagen 

och åtgärderna gör vid ett bifall till medborgarförslaget det svårt att kontrol-

lera och överblicka genomförandet.  
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KF § 57 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-05-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16, § 38. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30, § 53. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förvaltningarna och de kommunala bolagen ska ta förslagen i beaktande 

för att minska förekomsten av miljögifter och farliga kemikalier i kommu-

nens förskolor 

 

att implementeringen av förslagen i förvaltningarna och de kommunala bo-

lagen ska utvärderas årligen 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KF § 58  KS/2017:46 - 109 

 

Medborgarförslag - basservice på serviceorter 

 

Caroline Andersson har 2017-01-31 lämnat in ett medborgarförslag där hon 

föreslår att kommunen tar fram vilken basservice som serviceorterna ska 

innehålla.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 9 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har däref-

ter överlämnats till kansliets utredare för tjänsteutlåtande.  
 

Bedömning 
Kommunens översiktsplan beskriver problembakgrunden varför serviceor-

ter är nödvändiga. Storumans kommun har en negativ befolkningstrend. 

Förr fanns butiker och skolor i de flesta byar, idag har den service som finns 

koncentrerats till de platser där det finns mest befolkning. Detta gäller sär-

skilt den kommersiella servicen, offentlig service finns ännu kvar utanför 

tätortsområdena samlat i de så kallade serviceorterna.  

 

I kommunen finns två serviceorter, Slussfors och Gunnarn. Serviceorterna, 

som båda ligger intill väg E12 ska fungera som stödjepunkter i respektive 

kommundel för samhällets service, bl. a. utbildning och omsorg. Det är 

långa avstånd i kommunen och det har inte ansetts rimligt att man ska be-

höva köra in till tätorterna för service. En avveckling av dessa stödjepunkter 

skulle oundvikligen riskera att leda till urbanisering och då inte nödvän-

digtvis inom den egna kommunen. 

 

Följande definition finns för grundläggande kommersiell service (SOU 

2015:35):  

 

Försäljning av dagligvaror och drivmedel, post och apoteksservice samt 

betaltjänster.  

 

Grundläggande offentlig service är inte definierat i kommunens översikts-

plan eller i annat dokument. Tidigare serviceindragningar på platser som 

inte bedömts som serviceorter har bedömts från fall till fall ofta genom 

känsliga politiska processer så det kan vara en god idé att riktlinjer tas fram. 

 

Det pågår ett arbete hos länsstyrelsen med strategisk serviceplanering där 

en handläggare tillsatts för att arbeta aktivt med frågan och för att ta fram 

en serviceplan tillsammans med kommunerna i länet. 
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KF § 58 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2017-04-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16, § 39. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30, § 54. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att samverka med länsstyrelsen i sitt arbete med att ta fram en serviceplan 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
----- 
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KF § 59  KS/2017:351 – 459 

 

Medborgarförslag - kompostering av matavfall från kommunens kök 

 

Magnus Rasmark har 2017-06-02 lämnat in ett medborgarförslag angående 

kompostering av matavfall från kommunens kök. Fördelar som ses med 

detta förslag är lägre kostnad genom minskat avfall som måste transporte-

ras, jorden från komposten kan användas av parkförvaltningen samt inte 

minst miljövinster.  

 

Magnus Rasmark föreslår därför att kommunen  

 

o utreder om förslaget är en ekonomisk försvarbar idé 

o undersöker vilka verksamheter som vore lämpliga som försöksobjekt, 

främst Skytteanska skolan 

o startar med en eller två kompostmaskiner. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige. 

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 43 (49)  

    

Kommunfullmäktige 2017-06-13  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 60  KS/2017:360 - 279 

 

Medborgarförslag - boende till sommarvikarier i Tärnaby 

 

Maja Dahlberg har 2017-06-02 lämnat in ett medborgarförslag angående 

boende i Tärnaby för sommarvikarier. Maja Dahlberg skriver i medborgar-

förslaget att det är svårt för kommunen att hitta sommarvikarier, speciellt 

inom vården. Samtidigt är det ett problem för sommarvikarierna att hitta ett 

boende. Hon föreslår därför att kommunen anordnar enkelt och billigt bo-

ende till sommarvikarier i Tärnaby, t.ex. i gamla Stefansgården där, enligt 

uppgift, elever vid de alpina utbildningarna bor under läsåret. 

  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 61  KS/2017:99 - 107 

 

Erbjudande - förvärv av aktier i Inera AB 

 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 

landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-

hälsa och riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och om-

sorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemen-

sam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utveck-

lade tjänsterna finns t.ex. 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på 

nätet) och Journal via nätet. 

 

Företrädare för landsting och regioner har uttalat sitt stöd för en breddad 

verksamhet som även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknyt-

ning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Samtliga landsting och 

regioner har beslutat att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB till SKL  

Företag AB. Landets kommuner erbjuds att köpa fem aktier vardera av SKL 

Företag AB i Inera AB och bli delägare på samma villkor som landsting och 

regioner. 

 

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bo-

lagsordning och ägardirektiv. Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på 

hälso- och sjukvårdsområdet, men genom en det breddade ägandet ska bo-

laget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, t.ex. skola, om-

sorg och samhällsbyggnad. 

 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 

tjänster från Inera AB utan föregående upphandling. Som delägare kan 

kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitaliseringen i 

offentlig sektor.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-04-19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16, § 55. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30, § 71. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskil-

ling om 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet 

 

att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och inträder som part i ak-

tieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

----- 
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KF § 62  KS/2017:255 - 269 

 

Nytt kvartersnamn för omlastningsterminal/industriområde 

 

Storumans kommun är idag ägare till samtliga sex fastigheter som finns 

inom det område som nyttjas för omlastningsterminal. 

 

I gällande detaljplan finns inget kvartersnamn angivet för det område som 

benämns som trafik/terminalområde. 

 

Inom de områden som betecknas som industri finns kvartersnamnet Asfalt-

verket, som tidigare ägts av NCC och två obebyggda industritomter som har 

kvartersnamnet Skivan. Dessa kvartersnamn kommer att utplånas när fas-

tigheterna regleras till den nybildade fastigheten för omlastningsterminalen. 

 

Förfrågan har ställts till lantmäteriet om bildande av en fastighet enligt gäl-

lande detaljplan samt att den nya fastigheten får beteckningen Terminalen 

1. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2017-04-25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16, § 56. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30, § 72. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att nybilda en fastighet för hela omlastningsterminalens område 

 

att den fastighet som nybildas får beteckningen Terminalen 1. 

----- 
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KF § 63  KS/2017:224 – 111 

 

Remiss - valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige 2018 

 

Västerbottens läns landsting är under innevarande mandatperiod indelat i tre 

(3) valkretsar vid val till landstingsfullmäktige. En valkrets är ett geogra-

fiskt område vars röstberättigade invånare har rätt att utse representanter till 

en politisk församling. 

 

Genom en ändring av vallagen är varje landsting från och med den 1 januari 

2015 en enda valkrets vid val till landstingsfullmäktige, om inte landstings-

fullmäktige beslutar att dela in landstinget i två eller flera valkretsar. 

 

Landstingsstyrelsen har för avsikt att föreslå att landstingsfullmäktige be-

slutar om att dela in landstinget i tre valkretsar, vilket innebär att nuvarande 

valkretsindelning ska kvarstå. Innan ärendet slutbehandlas i landstingsfull-

mäktige ska förslaget överlämnas till kommunerna för synpunkter. Länssty-

relsen fastställer sedan beslutet.  

 

Landstinget är under innevarande mandatperiod indelat i följande valkret-

sar:  

 

o Västerbottens läns norra (Skellefteå kommun) 

o Västerbottens läns södra (Robertsfors, Umeå, Nordmalings, Vindelns, 

Vännäs och Bjurholms kommun) 

o Västerbottens läns västra (Dorotea, Malå, Norsjö, Lycksele, Storumans, 

Vilhelmina, Sorsele och Åsele kommun) 

 

Kommunerna ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på om nuvarande 

valkretsindelning ska kvarstå vid valet till landstingsfullmäktige 2018 eller 

ej.  

 

Yttrande ska vara Västerbottens läns landsting tillhanda senast den 30 juni 

2017.  

 

Bedömning 

Samråd har skett med valnämndens presidium som meddelat att man inte 

har något att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning i lands-

tingsfullmäktige.  
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KF § 63 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2017-04-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16, § 57. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30, § 73. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att meddela Västerbottens läns landsting att Storumans kommun inte har 

några invändningar mot att nuvarande valkretsindelning kvarstår vid valet 

till landstingsfullmäktige 2018. 

-----  
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KF § 64  KS/2017:270 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2017 för Storumans kommun 

 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari – april 2017. Uppföljningen innehåller förbrukning t.o.m. 

30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med 

budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter 

har gjorts för perioden januari – april. 

 

Kommunen gör en resultatprognos på ca 7,1 mnkr för 2017 vilket är 3,9 

mnkr sämre än det budgeterade resultatet vilket i huvudsak beror på att 

verksamhetens kostnader är högre än budgeterat samt att intäkter från stats-

bidrag och utjämning är lägre jämfört med föregående år.   

 

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

nämnden prognostiserar ett underskott för 2017. Mot bakgrund av att resul-

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

munfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning är det i nuläget inte 

nödvändigt att besluta om ytterligare åtgärdskrav för dessa nämnder. Däre-

mot bör de vara ytterst noggranna i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte 

att tidigt upptäcka eventuella ytterligare avvikelser som kan medföra större 

underskott där åtgärder krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-05-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16, § 60. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30, § 76. 

 

Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet 2017-05-30 beslutades att 

uppmana nämnderna att se över verksamheterna för att minimera under-

skotten. Nämnderna ska notera att de i år och kommande år omfattas av den 

långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram.  

 

Kommunstyrelsen beslutade vidare att nämnderna i samband med delårs-

rapporten ska redovisa vidtagna åtgärder för att minska underskotten.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättad tertialuppföljning för perioden januari – april samt 

prognos för helåret 2017. 

----- 
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KF § 65   

 

Meddelanden 

 

Utdelning av minnesgåva till anställda med 25 års anställningstid 

Enligt gällande riktlinjer för intern representation erbjuds anställda efter 25 

års anställningstid hos kommunen minnesgåva i form av presentkort hos lo-

kal handlare alternativt resecheck. Gåvan ska överlämnas av kommunfull-

mäktiges ordförande i samband med fullmäktigesammanträde.  

 

Medarbetare från kommunens västra del som i år uppnått 25 års anställ-

ningstid är Monica Gillberg, Susanna Nyberg, Anna Dahlberg, Barbro 

Lindgren och Elisabeth Degerström.  

 

I anslutning till dagens sammanträde överlämnas minnesgåvan personligen 

till Anna Dahlberg och Barbro Lindgren. Till övriga som inte är närvarande 

kommer gåvan att översändas per post.  

 

Avslutning 

Sammanträdet avslutas med att ordföranden önskar en trevlig sommar och 

kommunfullmäktige traditionsenligt sjunger Idas sommarvisa.  

----- 

 

 


