
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (71)  

 

Kommunfullmäktige  2018-11-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2018-11-20, kl. 09.00-15.30 

  

 Ajournering kl. 09.15-14.00   Valberedningens sammanträde m.m. 

 Ajournering kl. 14.25-14.55   Genomförande av val till SKL:s kongress och 

   Allmänhetens frågestund § 93 

 

Beslutande Se närvarolista – sid. 2-3  

  

Övriga närvarande Maria Mickelsson  sekreterare 

 Peter Persson  koncernchef 

 Sandra Holmner (C) ej tjänstgörande ersättare 

 Bo-Anders Johansson (S) ej tjänstgörande ersättare 

 Emma Eriksson (S) ej tjänstgörande ersättare 

 Ali Rubertsson (SD) ej tjänstgörande ersättare 

 Laila Löfdahl (SD)  ej tjänstgörande ersättare 

  

 

  

   

Utses att justera Veronika Håkansson och Fredrik Boström 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2018-11-28 kl. 15.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 73-119 

 Maria Mickelsson 

 

 

                      

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

 Tomas Mörtsell §§ 73-76 Patrik Persson §§ 77-119 

 

 

                      

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

  Veronika Håkansson Fredrik Boström 

 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 
  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2018-11-20  

   

Datum för anslags uppsättande 2018-11-28 Datum för anslags nedtagande 2018-12-20 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvarolista 

    

Ledamöter Närvaro 

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

Nb 

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

Nb 

 

C 

 

Patrik Persson 

 

Nb 

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

C 

 

Anders Persson 

 

Nb 

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

Nb 

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb 

 

C 

 

Annika Mörtsell 

 

- 

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

 

C 

 

Eva-Sofie Jansson 

 

Nb 

 

L 

 

Hans-Peter Carlson 

 

Nb 

 

L 

 

Ulla-Maria Åkerblom 

 

Nb 

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb 

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

- 

 

S 

 

Karin Malmfjord  

 

Nb 

 

S 

 

Kristina Fredriksson 

 

Nb 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

- 

 

S 

 

Fredrik Boström 

 

Nb 
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Närvarolista – forts.  

 

Ledamöter Närvaro 

 

S 

 

Kajsa Forsberg 

 

Nb 

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

 

S 

 

Gunilla Lundgren 

 

Nb 

 

V 

 

Daniel Johansson 

 

Nb 

 

V 

 

Linda Glasin 

 

Nb 

 

V 

 

Torkel Stångberg 

 

Nb 

 

V 

 

Emilia Ronnhed 

 

Nb 

 

SD 

 

Elving Karlsson 

 

Nb 

 

SD 

 

Bengt-Erik Åkebrand 

 

Nb 

 

SD 

 

Marie Berglund 

 

Nb 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 

 

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ersättare för  

ledamot 

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

Nb 

 

Annika Mörtsell  

 

KD 

 

Allan Forsberg 

 

Nb 

 

Ingela Forsman 

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb 

 

Rickard Frohm 

  31  

 

Nb = Närvarande beslutande
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KF § 73  KS/2017:140 - 001 

 

Ombildande av Samverkansnämnden LYST till kommunalförbund 

med direktion – LYSTKOM_________________________________ 

 

Samverkansnämnden LYST har varit i drift sedan 2011. I nämndens områ-

den ingår kundtjänst, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning 

och från 2017 gemensam IT-organisation. Ett syfte med nämnden är också 

att utreda och samarbeta inom andra områden. En gemensam nämnd har 

vissa begränsningar. De uppgifter som de samverkande kommunerna läm-

nar över till den gemensamma nämnden måste vara gemensamma, en med-

lemskommun som ingår i nämnden kan inte välja att stå utanför något av de 

områden som nämnden ansvarar för. Det medför också att andra kommuner 

som visar intresse för att samverka inom ett specifikt område måste ta ställ-

ning till om de ska vara med på alla i nämndens ingående områden eller av-

stå.  

 

Samverkansnämnden LYST beslutade 2016-10-24 att undersöka andra al-

ternativ till samverkan utifrån att: 

 

o Samverkansnämnden LYST idag har ett område som inte är gemensamt 

för de tre medlemskommunerna då Åsele kommun inte ingår i den ge-

mensamma IT-organisationen.  

 

o Områden som kommuner har en vilja att samarbeta inom kan omfattas av 

Lagen om offentlig upphandling, så kallade icke tvingande verksamheter 

t.ex. telefoni, löneadministration, konsumentvägledning och IT. Kom-

munerna ska var för sig göra en skriftlig bedömning innan samverkan 

sker. Inom ramen för ett kommunalförbund kan man samarbeta inom 

dessa områden utan att först bedöma/konkurrensutsätta dem. 

 

o Lycksele och Storumans kommun har en gemensam organisation för e-

tjänstekort och avtal med Det Norske Veritas (DNV), vilket krävs för att 

få ge ut SIS-godkänd legitimation. DNV:s krav är att motparten ska vara 

en juridisk person, vilket inte uppfylls idag och nämnden därför för när-

varande har en dispens.  

 

o I nuläget är det svårt att bjuda in andra kommuner att delta i samver-

kansnämnden. 

 

2017-02-13 tog Samverkansnämnden LYST ett inriktningsbeslut att om-

bilda till kommunalförbund med direktion.  
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KF § 73 – forts.  

2018-02-12 beslutade Samverkansnämnden LYST att ta fram erforderliga 

underlag som behövs för att respektive medlemskommun ska kunna besluta 

att ombilda till kommunalförbundet LYSTKOM. 

 

2018-04-24 beslutade Samverkansnämnden LYST att uppdra till kommun-

cheferna och föredragande tjänsteperson i LYST att färdigställa förbunds-

ordningen, reglemente och övriga underlag som krävs och skicka ut för be-

slut i respektive kommunfullmäktige.  

Föredragande tjänstepersons i LYST tjänsteskrivelse/bedömning  

2018-09-24 

Syftet med att bilda kommunalförbund är sammanfattningsvis följande:  

 

o Samarbetet blir juridiskt korrekt, dvs. att medlemmarna får välja vilka 

områden de vill vara med i och samarbeta. 

o Andra kommuner kan ansöka om inträde och samarbeta inom önskat 

område 

o Fortsatt samarbete med en gemensam e-tjänsteorganisation 

o IT-organisationen får en enklare ekonomiadministration 

o Nuvarande och nya samarbetsområden behöver inte bedömas/  

konkurrensutsättas. 

o Uppgifter/områden överlämnas till förbundet vilket medför att med-

lemskommunerna inte själva kan besluta om de frågor som överläm-

nas till förbundet.  

 

Som beslutsunderlag finns utredningen Förändrad organisation samver-

kansnämnden LYST, kostnadsberäkning samt förslag till förbundsordning 

och reglemente.  

 

Beredande organs förslag 

Samverkansnämndens LYST protokoll 2018-04-24, § 17. 

Föredragande tjänstepersons LYST tjänsteskrivelse 2018-09-24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 92. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-06, § 110. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bilda kommunalförbundet LYSTKOM från och med den 1 januari 2019 

 

att anta upprättade förslag till förbundsordning och reglemente för kom-

munalförbundet LYSTKOM 
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KF § 73 – forts.  

 

att godkänna Storumans kommuns del av kostnad för kommunalförbundet 

LYSTKOM från och med den 1 januari 2019 

 

att avveckla Samverkansnämnden LYST den 31 december 2018 

 

att beslutet gäller under förutsättning att övriga ingående kommuner fattar 

motsvarande beslut. 

----- 
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KF § 74  KS/2017:926 - 190 

 

Gemensam överförmyndarnämnd i södra Lappland 

 

Efter en genomlysning av Lycksele kommuns överförmyndarverksamhet 

har det framkommit möjligheter att stärka överförmyndarverksamheten i en 

s.k. gemensam nämnd. Detta skulle förebygga den sårbarhet som idag upp-

levs, både inom den politiska styrningen, men också att öka samarbetet 

inom handläggarsidan. Några kommuner har såsom Lycksele fastställt in-

riktningsbeslut kring frågan, och några har muntligen ställt sig positiva till 

konceptet. 

 

Överförmyndarverksamheten är en verksamhet som växer och kraven på 

hjälpinsatser i form av gode män och förvaltare ökar och därmed även be-

hovet av insatser för rekrytering och utbildning. De administrativa insatser-

na väntas också öka i takt med fler ärenden och tillsynsmyndighetens krav 

på dokumentation.   

 

Under 2018 genomfördes en utredning kring att införa en gemensam orga-

nisation för överförmyndarverksamheten i Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, 

Sorsele, Storumans och Åsele kommuner. Utredningen visar på att samver-

kan genom en gemensam nämnd är ett sätt för att kvalitetssäkra verksam-

heten. Utredningen förordar Lycksele kommun som värdkommun främst 

baserat på kommunens storlek samt att Lycksele kommun tagit initiativ till 

samverkan. De reglementen och samverkansavtal som avses fastställas i re-

spektive kommun har även granskats i utredningen.  

 

Förslag till reglemente, avtal om samverkan samt budget 2019 för gemen-

sam överförmyndarnämnd har upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 93. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-06, § 111. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att tillsammans med Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, Sorsele och Åsele 

kommuner bilda en gemensam överförmyndarnämnd 

 

att Lycksele kommun ska vara värdkommun 

  

att anta upprättat förslag till reglemente för den gemensamma överförmyn-

darnämnden 
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KF § 74 – forts.  

 

att godkänna upprättat förslag till avtal om samverkan om en gemensam 

överförmyndarförvaltning 

 

att godkänna upprättat förslag till budget för 2019 för den gemensamma 

nämnden 

 

att den gemensamma nämnden tillträder 2019-01-01.   

----- 
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KF § 75  KS/2018:1800 - 102 

 

Val - Kommunfullmäktiges valberedning till och med 2022-10-14 

 

Kommunfullmäktige ska utse en valberedning för innevarande mandat-

period till och med 2022-10-14.  

 

Enligt gällande arbetsordning för kommunfullmäktige ska valberedningen 

bestå av en ledamot och en ersättare vardera från varje parti som är repre-

senterat i kommunfullmäktige. 

 

Valberedningen ska lägga fram förslag i valärenden som kommunfullmäk-

tige ska behandla.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse följande personer i kommunfullmäktiges valberedning till och med 

2022-10-14:  

 

Parti Ledamöter Parti Ersättare 

C Peder Wiklund C Therese Granström 

M Veronika Håkansson M Ulf Vidman 

L Ulla-Maria Åkerblom L  Hans-Peter Carlson 

KD Ingela Forsman KD Roland Gustafsson 

S Gunilla Lundgren S Christian Andersson 

V Daniel Johansson V Linda Glasin 

SD Bengt-Erik Åkebrand SD Elving Karlsson 

KL Erold Westman KL Ronny Nyström 

 

att utse Peder Wiklund till ordförande 

 

att utse Gunilla Lundgren till vice ordförande. 

-----  
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KF § 76  KS/2018:1801 - 101 

 

Val - Kommunfullmäktiges presidium till och med 2022-10-14 

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-20. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Patrik Persson (C) till ordförande 

 

att utse Gunilla Lundgren (S) till 1:e vice ordförande 

 

att utse Jarl Folkesson (C) till 2:e vice ordförande.  

----- 
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KF § 77  KS/2018:1802 - 007 

 

Val - Revisorer för kommunens förvaltning 2019-2023 

 

Kommunfullmäktige ska utse fem (5) revisorer för kommunens förvaltning.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll/förslag 2018-11-20. 

  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse följande personer till revisorer för kommunens förvaltning mandat-

perioden 2019-2023 (efter slutförd granskning under 2023 av 2022 års 

verksamhet och avlämnad årsredovisning) 

 

Parti Revisor 

S Alf Backström 

S Jan-Olof Pennling 

S Gunilla Eriksson 

C Robert Salomonsson 

C Elin Holmgren  

----- 
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KF § 78  KS/2018:1803 - 101 

 

Val - Kommunstyrelsen 2019-2022 

 

Kommunfullmäktige ska utse tretton ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) och tretton ersättare till kommunstyrelsen för mandat-

perioden 2019-2023.  

 

Efter val av kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige utse kommunalråd 

och oppositionsråd bland kommunstyrelsens ledamöter.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-20. 

 

Valberedningens förslag 

 

att följande personer utses: 

 

Parti Ledamöter Parti Ersättare 

C Tomas Mörtsell C Klara Olofsson 

C Jessica Bergfors C Mikael Fredriksson 

C Anders Persson C Eva-Sofie Jansson 

C Therese Granström C Sandra Holmner 

M Ulf Vidman M Karin Holmner 

M Veronika Håkansson M Eva Banstorp 

L Hans-Peter Carlson L Ulla-Maria Åkerblom 

KD Allan Forsberg KD Roland Gustafsson 

S Karin Malmfjord S Bo-Anders Johansson 

S Kristina Fredriksson S Maria Gardfall 

S Peter Åberg S Nils-Erik Dahlberg 

V Daniel Johansson  V Linda Glasin 

SD Elving Karlsson SD Ali Rubertsson 

 

att Tomas Mörtsell utses till ordförande tillika kommunalråd 

 

att Karin Malmfjord utses till vice ordförande tillika oppositionsråd. 

 

Yrkande 

Elving Karlsson (SD) yrkar  

 

att Marie Berglund (SD) utses till ledamot i stället Elving Karlsson (SD) 

 

att Laila Löfdahl (SD) utses till ersättare i stället för Ali Rubertsson (SD). 
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KF § 78 – forts. 

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på Elving Karlssons ändringsyrkande 

och valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt ändringsyrkandet.  

 

2. Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag i övrigt och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse följande personer i kommunstyrelsen mandatperioden 2019-2022:  

 

Parti Ledamöter Parti Ersättare 

C Tomas Mörtsell C Klara Olofsson 

C Jessica Bergfors C Mikael Fredriksson 

C Anders Persson C Eva-Sofie Jansson 

C Therese Granström C Sandra Holmner 

M Ulf Vidman M Karin Holmner 

M Veronika Håkansson M Eva Banstorp 

L Hans-Peter Carlson L Ulla-Maria Åkerblom 

KD Allan Forsberg KD Roland Gustafsson 

S Karin Malmfjord S Bo-Anders Johansson 

S Kristina Fredriksson S Maria Gardfall 

S Peter Åberg S Nils-Erik Dahlberg 

V Daniel Johansson  V Linda Glasin 

SD Marie Berglund SD Laila Löfdahl 

 

att utse Tomas Mörtsell till ordförande tillika kommunalråd 

 

att utse Karin Malmfjord till vice ordförande tillika oppositionsråd. 

----- 
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KF § 79  KS/2018:1804 - 700 

 

Val - Omsorgsnämnden 2019-2022 

 

Kommunfullmäktige ska utse sju ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) och sju ersättare till omsorgsnämnden för mandatperioden 

2019-2022. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-20. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse följande personer i omsorgsnämnden mandatperioden 2019-2022:  

 

Parti Ledamöter Parti Ersättare 

C Therese Granström C Jan-Elof Bergström 

M Eva Banstorp M Christer Bergfors 

L Catarina Samuelsson L Anna Cederlund 

KD Roland Gustafsson KD Britt-Inger Ärlebrant 

S Bo-Anders Johansson S Marietta Malmbo 

S Gull-Britt Larsson S Lennart Cohen 

V Mats Eliasson V Linda Glasin 

 

att utse Roland Gustafsson till ordförande 

 

att utse Bo-Anders Johansson till vice ordförande.  

----- 
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KF § 80  KS/2018:1805 - 600 

 

Val - Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2019-2022 

 

Kommunfullmäktige ska utse nio ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) och nio ersättare till fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

den för mandatperioden 2019-2022. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-20. 

 

Valberedningens förslag 

 

att följande personer utses: 

 

Parti Ledamöter Parti Ersättare 

C Anders Persson C Malin Svensson 

C Eva-Sofie Jansson C Maria Karlsson 

M Karin Holmner M Ulf Vidman 

L Ulla-Maria Åkerblom L Lotten Wahlström 

KD Per-Daniel Liljegren KD Therese Mörtzell 

S Fredrik Boström S Helen Andersson 

S Peter Åberg S Kajsa Forsberg 

V Emilia Ronnhed V Marcus Glasin 

SD Marie Berglund SD Bengt-Erik Åkebrand 

 

att Anders Persson utses till ordförande 

 

att Fredrik Boström utses till vice ordförande. 

 

Yrkande  

Elving Karlsson (SD) yrkar  

 

att Ali Rubertsson (SD) utses till ersättare istället för Bengt-Erik Åkebrand 

(SD).   

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på Elving Karlssons ändringsyrkande 

och valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt ändringsyrkandet.  

2. Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag i övrigt och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  
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KF § 80 – forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse följande personer i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden man-

datperioden 2019-2022:  

 

Parti Ledamöter Parti Ersättare 

C Anders Persson C Malin Svensson 

C Eva-Sofie Jansson C Maria Karlsson 

M Karin Holmner M Ulf Vidman 

L Ulla-Maria Åkerblom L Lotten Wahlström 

KD Per-Daniel Liljegren KD Therese Mörtzell 

S Fredrik Boström S Helen Andersson 

S Peter Åberg S Kajsa Forsberg 

V Emilia Ronnhed V Marcus Glasin 

SD Marie Berglund SD Ali Rubertsson 

 

att utse Anders Persson till ordförande 

 

att utse Fredrik Boström till vice ordförande. 

----- 
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KF § 81  KS/2018:1806 - 200 

 

Val - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-2022 

 

Kommunfullmäktige ska utse sju ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) och sju ledamöter till miljö- och samhällsbyggnadsnämn-

den för mandatperioden 2019-2022.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll/förslag 2018-11-20.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse följande personer i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden mandat-

perioden 2019-2022:  

 

Parti Ledamöter Parti Ersättare 

C Peder Wiklund C Mikael Fredriksson 

M Olle Wärnick M Robin Ramstedt 

L Karl-Anders Åkerblom L Per-Erik Sahlman 

KD Emanuel Arnfjell KD Daniel Bergström 

S Runar Frohm S Maria Gardfall 

S Sven-Åke Pennling S Marietta Malmbo 

V Torkel Stångberg V Krister Näslund 

 

att utse Peder Wiklund till ordförande 

 

att utse Runar Frohm till vice ordförande. 

-----  
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KF § 82  KS/2018:1807 - 110 

 

Val - Valnämnden 2019-2022 

 

Kommunfullmäktige ska utse fem ledamöter (varav en ordförande och en 

vice ordförande) och fem ersättare till valnämnden för mandatperioden 

2019-2022.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll/förslag 2018-11-20.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse följande personer i valnämnden mandatperioden 2019-2022:  

 

Parti Ledamöter Parti Ersättare 

C Jan-Elof Bergström C Pereric Stenvall 

M Veronika Håkansson M Christer Bergfors 

L Bengt Johansson KD Britt-Inger Ärlebrant 

S Mari Salomonsson S Eva Helleberg 

V Mats Eliasson V Krister Näslund 

 

att utse Veronika Håkansson till ordförande 

 

att utse Mari Salomonsson till vice ordförande. 

-----  
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KF § 83  KS/2018:1808 - 107 

 

Val - Kommunalförbundet LYSTKOM 2019-2022 

 

Kommunfullmäktige ska utse två ledamöter och två ersättare till förbunds-

direktionen för kommunalförbundet LYSTKOM mandatperioden  

2019-2022. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll/förslag 2018-11-20. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse följande personer i förbundsdirektionen för kommunalförbundet 

LYSTKOM mandatperioden 2019-2022:  

 

Parti Ledamöter Parti Ersättare 

C Tomas Mörtsell L Ulla-Maria Åkerblom 

S Karin Malmfjord S Peter Åberg 

----- 
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KF § 84  KS/2018:1809 - 107 

 

Val - Överförmyndarnämnden i södra Lappland 2019-2022 

 

Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till den gemen-

samma överförmyndarnämnden i södra Lappland mandatperioden  

2019-2022. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-20. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse följande personer i överförmyndarnämnden i södra Lappland man-

datperioden 2019-2022:  

 

Parti Ledamot Parti Ersättare 

M Gun-Brith Stenvall S Britt-Inger Pettersson 

----- 
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KF § 85  KS/2018:1558 - 106 

 

Nominering - Region Västerbottens samverkansorgan Primärkommu-

nala beredningen (PKB) 2019-2022______________________________ 

 

Primärkommunala beredningen (PKB) är ett samverkansorgan mellan  

regionkommunen och primärkommunerna inom området regional utveck-

ling. Beredningen kommer att bestå av 30 ledamöter från kommunerna där 

varje kommun har två representanter.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-20. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att nominera följande personer till Primärkommunala beredningen (PKB) 

mandatperioden 2019-2022:  

 

Parti Ledamöter 

C Tomas Mörtsell 

S Karin Malmfjord 

----- 
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KF § 86  KS/2018:1810 - 107 

 

Ombud vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och årsmöten  

2019-2022___________________________________________ 

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-20.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att kommunfullmäktige ska utse ombud vid bolagsstämmor med  

Storumans kommunföretag AB och ge om budet erforderlig fullmakt och 

instruktion 

 

att Storumans kommunföretag AB ska utse ombud till bolagsstämmor med 

dotterbolagen och besluta om direktiv för dessa ombud 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid 

externa bolagsstämmor, föreningsstämmor och årsmöten under mandatperi-

oden. 

----- 
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KF § 87  KS/2018:1811 - 107 

 

Val - Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr  

2019-2022______________________________________________ 

 

Kommunfullmäktige ska utse representanter till direktionen samt revisorer i 

kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr för mandatperi-

oden 2019-2022. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-20. 

 

att utse följande personer i direktionen:  

 

Parti Ledamot Parti Ersättare 

C Tomas Mörtsell S Karin Malmfjord 

 

att utse följande personer till revisorer 

 

Parti Ordförande Parti Vice ordförande 

S Gunilla Eriksson C Robert Salomonsson 

----- 
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KF § 88  KS/2018:1812 - 112 

 

Borgerliga vigselförrättare mandatperioden 2019-2022 

 

Länsstyrelsen emotser kommunfullmäktiges förslag på borgerliga vigselför-

rättare som kommer att förordnas under mandatperioden 2019-2022. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-20. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att föreslå länsstyrelsen att följande personer förordnas som borgerliga vig-

selförrättare mandatperioden 2019-2022:  

 

Tomas Mörtsell 

Ann-Christine Jonsson 

Sofie Marberg 

----- 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 25 (71)  

    

Kommunfullmäktige 2018-11-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 89  KS/2018:1556 - 112 

 

Nominering - Begravningsombud 2019-2022 

 

Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur 

församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska 

kyrkan. Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livså-

skådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får till-

fälle att lämna förslag på begravningsombud till länsstyrelsen.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll/förslag 2018-11-20.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att nominera Robin Ramstedt (M) som begravningsombud mandatperioden 

2019-2022.  

----- 
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KF § 90  KS/2018:1813 - 106 

 

Val - Storumans Folkets Hus-förening 2019-2022 

 

Storumans kommun ska utse en revisor och en revisorsersättare i Storumans 

Folkets Hus-förening för mandatperioden 2019-2022. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll/förslag 2018-11-20. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att utse följande personer: 

 

Parti Revisor Parti Revisorsersättare 

S Gunilla Eriksson L Lotten Wahlström 

----- 
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KF § 91  KS/2018:1814 - 006 

 

Ordning för kallande av ersättare mandatperioden 2019-2022 

 

Beredande organs förslag  

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-20.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att följande ordning ska gälla för kallande av ersättare till nämnder och 

styrelser för mandatperioden 2019-2022: 

 

1. I första hand kallas personlig ersättare, dvs. den som i valprotokollet 

står på samma rad som den ordinarie ledamoten.  

 

2. I andra hand kallas ersättare från det parti eller de valsamverkande 

partier som den som ska ersättas tillhör.  

 

3. I tredje hand i ordning uppifrån och ner i valprotokollet för ersättare.  

 

Som valsamverkande partier anges för mandatperioden: 

 

C, M, FP och KD – Alliansen 

 

Det angivna tillvägagångssättet ska tillämpas, utom då det i lag eller 

författning föreskrivs något annat, om ersättares inkallande till tjänstgöring.  

----- 
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KF § 92  KS/2018:1466 - 101 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag - ledamot i kommunfullmäktige 

 

Annika Mörtsell har utsetts till ledamot i kommunfullmäktige för Center-

partiet innevarande mandatperiod.  

 

I skrivelse daterad 2018-10-15 avsäger sig Annika Mörtsell uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen och begära ny rösträk-

ning hos länsstyrelsen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att begära ny rösträkning hos länsstyrelsen.  

----- 
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KF § 93   

 

Allmänhetens frågestund - budget 2019 samt plan 2020 och 2021 

 

Enligt gällande arbetsordning ska allmänhetens frågestund äga rum i sam-

band med kommunfullmäktiges behandling av budgeten. 

Av tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträde framgår att 

allmänheten har möjlighet att ställa frågor i ärendet.  

Sammanträdet ajourneras för Allmänhetens frågestund. Information lämnas 

om det upprättade förslaget till budget för 2019 samt plan 2020 och 2021. 

Allmänheten bereds därefter möjlighet att ställa frågor i ärendet.  

----- 
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KF § 94  KS/2018:1798 - 106 

 

Interpellation - samverkansavtalen med Polisen 

 

Kristina Fredriksson (S) har 2018-11-06 lämnat in följande interpellation 

till kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell. 

 

2011-01-20 undertecknade Tomas ett samverkansavtal med Polisen som in-

nehöll olika saker som kommunen skulle göra. Bl.a. genomföra tidiga före-

byggande insatser för ungdomar 13-16 år. Allmänt arbete med att förebygga 

brott. Att fältgrupp (elevhälsa, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis) 

samverkar i löpande verksamhet. Det här är bara några av de saker som 

skulle genomföras.  

 

Vi vet att debutåldern för droganvändning sjunker.  

 

2016-12-08 undertecknade Peter Persson en samverkansöverenskommelse 

med Polisen. Ett medborgarlöfte och samverkansöverenskommelsen. En del 

ett och en del två som skulle handla om genomförandet. Del två saknas. 

Den här samverkansöverenskommelsen sträckte sig över åren 2017-2018. 

Den ska därefter revideras.  

 

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande fråga:  

 

Vad är gjort utifrån dessa överenskommelser som är undertecknade? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande interpellat-

ionssvar.  

 

Avtalet ger en inriktning till de frågor där kommunen och Polisen ska sam-

verka. Efter avtalets undertecknande har förutsättningarna i viss mån för-

ändrats. Till en del med anledning av den organisationsförändring som skett 

i Polisens organisation, som tagit tid och resurser. 

 

Ur ett lokalt perspektiv har arbetet kopplat till psykisk ohälsa och de själv-

mord som de senaste åren inträffat gjort att arbetet i större omfattning har 

inriktats på det självmordsförebyggande arbetet och de olika projekt och in-

satser som genomförts med anledning av detta. 
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KF § 94 - forts. 

 

Min förhoppning är att vi nu, inte minst med anledning av att Polisens or-

ganisation börjar finna sina former, ska kunna få en nystart på samarbetet 

mellan Polisen och kommunen. 

 

Kristina Fredriksson tackar för svaret och interpellationen anses därmed be-

svarad. 

----- 
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KF § 95  KS/2018:218 - 021 

 

Interpellation - fastighetsaffären Brandstationen/Kommunförrådet 

 

Erold Westman (KL) har 2018-11-19 lämnat in rubricerad interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell med följande frågor om-

kring köpet och historiken: 

 

1. Hur, när och vem gjorde sammanslagningen av fastigheterna? 

2. Varför gjordes detta? 

3. Varför har inte de ansvariga för affären informerats om misstaget  

sedan köpet undertecknades? 

4. Vem eller vilka har skrivit under köpet (för kommunens räkning)? 

5. Har vice kommunalråd haft vetskap om misstaget? 

6. Har revisorerna haft vetskap om misstaget? 

7. Har investeringar på ombyggnationerna bekostats av kommunen eller 

har fastighetsägaren bekostat dessa? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell meddelar att interpellation-

en kommer att besvaras vid nästa sammanträde i februari.  

----- 
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KF § 96  KS/2017:177 - 732 

 

Motion - beviljad tid till vårdtagare i behov av hemtjänst inom  

Storumans kommun____________________________________ 

 

Mats Eliasson (V) och Linda Glasin (V) har 2017-03-27 lämnat in motion 

om beviljad tid för vårdtagare i behov av hemtjänst inom Storumans kom-

mun. 

 

Motionärerna föreslår 

 

att Storumans kommun möjliggör för handläggare inom hemtjänst att kon-

trollera att beviljad vård/brukartid är faktisk tid och vårdinsatser som perso-

nen får 

 

att Storumans kommun snarast ser över om schablontid ska användas för att 

räkna restid. Faktisk restid bör tillämpas för att minska risken att brukartid 

används för restid.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-25 § 27 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till om-

sorgsnämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämndens yttrande 2018-09-18 § 70 

Enligt det system för biståndshandläggning och avgifter som tillämpas idag 

så beviljas den enskilda brukaren en insats som är tidsberäknad utifrån en 

schablon. I praktiken innebär det att det inte kan ta både längre och kortare 

tid att utföra insatsen än den tid som är angiven i schablonen. Att använda 

schablontid är ett sätt att skapa flexibilitet i systemet så att den hemtjänst-

personal som ska utföra arbetsinsatserna har möjlighet att anpassa tidsåt-

gången utifrån vad som faktiskt krävs i det enskilda fallet.  

 

2018-09-03 ser den beviljade schablontiden för hemtjänst ut på följande 

sätt:  

 

Storuman 

 Timmar  

per månad 

Procentuell  

fördelning 

Kringtid 346 16 % 

Utförandetid service 349 16 % 

Utförandetid omsorg 1 092 50 % 

Restid 379 17 % 

Summa 2 164  
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KF § 96 – forts. 

 

Tärnaby 

 Timmar  

per månad 

Procentuell 

 fördelning 

Kringtid 215 16 % 

Utförandetid service 296 22 % 

Utförandetid omsorg 451 34 % 

Restid 383 28 % 

Summa 1 344  

 

Den beviljade schablontiden varierar under året utifrån hur många hem-

tjänstärenden som beviljats samt hur stora insatser som beviljats. Enhets-

cheferna som ansvarar för hemtjänst försöker då anpassa bemanningen uti-

från beviljad schablontid.  

 

Det finns i dagsläget inget system för att mäta förhållandet mellan beviljad 

schablontid och faktiskt utförd tid. Detta utifrån att brukaren är beviljad en 

insats och inte en faktisk tid. Schablontiderna är främst ett verktyg för en-

hetscheferna så att de ska kunna planera verksamheten. Brukaren däremot 

får sin insats oavsett hur lång tid det tar. Beträffande restider så läggs det på 

särskild restid på varje enskilt biståndsbeslut. Detta för att den beviljade ti-

den för service och omsorg ska kunna användas till just detta och inte till 

resor.  

 

Omsorgsnämnden har idag inga planer på att ändra systemet med schablon-

tider inom hemtjänsten och eftersom brukarna inte betalar sina insatser uti-

från faktiskt utförd tid är det idag inte aktuellt att införa ett system som mä-

ter den utförda tiden. Uppföljning av hur schablontiden fungerar i varje en-

skilt ärende sker i dialog mellan enhetschefer, biståndshandläggare och 

hemtjänstpersonal. 

 

Omsorgsnämnden föreslår därför att motionen därmed anses besvarad.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2018-09-18 § 70.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 90. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-06, § 109. 

  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen därmed anses besvarad.  

----- 
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KF § 97  KS/2017:957 - 739 

 

Medborgarförslag - byggande av boenden för dementa och seniorer 

 

Sören Israelsson har 2017-12-03 lämnat in ett medborgarförslag där han 

skriver att det idag placeras dementa bland patienter och i korttidsboenden 

på sjukstugan i Storuman. Detta medför att kränkande situationer uppstår 

mellan patienter/boende och att arbetsmiljön för personalen blir svårare.  

 

Sören Israelsson föreslår därför att det byggs fler boendeplatser för dementa 

samt även seniorboenden för de som ännu inte blivit dementa.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27 § 8 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överläm-

nats till omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämndens yttrande 2018-09-18, § 68 

Omsorgsnämnden delar förslagsställarens syn på att det behövs bra bostäder 

för såväl dementa som för personer som inte har demenssjukdom. Om-

sorgsnämnden diskuterar därför en ombyggnation av vissa särskilda boen-

den för att skapa en bättre miljö för dementa. Dessutom har omsorgsnämn-

den beslutat föreslå att ett antal lägenheter i särskilt boende ställs om till 

trygghetsbostäder. Någon nybyggnation av lägenheter är inte aktuell i dags-

läget.  

 

Omsorgsnämnden anser därför att medborgarförslaget därmed anses besva-

rat.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2018-09-08, § 68. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 91. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-06, § 110. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KF § 98  KS/2018:771 - 739 

 

Medborgarförslag - byggande av hyreslägenheter och seniorboende i 

Hemavan__________________________________________________ 

 

Eva Andersson har 2018-06-01 lämnat in ett medborgarförslag där hon  

föreslår att kommunen snarast börjar arbeta för att bygga hyreslägenheter 

och seniorboende i Hemavan. Till medborgarförslaget bifogas listor med 

520 namnunderskrifter. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-12 § 49 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överläm-

nats till koncernchefen för tjänsteutlåtande och remitterats till Fastighets 

AB Umluspen (FABU) för yttrande.  

 

Bedömning 

Av FABU:s yttrande framgår att bolagets uppgift som allmännyttigt fastig-

hetsbolag är enligt ägardirektiv och bolagsordning att främja bostadsför-

sörjningen och tillgången till verksamhetslokaler som gynnar kommunens 

utveckling. FABU försöker i första hand effektivisera befintliga byggnader 

och lokaler om behov uppstår. För att nyproduktion av hyreslägenheter ska 

bli aktuellt behöver FABU svar på följande parametrar: 

 

o Hur ser behovet ut (kö)? 

o Har fastighetsbolaget råd att bygga? 

o Kan marknaden acceptera hyresnivåerna gällande nyproduktion? 

o Finns entreprenörer som kan/vill bygga? 

 

I dagsläget står 14 personer i kö till lägenhet i Hemavan, vilket inte kan be-

traktas som onormalt eller inte kan hanteras inom befintligt bestånd i områ-

det. I dagsläget ligger produktionskostnaden för bostäder på ca 30 000 kro-

nor kvadratmeter BOA (boarea) vid kusten. Bedömningen är att produkt-

ionskostnaderna är något högre i västra delen av Västerbottens inland, dels 

på grund av fraktkostnader, bristfällig konkurrens och att man bygger ett 

mindre antal lägenheter vid samma tillfälle. Även med statligt bidrag får en 

normal 2:a på 60 m² en faktiskt hyra på ca 7 000 kronor per månad.  

 

Om man via det nya kösystemet ser att behovet av bostäder finns, att pre-

sumtiva hyresgäster kan acceptera hyresnivåerna, att skälig ekonomi för 

fastigheten kan uppnås samt att konkurrenskraftiga priser vid nyproduktion 

erhålls bedömer FABU att det finns goda möjligheter för nyproduktion av 

bostäder i Hemavan. 
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KF § 98 – forts. 

 

Mot bakgrund av detta anser FABU att medborgarförslaget anses besvarat.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-09-12. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-02, § 74. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KF § 99  KS/2018:1276 - 739 

 

Medborgarförslag - tillämpning av Lag (2008:962) om valfrihetssystem 

inom särskilda boenden________________________________________ 

 

Kristoffer Hell, Adine Hedberg, Evelina Borgström och Åsa Kunosson har 

2018-09-28 lämnat in ett medborgarförslag där de föreslår att kommunen 

ska tillämpa Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) även inom sär-

skilda boenden för att öppna upp möjligheten för privata aktörer, precis som 

man gjort inom hemtjänsten.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 100  KS/2018:1533 - 512 

 

Medborgarförslag - enhetlig hastighetsreglering inom tätbebyggt om-

råde i hela kommunen till max 30 km/h__________________________ 

 

Birgitta Corin har 2018-10-15 lämnat in ett medborgarförslag där hon före-

slår en enhetlig hastighetsreglering inom tätbebyggt område i hela kommu-

nen till max 30 km/h. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämn-

den för handläggning och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige.  

----- 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 40 (71)  

    

Kommunfullmäktige 2018-11-20  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 101  KS/2018:1658 - 317 

 

Medborgarförslag - belysning vid återvinningsstationen på Hantverks-

gatan i Storuman______________________________________________ 

 

Joakim Wallin har 2018-10-22 lämnat in ett medborgarförslag där han  

önskar att kommuner sätter upp belysning vid återvinningsstationen på 

Hantverksgatan i Storuman.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 102  KS/2018:1671 - 512 

 

Medborgarförslag - farthinder längs E12 genom Hemavan 

 

Henrik Berglund har 2018-10-22 lämnat in ett medborgarförslag där han fö-

reslår att E12 genom Hemavan trafiksäkras genom att det anläggs farthin-

der.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämn-

den för handläggning och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 103  KS/2018:1700 - 512 

 

Medborgarförslag - hastighetsbegränsning samt övergångsställe i  

Tärnaby________________________________________________ 

 

Hans-Peter Carlson har 2018-10-25 lämnat in ett medborgarförslag där han 

föreslår följande åtgärder för en förbättrad trafikmiljö i Tärnaby:  

 

o Hastighetsbegränsningar på E12 med max 50 respektive 30 km/h på 

utsatta sträckor. 

o Hastighetsbegränsning med max 30 km/h vid samtliga bostadsområ-

den och lokalgator. 

o Övergångsställe över E12 för att ta sig till busstationen på ett säkert 

sätt.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslag till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

för handläggning och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 104  KS/2018:1149 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2018 för Storumans kommun 

 

Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Storumans 

kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. Delårsrapporten 

ska, förutom styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser, innehålla 

en förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, sjukfrånvaro och 

måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2018 på 0 kronor vilket är i enlig-

het med budget för året och i linje med ett av delmålen för god ekonomisk 

hushållning.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-09-20.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-02, § 76. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 101. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-16, § 101 att uppmana nämnderna att 

se över verksamheterna för att minimera underskotten. Nämnderna ska no-

tera att de i år och kommande år omfattas av den långsiktiga målsättningen 

att hålla tilldelad budgetram. Nämnderna ska i samband med årsredovis-

ningen 2018 redovisa vidtagna åtgärder samt handlingsplan för att minska 

underskotten kommande år.  

 

Kommunrevisorerna har härefter granskat delårsrapporten och i utlåtande 

2018-11-13 sägs följande:  

 

o Delårsrapporten är i stort upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed i övrigt.  

 

o Redovisat resultat vid delårstillfället är förenligt med de finansiella 

mål som kommunfullmäktige fastställt för 2018. 

 

o Delårsrapportens återrapportering och analys ger begränsat med un-

derlag vilket gör att revisionen inte kan uttala sig om måluppfyllelsen 

i verksamhetsperspektivet för 2018. 

 

Resultatet av granskning och underlag för gjorda bedömningar finns redovi-

sat i revisionsrapport som bifogas utlåtandet.  
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KF § 104 – forts. 

  

Utlåtandet och revisionsrapporten har också överlämnats till kommunstyrel-

sen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna delårsrapporten för Storumans kommun perioden januari–

augusti samt prognos för helåret 2018. 

----- 
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KF § 105  KS/2018:283 - 041 

 

Ändringsbeslut - investeringsprojekt Ombyggnad av kök, Skytteanska 

skolan (Laxnäs 1:27)__________________________________________ 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-24 § 35 att avsätta 6,2 mnkr för 

ombyggnation av kök på Skytteanska skolan, bland annat för byte av 

material i innerväggar.  

 

Saneringen har visat sig mer omfattande än vad som tidigare bedömts. 

Detta kombinerat med behov av byte av dolda rör innebär att kommunfull-

mäktiges beslut behöver justeras. 

 

Justeringen ligger inom beslutad total investeringsram för perioden 2016-

2019. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-09-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-02, § 77. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 102. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avsätta ytterligare 1 050 000 kronor till investeringsprojektet vilket  

innebär följande:  

 

Fastighet/ 

projekt 

Projektnamn Syfte Budget (kr) 

Laxnäs 1:27 Ombyggnad av 

kök, Skytteanska 

skolan 

Åtgärd disk samt 

byte av material i 

innerväggar som är 

godkänt för livs-

medelshantering 

7 250 000 

----- 
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KF § 106  KS/2018:1317 - 041 

 

Utdebitering 2019 

 

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

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

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

nads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-10-03. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 99. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa utdebiteringen 2019 till 23,15 kronor per skattekrona. 

----- 
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KF § 107  KS/2018:1512 - 041 

 

Budget 2019 samt plan 2020 och 2021 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 om långsiktiga budgetramar för 

2016-2019 i samband med antagandet av strategisk plan för samma period. 

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

Förslag till budget 2019 har upprättats vad avser resultat-, balans- och 

finansieringsbudget för 2019 samt plan för 2020 och 2021. 

 

2018 skedde en större uppräkning av budgetramarna för omsorgsnämnden 

och fritids-, kultur- och utbildningsnämnden.  

 

Inför 2019 föreslås kommunstyrelsens och nämndernas budgetramar upprä-

knas med 1,5 %. Därutöver uppräknas omsorgsnämndens budgetram med 

ytterligare 0,2 % enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15.  

 

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

bildningsnämndens budgetram åren 2015-2018 med 500 000 kronor/år för 

attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser. I det upprättade budgetförslaget 

inför arbetsutskottets sammanträde finns inte någon sådan förstärkning till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden med.  

 

Det bör noteras att budgetramen för omsorgsnämnden för 2019 är lägre än 

resultatprognosen för nämnden 2018. Det gör det angeläget med åtgärder 

om kommunen som helhet ska klara sitt resultatmål för 2019. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-10-17. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-23, § 94. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-06, § 113. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utöka fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram med 500 000 

kronor år 2019 för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser 

 

att avsatta medel för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser ska användas 

ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv 

 

att justera ner kommunens resultatbudget med 500 000 kronor år 2019  
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KF § 107 – forts.  

 

att justera budgeten för kommunstyrelsen och nämnderna i plan för 2021 så 

att ett nollresultat uppnås  

 

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

2019 samt plan för 2020-2021 i övrigt 

 

att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2019. 

----- 
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KF § 108  KS/2018:1495 - 104  

KS/2018:586 - 104 

 

Utbetalning av partistöd 2019 

 

Kommunfullmäktige har 2014-09-23 fastställt lokala regler för partistöd 

som ett komplement till gällande lagstiftning.  

 

Av reglerna framgår bl.a. följande: 

 

o Partistödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter be-

slut 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 4 kap. 29 

§ första stycket Kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett 

granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 

kap. 31 § första och andra styckena kommunallagen inte lämnats in till 

kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för näst-

kommande år.   

 

I samband med att kommunfullmäktige fastställde reglerna beslutades 

också om totalt budgeterat partistöd till 300 000 kronor per år under man-

datperioden 2015-2018. Detta innebär att grundstödet uppgått till 16 875 

kronor och mandatstödet till 4 024 kronor baserat på 41 mandat i kommun-

fullmäktige.  

 

Från och med den nya mandatperioden har kommunfullmäktige 31 mandat. 

Totalt budgeterat partistöd för 2019 är oförändrat och uppgår till 300 000 

kronor. Detta innebär att grundstödet uppgår till 16 875 kronor och mandat-

stödet till 5 322 kronor. 

 

Redovisningar och granskningsintyg avseende 2017 års partistöd har in-

kommit från samtliga partier inom föreskriven tid.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2018-10-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 95. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-06, § 114. 
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KF § 108 – forts. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utbetala partistödet för 2019 i förskott under januari månad 2019 enligt 

följande: 

 

Parti Antal  

mandat 

Grund- 

stöd 

(kr) 

Mandat- 

stöd  

(kr) 

Totalt 

(kr) 

Moderaterna 2  16 875   10 645 27 520 

Centerpartiet 10  16 875   53 226 70 101 

Liberalerna 2  16 875    10 645 27 520 

Kristdemokraterna 2  16 875    10 645 27 520 

Arbetarepartiet-

Socialdemokraterna 

7  16 875    37 258 54 133 

Vänsterpartiet 4  16 875   21 290 38 165 

Sverigedemokraterna 3  16 875     15 968 32 843 

Kommunlistan 1  16 875     5 322 22 197 

----- 
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KF § 109  KS/2018:1513 - 346 

 

Va-taxa 2019 

 

Förslag till budget för va-verksamheten är utarbetad för 2019. Kommunen 

får enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster inte ta ut högre avgif-

ter än vad som behövs för att täcka de kostnader som behövs för att bedriva 

va-verksamheten. 

 

Den va-taxa som gäller för 2018 genererar tillräckliga intäkter för att klara 

budgeterade utgifter för 2019. Förslag till va-taxa för 2019 har upprättats 

med oförändrade nivåer från va-taxa för 2018. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2018-10-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 96. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-06, § 115. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till va-taxa för Storumans kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggningar att gälla fr.o.m. 2019-01-01. 

----- 
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KF § 110  KS/2018:1514 - 356 

 

Renhållningstaxa 2019 

 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till renhållningstaxa för 2019 

baserad på prognostiserade kostnader och intäkter för 2019. 

 

Den insamlade mängden avfall från hushåll har ökat under många år samt 

även kostnaderna för drift av återvinningscentral. En justering av taxan har 

därför gjorts för att täcka de generella kostnadsökningarna. 

 

Inför 2018 utökades taxan med fler avfallsområden, genom förtydliganden 

och utökning av olika bostadsformer. Taxan öppnar även upp för fler for-

mer av avfallshantering för flerfamiljshus, bostadsområden och verksam-

heter. Taxan motiverar till ett ökat ansvar att skapa möjligheter till sortering 

av avfallet.  

 

Vad gäller verksamhetsavfall harmoniserar taxan i stort med de kostnader 

som råder. Träavfall behandlas likvärdigt med brännbart avfall.  

 

En översyn har påbörjats hur insamlingen av framtidens avfall inom kom-

munen ska se ut. Storumans kommun medverkar även i en utredning inom 

Region 10 för hur införandet av utsortering av matavfall ska ske.  

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2018-10-18. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-06, § 116. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun 

att gälla fr.o.m. 2019-01-01.  

----- 
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KF § 111  KS/2018:1307 - 000 

 

Framtida struktur för samverkan mellan regionkommunen och länets 

kommuner avseende vård och omsorg___________________________ 

 

Inom ramen för projekt Regionkommun 2019 har en utredning beträffande 

samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård 

och omsorg genomförts. En slutrapport redovisades för den politiska styr-

gruppen 2018-09-27.  

 

Utredningens förslag bygger dels på intervjuer med ett urval av de som in-

går i nuvarande samverkanssystem, dels på aktuell forskning om samverkan 

och nationella utredningar inom området vård och omsorg.  

 

Förslaget har genomgått en förankringsprocess i form av tre seminarier där 

sammanlagt drygt 130 personer deltagit. Samtliga kommuner har varit re-

presenterade på politisk och tjänstepersonsnivå med endera kommunstyrel-

sens ordförande eller kommunchef. De flesta kommuner har även varit re-

presenterade av socialnämnder eller motsvarande liksom skol- och utbild-

ningsnämnder.  

 

Deltagarna har vid dessa tillfällen lämnat synpunkter på huvudpunkter i för-

slaget och på kommande process. De synpunkter som då framkommit har 

varit genomgående positiva och på konstruktiva. Synpunkter från seminari-

erna har också beaktats i utredningens slutrapport.  

 

Utredningen ger förslag till strukturen för samverkan. En sammanfattning 

av förslagets huvudpunkter framgår av bilaga 2.  

 

Rapporten innehåller inte förslag till uppdragsbeskrivningar, rutiner eller 

andra metodfrågor. De bör utarbetas i en gemensam implementeringspro-

cess när beslut om huvudpunkterna i samverkansstrukturen föreligger från 

länets kommuner och från landstinget.  

 

För att, under förutsättning av huvudmännens beslut, ge möjlighet att på-

börja en gemensam implementeringsprocess under våren 2019, finns ett di-

rektiv för ett implementeringsprojekt. Förslaget framgår av bilaga 3.  

 

Den politiska styrgruppen för projekt Region 2019 rekommenderar Väster-

bottens kommuner och Västerbottens läns landsting att anta huvudpunkter-

na i förslaget till samverkansstruktur (enligt bilaga 2) samt godkänna för-

slaget till direktiv för implementeringsprojekt som ska leda fram till ett in-

förande av den beslutade samverkanstrukturen (enligt bilaga 3). 
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KF § 111 – forts.  

 

Ärendet har överlämnats till omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämndens yttrande 2018-10-19 § 83 

Omsorgsnämnden har inget att erinra och föreslår att Storumans kommun 

ställer sig bakom förslaget till framtida struktur för samverkan mellan reg-

ionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg. 

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2018-10-19 § 83. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 97. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-06, § 117. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta huvudpunkterna i förslaget till samverkansstruktur enligt bilaga 2 

 

att godkänna förslaget till direktiv för implementeringsprojekt som ska leda 

fram till ett införande av den beslutade samverkanstrukturen enligt bilaga 3. 

----- 
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KF § 112  KS/2018:1168 - 106 

 

Förbundsordning för Samordningsförbundet södra Lappland 

 

Storumans kommun har efter beslut i kommunstyrelsen 2017-12-19 § 173 

ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Lycksele-Malå.  

 

Förutom Storumans kommun har Åsele, Vilhelmina och Sorsele kommuner 

också ansökt om medlemskap i förbundet från och med 1 januari 2019. En 

ny förbundsordning måste därför fastställas av medlemmarna innan 2018 

års slut.  

 

Förbundsordningen har tidigare i höst varit utsänd på remiss till medlem-

marna. I samband med detta beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 

2018-10-23 att lämna synpunkter på styrelsens sammansättning innebä-

rande att varje kommun bör vara representerad i styrelsen med en ledamot 

och en ersättare vardera.  

 

Efter remisstidens utgång har förbundsordningen bearbetats och översänts 

till medlemmarna för fastställande.  

 

Av förbundsordningen framgår bland annat följande:  

 

o Förbundets namn är Samordningsförbundet södra Lappland 

 

o Förbundets ändamål är att inom Lycksele, Malå, Åsele, Storumans, 

Vilhelmina och Sorsele kommuners geografiska område svara för fi-

nansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkrings-

kassan, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten och kommunerna i 

syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurser-

na ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar 

till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsar-

beta.  

 

o Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och sju ersättare. Försäkrings-

kassan, Arbetsförmedlingen och Region Västerbotten utser en ledamot 

och en ersättare vardera. Kommunerna representeras av två ledamöter 

och fyra ersättare. Dessa ledamöter och ersättare utses för ett år i taget 

från och med 2019 efter ett roterande schema för de fem kommunerna. 

De kommunerna som inte är representerade med ordinarie ledamöter 

erhåller ersättarplatser.  
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KF § 112 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-06, § 118. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa förbundsordningen för Samordningsförbundet södra Lappland. 

----- 
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KF § 113  KS/2018:1506 - 003 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

 

Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige innevarande mandatpe-

riod har upprättats och som ska gälla från och med den 1 januari 2019.  

 

Arbetsordningen baseras på Sveriges kommuner och landstings förslag med 

underlag för lokala bedömningar och är anpassad till den nya kommunalla-

gen som började gälla i år.  

 

Beredning av ärendet har skett i samråd med kommunfullmäktiges ålders-

president. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2018-10-25. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-06, § 119. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige att gälla 

från och med 2019-01-01. 

----- 
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KF § 114  KS/2018:1507 - 003 

 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna 

 

Inför ny mandatperiod har kommunstyrelsens och nämndernas reglementen 

setts över och ett förslag till ett samlat dokument har tagits fram som ska 

gälla från och med 2019-01-01.  

 

Reglementet är uppdelat i nämndspecifika avsnitt för kommunstyrelsen och 

nämnderna samt ett avsnitt med gemensamma bestämmelser. Reglementet 

utgår från Sveriges kommuner och landstings förslag med lokala bedöm-

ningar och är anpassat till bestämmelserna i den nya kommunallagen som 

började gälla i år.  

 

Samråd har skett med koncernchefen och övriga förvaltningschefer i arbetet 

med att ta fram förslaget till reglemente.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2018-10-26. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-06, § 120. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen och nämn-

derna i Storumans kommun att gälla från och med 2019-01-01. 

----- 
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KF § 115  KS/2018:1831 - 006 

 

Datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2019 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige för 

varje år bestämma dag och tid för sammanträdena.  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa följande datum för 2019 års sammanträden:  

 

Tisdag 26 februari 

Tisdag 23 april 

Tisdag 11 juni 

Tisdag 24 september 

Tisdag 26 november 

 

att uppdra presidiet att fastställa tid för sammanträdena.  

----- 
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KF § 116  KS/2018:1832 - 006 

 

Annonsering om kommunfullmäktiges sammanträden mandatperioden 

2018-2022____________________________________________________ 

 

Enligt nya kommunallagen behöver inte uppgift om tid och plats för kom-

munfullmäktiges sammanträden längre införas i den eller de ortstidningar 

som kommunfullmäktige beslutar. Kommunens sammanträden ska istället 

tillkännages på kommunens webbaserade anslagstavla.  

 

För att nå ut till alla finns dock anledning att fortsätta med annonsering av 

kommunfullmäktiges sammanträden i ortstidningar och lokalt annonsblad.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att annonsera om kommunfullmäktiges sammanträden under mandatperi-

oden 2018-2022 i Västerbottens-Kuriren, Folkbladet, Lokaltidningen samt 

lokala annonsbladet Bladet.  

----- 
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KF § 117   

 

Redovisning av motioner 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen vid kom-

munfullmäktiges sammanträden i april och november redovisa de motioner 

som ännu inte beretts färdigt. 

 

Följande motioner har inte beretts färdigt: 

 

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.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13, 44 att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen för ytterligare beredning. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2018. 

 

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 

2015-2018. 

 

KS/2016:457 

Ändamålsenliga lokaler 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.  
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KF § 117 – forts. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2017-05-12, § 41 yttrat sig 

över motionen och föreslagit att den bifalls. Vid kommunstyrelsens arbets-

utskotts behandling av ärendet 2017-08-22, § 77 beslutades att återremittera 

ärendet till nämnden för ytterligare beredning vad avser delen av motionen 

om att ta fram en utvecklingsplan för Storumans lärcentrum.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2016-2018.  

 

KS/2016:609 

Närproducerade livsmedel inom offentlig verksamhet 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) m.fl. 2016-11-07. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-29 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till in-

genjör Debora Jonsson vid tekniska avdelningen och kostchef Tina Kerro 

för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2017-2018. 

 

Motionen kommer att beredas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sam-

manträde 2018-12-04. 

 

KS/2017:126 

Barnskötartjänster 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) och Sven-Åke Pennling (S) 2017-02-27. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 4 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande, som 2017-10-11, § 72 

föreslagit att motionen avslås.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28, § 84 att återremittera ärendet 

till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för ytterligare beredning. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträden 2017-2018. 
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KF § 117 - forts.  

 

KS/2017:127 

Valfrihet inom hemtjänsten 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2017-02-28. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 5 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till om-

sorgsnämnden för yttrande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2017-2018. 

 

KS/2017:253 

Arbetskläder till personal inom vård, skola och omsorg 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2017-04-23. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-25, § 28 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrative chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2017-2018.  

 

Ärendet kommer att beredas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts samman-

träde 2018-12-04. 

 

KS/2017:391 

Dagvattenstrategi 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2017-06-13. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13, § 55 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2017-2018.  

 

KS/2017:392 

Slamkompostering för fastighetsägare med enskild avloppsbrunn 

Inlämnad av Maria Gardfall (S) och Karin Malmfjord (S) 2017-06-13. 
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KF § 117 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13, § 56 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande samt till avfallsingenjö-

ren för tjänsteutlåtande.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges april- och november sammanträden 

2017-2018.  

 

KS/2017:832 

Bostäder i Hemavan 

Inlämnad av Gunnar Andersson (S) och Christian Andersson (S)  

2017-10-24.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredningen. Ärendet har därefter överlämnats till ut-

redare Alexander Jonsson för tjänsteutlåtande.  

 

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2018-04-24 beslutades att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen för förnyad beredning med sär-

skilt fokus på behovet av nyproduktion av flerbostadshus för permanentbo-

ende i Hemvans och hur behovet bör mötas.  

 

KS/2017:841 

Digitala informationsskärmar vid infarterna till Storuman, Tärnaby och 

Hemavan 

Inlämnad av Daniel Johansson (V) 2017-10-27. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28, § 87 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

kommunikatören för tjänsteutlåtande.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2018. 

 

KS/2017:842 

Användning av tillfälligt statsbidrag avseende asylsökande ensamkom-

mande flyktingbarn över 18 år 

Inlämnad av Daniel Johansson (V) och Linda Glasin (V) 2017-10-27. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28, § 88 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

integrationschefen för tjänsteutlåtande.  
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KF § 117 – forts.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2018. 

 

KS/2018:218 

Restid kontra arbetstid 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2018-02-06. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27, § 6 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till ad-

ministrative chefen för tjänsteutlåtande.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2018. 

 

KS/2018:508 

Fixartjänster 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2018-04-15. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-24, § 30 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

arbetsmarknadssekreteraren för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2018:786 

Uppstädning av tomter och mark i Storumans kommun 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) och Maria Gardfall 2018-06-07. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-12, § 45 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

KS/2018:1006 

Parkeringsplan för Hemavan 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2018-08-27. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25, § 58 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande. 

 

Ärendet kommer att beredas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts samman-

träde 2018-12-04.  
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KF § 117 – forts.  

 

KS/2018:1232 

Utvinning av råvaror i Storumans kommun 

Inlämnad av Erold Westman (KL) 2018-09-25. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25, § 59 att överlämna motionen  

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande. 

 

Ärendet kommer att beredas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts samman-

träde 2018-12-04. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen.   

----- 
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KF § 118   

 

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/2015:361 

Policy samt utbildning för bevarande av biologisk mångfald inom tättbe-

byggt område 

Inlämnat av Ulf Andersson, Storuman 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. Pga. 

personalförändringar har ärendet därefter överlämnats till utredare Jimmy 

Lindberg för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträde 

2015-2017. 

 

Ärendet kommer att beredas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts samman-

träde 2018-12-04. 

 

KS/2016:176 

Uppfräschning av badsjön i Storuman 

Inlämnat av Elin Larsson, Storuman 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. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2016-2018. 

 

Ärendet kommer att beredas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts samman-

träde 2018-12-04. 
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KF § 118 – forts.  

 

KS/2017:351 

Kompostering av matavfall från kommunens kök 

Inlämnat av Magnus Rasmark 2017-06-02. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13, § 59 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till kostchefen för tjänsteutlåtande. Pga. personalför-

ändringar har administrative chefen därefter fått ärendet för tjänsteutlå-

tande.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2018. 

 

Ärendet kommer att beredas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts samman-

träde 2018-12-04.  

  

KS/2017:935 

Återvinningsstation på Vallnäsområdet i Storuman 

Inlämnat av Stina Evertsson 2017-11-17. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28, § 92 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till avfallsingenjören för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2018. 

 

KS/2018:68 

Bättre gång- och cykelväg i Tärnaby 

Inlämnat av Emil Näslund 2018-01-18. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27, § 9 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  

 

Ärendet har därefter överlämnats till projektledaren vid tekniska avdel-

ningen och vägingenjören för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2018. 
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KF § 118 – forts.  

 

KS/2018:471 

Parkering med möjlighet till motorvärmare vid korsningen E45-väg 110 

(till Långsjöby) 

Inlämnat av Mona Åström 2018-03-20. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-24, § 31 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till vägingenjören för tjänsteutlåtande.  

 

KS/2018:599 

Rutiner vid in- och utflyttning i särskilt boende 

Inlämnat av Sören Israelsson 2018-04-30. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-1, § 46 att överlämna medborgar-

förslaget till omsorgsnämnden för handläggning och beslut.  

 

Omsorgsnämnden har 2018-09-18, § 69 besvarat medborgarförslaget.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige. 

 

KS/2018:721 

Röjning, uppstädning och anläggande av ”Sjukhusparken” i Tärnaby 

Inlämnat av Carl Tellström 2018-05-25. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-12, § 47 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till projektledaren vid tekniska avdelningen för tjäns-

teutlåtande. 

 

KS/2018:722 

Placering av Tärnasymbolen Snöbollen 

Inlämnat av Carl Tellström 2018-05-25. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-12, § 48 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till vägingenjören för tjänsteutlåtande. 
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KF § 118 – forts.  

 

KS/2018:917 

Möjlighet till fungerande mobiltelefoni i hela kommunen 

Inlämnat av Sören Israelsson 2018-07-12. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25, § 61 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2018:990 

Fria hemresor för alla gymnasiestuderande bosatta i Storumans kommun 

oavsett studieort 

Inlämnat av Erika Örnfjäll 2018-08-21. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25, § 62 att överlämna medborgar-

förslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning och 

beslut.  

 

KS/2018:1013 

Alternativ fastighet för rygghetsboende samt återställande av äldreboen-

deplatser på Tranan 

Inlämnat av Madeleine Sundin 2018-08-29. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25, § 63 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överläm-

nats till koncernchefen för tjänsteutlåtande samt remitterats till omsorgs-

nämnden för yttrande.  

 

KS/2018:1137 

Minskning av matsvinn 

Inlämnat av Robert Andersson 2018-09-13. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25, § 64 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till administrative chefen för tjänsteutlåtande.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 119   

 

Meddelanden 

 

KS/2018:772 

Omsorgsförvaltningens redovisning av rapporter till Inspektionen för vård 

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

verkställts:  

 

Lagrum  Tidsperiod 

 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) Kvartal 3 år 2018 

Individ- och familjeomsorg 

 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) Kvartal 3 år 2018 

Äldreomsorg 

 

§ 9:2-10 Lagen om stöd och service till vissa  Kvartal 3år 2018 

funktionshindrade (LSS)  

----- 

 

 

 


