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Kommunstyrelsen  2013-06-04 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00—14.00  

  

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, §§ 55—66, 68—81  

 Therese Granström (C) 

 Veronika Håkansson (M) 

 Tina Kerro (FP) 

Roland Gustafsson (KD) 

 Ronny Nyström (KL) 

Eira Henriksson (S) 

 Peter Åberg (S) 

 Karin Malmfjord (S)  §§ 55—66, 68—81   

 Kurt Forsberg (S) 

 Sven-Åke Pennling (S) 

 Ulf Vidman (M) tjänstgörande ersättare 

Nils-Erik Dahlberg (S) ”- 

  

Övriga Maria Mickelsson sekreterare 

 Peter Persson koncernchef 

  

 

 

Utses att justera Veronika Håkansson och Eira Henriksson 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-11 Paragrafer  55—81  

 

 

Underskrift  Sekreterare …………………………………… 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Tomas Mörtsell §§ 55—66, 68—81  Peter Åberg § 67 

  

 

                     Justerande  …………………………………… …………………………………… 

 Veronika Håkansson         Eira Henriksson  

          

          

 
 ANSLAG/BEVIS 

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

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2013-06-04 

 

Datum då anslaget sätts upp          2013-06-11           Datum då anslaget tas ned       2013-07-03 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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Närvaro- och omröstningslista 

  O m r ö s t n i n ga r 

  § 64                      §                 §     

Ledamöter När- 
varo 

Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

Nb 

§§  

55-66, 

68-81 

 

1 

        

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

1 

        

 

M 

 

Lars Levinson 

 

- 

         

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb 

 

1 

        

 

FP 

 

Tina Kerro 

 

Nb 

 

1 

        

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb 

 

1 

        

 

KL 

 

Ronny Nyström 

 

Nb 

 

1 

        

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

Nb 

 

 

 

1 

       

 
S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

 

 

 

1 

       

 

S 

 

Karin Malmfjord 

Nb 

§§  

55-66, 

68-81 

 

 

 

1 

       

 
S 

 

Kurt Forsberg 

 

Nb 

 

 

 

1 

       

 
S 

 

Sven-Åke Pennling 

 

Nb 

 

 

 

1 

       

 

V 
 
Bengt-Göran Burman 

 

- 

 

 

        

 

Tjänstgörande ersättare 

            

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

1 

        

 

S 

 

Nils-Erik Dahlberg 
 
Nb 

 

 

 

1 

       

 

 

  

13 

 

7 

 

6 
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KS § 55  KS/2010:429 - 811 

 

Motion - badkort för kommunens skolungdom 

 

Marianne Johansson (V) och Helena Israelsson (V) har lämnat in motion 

om badkort för kommunens skolungdom.  

 

I enlighet med kommunens strävan att vara en attraktivare kommun att bo 

och verka i, anser Johansson och Israelsson att det ska vara gratis för kom-

munens skolungdom att simma/bada på kommunens simhallar. En accepta-

bel variant kan vara ett tio-kort per termin och barn. Kortet ska gälla alla 

skolbarn i åk 1—9 i hela kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Motionen har härefter överlämnats till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden för yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2011-06-16 att god-

känna förvaltningschefens förslag till yttrande enligt följande:  

 

Ett 10-kort per år till alla skolungdomar betingar en kostnad av 92 000 kro-

nor/år.  

 

Ett terminskort kostar för 736 skolungdomar 147 500 kronor och om det 

ska erbjudas för två terminer 295 000 kronor.  

 

Då fritids-, kultur- och utbildningsnämnden inte heller under 2012 kommer 

att kompenseras för kostnadsökningar kommer ett erbjudande om fria bad-

kort att innebära ökade kostnader för nämnden som det idag inte finns  

någon täckning för.  

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2011-09-13, § 92 och beslutade före-

slå att motionen avslås med hänvisning till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens yttrande.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-27, § 87 att återremittera ärendet 

till kommunstyrelsen för ytterligare beredning med hänsyn till befintliga 

skillnader i priser och tillgänglighet vid badhusen i kommunen.  

 

Ärendet har sedan överlämnats till kanslichefen för tjänsteutlåtande.  
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KS § 55 

 

I ingånget avtal med Hemavan Fjällcenter avseende badhuset i Hemavan 

finns reglerat hur öppethållandet ska vara som lägst både låg- och hög-

säsong. Eventuella prisskillnader kan knappast kommunen kunna påverka 

med hänsyn till den marknadsekonomi som råder utan att kommunens kost-

nader för avtalet stiger ytterligare.  

 

Kostnadsökningarna för att kommunens skolungdomar ska få simma/bada 

gratis har tidigare framräknats i fritids- kultur- och utbildningsnämndens ut-

redning i juni 2011. Dagens kostnader ligger på samma nivå och förutsätt-

ningarna för nämnden att finansiera kostnadsökningarna är knappast större i 

dag, snarare mindre utifrån de ekonomiska förutsättningar som råder.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-06-16, § 78. 

Arbetsutskottets protokoll 2011-08-16, § 91. 

Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-13, § 92. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-27, § 87. 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-05-03. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås. 

 

Nils-Erik Dahlberg (S) reserverar sig över beslutet. 

----- 
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KS § 56  KS/2011:164 - 820 

 

Motion - skoterleder och skidleder i Tärnafjällen 

 

Lena Drangel har 2011-04-11 lämnat in en motion angående skoterleder 

och skidleder i Tärnafjällen.  

 

I motionen framför Lena Drangel att drift och underhåll av såväl skoterleder 

som skidleder inte fungerar på ett tillfredsställande sätt med nuvarande 

driftform. Drangel anser att man behöver ta ett helhetsgrepp från både 

kommunens, regionens och statens sida för att uppnå en tillfredsställande 

lösning. 

 

Drangel föreslår 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att i god tid inför kommande vinter få 

igång arbetet med skoterleder och skidleder i Tärnafjällen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-03 § 55 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har härefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

I tjänsteutlåtande meddelar teknisk chef följande:  

 

I Storumans kommun finns idag inga allmänna skoterleder, förutom de som 

länsstyrelsen är huvudman för inom terrängförbudsområdet Vindelfjällens 

naturreservat. 

 

Det finns alltså ingen som ansvarar för de skoterleder som finns utanför  

naturreservatet. Med ökad skoterkörning, särskilt i fjällområdet, är det vik-

tigt att ansvar finns för lederna. Detta är viktigt både för att preparering ska 

vara bra och för att exempelvis utmärkning av leder ska kunna förbättras. 

 

Frågan om allmänna skoterleder har aktualiserats inom länsstyrelsens pro-

jekt Snöskoteröversyn. Översynen ska leda till ett beslutsförslag som  

implementerar, moderniserar och ersätter alla tidigare terrängkörningsbeslut 

som berör skoterregleringsområden. Utredningen genomförs av Enetjärn 

Natur med Johan Lindberg som ansvarig projektledare. Projektgrupper har 

arbetat inom projektet på olika orter inom Västerbottensfjällen. En projekt-

grupp har arbetat i Tärnaby. 
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KS § 56 

 

En del av det beslutsförslag som presenteras av Enetjärn Natur under  

februari 2013 berör majförbudet på statens mark väster om odlingsgränsen. 

Ett undantag från majförbudet föreslås vara enligt följande:  

 

”Majförbudet gäller inte i samband med husbehovsfiske eller för färd längs 

allmän skoterled för personer folkbokförda väster om odlingsgränsen och 

inom Västerbottens län”.  

 

Ifall det beslutas om detta förslag innebär det att de som är folkbokförda 

väster om odlingsgränsen inom Storumans kommun inte får färdas efter de 

skoterleder som finns på statens mark belägna utanför terrängförbuds- 

området, eftersom dessa skoterleder inte är allmänna skoterleder. På leder 

som går över privat mark kan man däremot färdas. 

 

I övriga fjällkommuner i Västerbotten har allmänna skoterleder inrättats. 

 

Resultatet med ett sådant beslut blir att boende väster om odlingsgränsen 

inom Storumans kommun får begränsade möjligheter till körning efter maj-

förbudets inträde jämfört med boende i andra kommuner. Att boende i fjäll-

trakterna (väster om odlingsgränsen) ska ges möjlighet att få köra efter  

leder efter majförbudets inträde har setts som mycket väsentligt inom pro-

jektgruppen i Tärnaby. 

 

I terrängkörningsförordningen kan bl.a. läsas följande: 

 

8 § En allmän skoterled är en markerade vinterleder där terrängskotrar  

enligt särskild utmärkning får framföras när marken är snötäckt.  

 

9 § En allmän skoterled ska förses med särskild markering som anger att 

den är en allmän skoterled.  

 

10 § För beslut om allmän skoterled krävs medgivande av berörd mark-

ägare. 

 

11 § Länsstyrelsen eller kommunen svarar för skoterledhållningen på all-

män skoterled. Skoterledhållning innebär att anlägga en allmän skoterled 

och i förekommande fall andra anläggningar för skotertrafik i anslutning 

till leden samt att ansvara för driften av leden och anläggningarna. Vid 

skoterledhållning ska tillbörlig hänsyn tas till både allmänna och enskilda 

intressen. En allmän skoterled ska genom underhåll och övriga åtgärder 

hållas i ett säkert och i övrigt tillfredsställande skick med hänsyn till såväl  
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KS § 56 

 

omgivningen som dem som färdas på den. Dessa åtgärder räknas som drift 

av leden. 

 

För att få en förbättrad service till den stora mängd besökare i framförallt 

Hemavan Tärnabyområdet behöver kommunen satsa mer på skoterleder. 

Detta kan inte göras i ordnad form så länge kommunen inte är huvudman 

för lederna och frågan om markupplåtelse inte är klar. 

 

Om någon aktör i framtiden har för avsikt att satsa på utveckling av skoter-

leder är förutsättningen att skoterlederna är klassade som allmänna. Därför 

behöver denna fråga lösas så snart som möjligt om utvecklingen i området 

ska kunna gå framåt. 

 

Att få till stånd allmänna skoterleder är ett omfattande arbete. Under början 

av 2000-talet gjordes ett försök men kunde inte slutföras med avseende på 

markägaravtal, då vissa markägare inte gav sitt medgivande.  

 

Förutom tillstånd från alla berörda markägare måste skoterlederna anmälas 

till länsstyrelsen för samråd innan de anläggs. Anmälan ska vara skriftlig 

och innehålla en beskrivning av den planerade verksamheten. En karta som 

visar planerad dragning av leden samt uppgifter om fastighetsägare och 

andra nyttjanderättshavare som berörs av skoterleden ska finnas. Alla som 

kan tänkas ha intresse av ledens placering bör få tillfälle att yttra sig. Even-

tuellt kan länsstyrelsen kräva en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

 

Att genomföra arbetet med att skapa allmänna skoterleder är inte genom-

förbart med befintliga resurser. Ett sätt kan vara att starta ett projekt, med 

start i den västra delen av kommunen. Projekttiden bör vara minst sex må-

nader. Stor vikt ska läggas vid att få rätt person som projektledare, vilken 

bör ha god lokalkännedom och känna människorna i området. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-05-06. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-05-21, § 73. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att förutsättningarna för att starta ett projekt för att få till stånd godkända 

och allmänna leder i Storumans kommun undersöks 

 

att motionen därmed bifalls. 

----- 
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KS § 57  KS/2013:210 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2013 - kommunstyrelsen 

 

En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet för perioden 

januari-april 2013 har upprättats.  

 

Nettokostnaderna för perioden januari t.o.m. april i förhållande till kom-

munstyrelsens budgetram är 2 procentenheter högre än riktpunkten 33 pro-

cent. Anledningarna till att nettokostnaderna är högre än riktpunkten beror 

bl.a. på att intäkterna eftersläpar för anställningsstöd, engångskostnader för 

uppbyggnad av kommunens nya hemsida samt att alla overheadkostnader 

har inte utfördelats till nämnder och kommunala bolag. 

 

Prognosen för helåret är att kommunstyrelsens nettokostnader hamnar på 

tilldelad budgetram 2013. Bedömningen är att det blir ett underskott på  

vatten och avlopp på ca 375 000 kronor och ett överskott på fastigheterna 

med ca 500 000 kronor. I övrigt finns verksamheter med mindre avvikelser. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2013-05-21, § 75. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättad tertialuppföljning perioden januari—april samt  

prognos för helåret 2013. 

----- 
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KS § 58  KS/2013:210 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2013 - Storumans kommun 

 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari–april 2013. 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 6,5 mkr för 2013 vilket är något 

bättre än det budgeterade resultatet.  

 

Det bör noteras att såväl omsorgsnämnden som fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden prognostiserar ett underskott för 2013. Mot bakgrund av att 

resultatet för kommunen, trots dessa prognoser, ser ut att överträffa det 

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

gare åtgärdskrav för dessa nämnder. Däremot bör nämnderna vara ytterst 

noggranna i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka 

eventuella ytterligare avvikelser som kan medföra större underskott där  

åtgärder krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-05-27. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att överlämna upprättad tertialuppföljning för perioden januari–april samt 

prognos för helåret 2013 till kommunfullmäktige för godkännande 

 

att uppmana omsorgsnämnden och fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

att vara fortsatt vaksamma över sin budgetföljsamhet men inte i nuläget för-

lägga nämnderna med ytterligare åtgärdskrav för att klara sin budgetram. 

Nämnderna ska notera att de trots detta, i år och kommande år, omfattas av 

den långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram.   

----- 
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KS § 59  KS/2013:197 - 012 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2014 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2013-05-07 gjordes en genomgång av 

2013 års verksamhetsplan för kommunstyrelsen samt gällande strategiska 

plan. Utifrån denna genomgång och synpunkter som framkom på samman-

trädet har förslag till verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen tagits 

fram. Verksamhetsplanerna för styrelsen och övriga nämnder ska fastställas 

av kommunfullmäktige 2013-06-18.  

 

Beredande organs förslag  

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-05-13. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-05-21, § 76. 

 

Vid sammanträdet görs vissa justeringar i det upprättade förslaget till verk-

samhetsplan.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att efter gjorda justeringar överlämna kommunstyrelsens verksamhetsplan 

2014 till kommunfullmäktige för fastställelse.  

----- 
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KS § 60  KS/2013:197 - 012 

 

Verksamhetsplaner 2014 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-30 att fastställa budgetramarna  

för 2011, 2012, 2013 och 2014. Kommunfullmäktige beslutade vidare 

2011-02-28 om kompletteringsbudget. Vid detta sammanträde beslutades 

också om bidrag till Storumans Flygplats AB.  

 

Styrelsen och nämnderna har utifrån detta upprättat verksamhetsplaner för 

2014.  

  

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunstyrelsens, fritids-, kultur- och utbildningsnämndens, omsorgs-

nämndens samt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplaner 

för 2014 fastställs. 
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KS § 61  KS/2012:313 - 700 

 

Begäran om tilläggsanslag - omsorgsnämnden 

 

Med anledning av behovsförändringar i omsorgsnämndens verksamhet har 

nämnden i beslut 2012-09-26 och 2012-10-24 begärt tilläggsanslag hos 

kommunstyrelsen i följande delar: 

 

o 526 000 kronor för bemanning för vakande nattpersonal på gruppboen-

det Prästkragen 

 

o 1 152 000 kronor för utökad bemanning på äldreboendet Tranan 

  

o 1 100 000 kronor för utökad bemanning på f.d. Fjällvråken (äldreboen-

det Vikbacka) för anpassning till demensboende.  

 

Totalt uppgår äskandet till 2 778 000 kronor.  

 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-12-18, § 126 föreslogs 

att de begärda tilläggsanslagen skulle avslås.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25, § 51 att återremittera ärendet 

till kommunstyrelsen för ytterligare beredning för en uppdaterad finansiell 

bedömning av omsorgsnämndens tilläggsanslagsäskande. 

 

Tilläggsäskandet avser i sitt ursprung 2012, bokslut för det året skedde per 

den 31 december 2012. Med anledning av det kan äskandet inte hanteras i 

nuvarande form. Med anledning av att kommunfullmäktige begärde uppda-

terad finansiell bedömning ges en sådan nedan oaktat att äskandet i sig inte 

kan hanteras. 

 

I tertialuppföljning för perioden januari—april 2013 gör styrelsen och 

nämnderna prognos enligt följande: 

 
 

Nämnd Utfall 2013 enligt prognos 

Kommunstyrelsen 0 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden -527 

Omsorgsnämnden -3 492 

Summa -4 019 
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KS § 61 

 

Kommunen i stort räknar med något högre intäkter i form av statsbidrag 

men något lägre skatteintäkter än budget för 2013. Sammantaget gör kom-

munen en resultatprognos för 2013 på ca 6,5 mkr. Det prognostiserade  

resultatet för 2013 når inte till det långsiktiga målet om 2 % av skatter och 

intäkter.  

 

Kommunfullmäktige antog en mandatbudget 2010 som sträcker sig till 

2014. Mandatbudgeten visar fördelning mellan nämnder och styrelse, under 

mandatperioden har inga avsteg från denna ursprungliga fördelning skett.  

 

De bedömda behoven inom omsorgsnämnden måste alltså vägas mot övriga 

nämnders och styrelsens, endast efter omprioritering av nuvarande mandat-

budget kan något tilläggsäskande medges.    

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtanden 2012-11-22 och  

2013-05-27. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-12-04, § 131. 

Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-18, § 126. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att det begärda tilläggsanslaget avslås mot bakgrund av att det inte kan be-

handlas eftersom det berör ett tidigare år, rådande ekonomiska läge och be-

slutad mandatbudget.  

----- 
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KS § 62  KS/2011:353 - 003 

 

Riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt 

spel och lotterier_____________________________________________ 

 

Kommunfullmäktige har 2006-04-25, § 42 fastställt riktlinjer och ansök-

ningsavgifter för serveringstillstånd i Storumans kommun.  

 

Med anledning av ny alkohollag har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

upprättat förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av 

folköl och tobak samt spel och lotterier.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2013-04-24 bl.a. beslutat att 

överlämna förslaget till riktlinjer till kommunfullmäktige.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-04-24, § 40. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av 

folköl och tobak samt spel och lotterier fastställs.  

----- 
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KS § 63  KS/2013:220 - 346 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och  

tobakslagen (1993:581)____________________________________ 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till taxa för 

prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen 

(1993:581). Bakgrunden är att nu gällande taxa gällt sedan 2010 och en  

revidering utifrån de synpunkter som kommer fram under åren varit nöd-

vändig. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2013-04-24 bl.a. beslutat att 

överlämna upprättat förslag till taxa till kommunfullmäktige.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-04-24, § 42. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 

(2010:1622) och tobakslagen (1993:581) fastställs.  

----- 
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KS § 64  KS/2009:120 - 710 

 

Vårdnadsbidrag 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 11 att införa vårdnadsbidrag 

på försök fr.o.m. 1 juli 2011 samt att utvärdering skulle göras inom ett år 

från start.  

 

I utredning från fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen daterad  

2012-05-20 kunde sammanfattnings konstateras att de 10 månader som gått 

sedan vårdnadsbidraget infördes varit en alltför kort period för att det skulle 

vara möjligt att närmare analyser vilka konsekvenser som bidraget medfört 

eller kan förväntas medföra.  

 

Kommunfullmäktige beslutade därför 2012-06-19, § 72 att förlänga vård-

nadsbidraget ytterligare ett år för att få en bättre analys av vilka effekter 

vårdnadsbidraget gett.   

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-04-12, § 27, 

2012-05-21, § 44 och 2013-05-30 § 47. 

Fritids-, kultur- och utbildningschefens tjänsteutlåtanden/utredningar  

2012-05-20 och 2013-05-24. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-05-08, § 55. 

Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 52. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har 2013-05-24 gjort en ny ut-

redning.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2013-05-30, § 47 berett ären-

det och föreslår att vårdnadsbidraget bibehålls.  

 

Yrkande 

Sven-Åke Pennling (S) yrkar att vårdnadsbidraget ska upphöra.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

förslag och Pennlings yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar en-

ligt fritids-, kultur- och utbildningsnämndens förslag.  
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KS § 64 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till fritids-, kultur- och utbildningsnämndens förslag 

o Nej-röst för bifall till Pennlings yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt fritids-, 

kultur- och utbildningsnämndens förslag. Omröstningsresultatet framgår av 

omröstningslista som bifogas protokollet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att vårdnadsbidraget bibehålls. 

 

Reservation 

Eira Henriksson (S), Peter Åberg (S), Karin Malmfjord (S), Kurt Forsberg 

(S), Sven-Åke Pennling (S) och Nils-Erik Dahlberg (S) reserverar sig över 

beslutet till förmån för Pennlings yrkande.  

----- 
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KS § 65  KS/2013:221 - 107 

 

Bolagsordning för NLC Storuman AB  

 

NLC Storuman AB (Nordic Logistic Center) som bedriver omlastning av 

gods från väg till järnväg och omvänt vid kommunens omlastningsterminal 

i Stensele har inlämnat ett förslag till bolagsordning för bolaget. Förslaget 

till bolagsordningen innehåller översiktligt följande: 

 

o Firma 

o Säte 

o Verksamhet 

o Aktiekapital 

o Antal aktier 

o Styrelse 

o Revisorer 

o Kallelse 

o Ärenden på årsstämma 

o Räkenskapsår 

o Hembud 

 

Förslaget till bolagsordning avviker inte från kommunens företagspolicy  

eller övriga utfärdade generella ägardirektiv. Särskilt bör följande i för-

slaget till bolagsordning beaktas:  

 

Verksamhet  

Ändamålet med verksamheten är att bolaget ska bedriva omlastning av gods 

från väg till järnväg och omvänt samt förädling av råvaror och därmed för-

enlig verksamhet.  

 

Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 

Nuvarande aktiekapital i bolaget uppgår till 1 000 000 kronor samt att det 

finns beslut i kommunfullmäktige om att vid behov kunna utöka aktiekapi-

talet ytterligare.  

 

Hembud 

Det finns en hembudsklausul trots att det i dagsläget bara är Storumans 

kommunföretag AB som är aktieägare. Målsättningen när beslutet togs om 

uppförandet av en omlastningsterminal var att få in fler aktieägare i bolaget.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-05-24. 
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KS § 65 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till bolagsordning för NLC Storuman AB antas. 

----- 
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KS § 66  KS/2013:209 - 001 

 

Verksamhetsövergång - högskoleutbildning och lärcentrum 

 

Från och med den 1 januari 2013 överfördes avsatta medel för att bedriva 

högskoleutbildningar med därtill tillhörande stödfunktioner i form av lär-

centrum från kommunstyrelsen till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden.  

 

Beslut saknas om att föra över verksamheten från kommunstyrelsen till  

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. Det saknas även beslut att revidera 

reglementen samt arbets- och delegationsordningar för fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden och kommunstyrelsen med anledning verksamhets-

övergången. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-05-23. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att verksamheten högskoleutbildningar med stödfunktionen lärcentrum 

överförs från kommunstyrelsen till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

 

att kommunstyrelsens respektive fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

reglementen samt arbets- och delegationsordningar revideras i tillämpliga 

delar med anledning av verksamhetsövergången. 

----- 
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KS § 67  KS/2013:223 - 107 

 

Ansvarsfrihet år 2012 för direktionen i kommunalförbundet  

Partnerskap Inland - Akademi Norr____________________ 

 

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr avseende år 2012 fastställdes av direktionen den 13 mars 2013. 

 

Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att  

direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2012 års 

verksamhet.  

 

Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 

direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 

fullmäktige.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 

beviljas ansvarsfrihet för år 2012. 

 

Tomas Mörtsell (C) och Karin Malmfjord (S) deltar inte i beslutet pga. jäv.  

----- 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (38)  

   

Kommunstyrelsen 2013-06-04  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KS § 68  KS/2013:159 - 007 

 

Kommunstyrelsens ansvarsutövande 2012 

 

Som ett led i den årliga granskningen har kommunrevisorerna granskat 

kommunstyrelsens ansvarsutövande under 2012. Till granskningen finns en 

granskningsrapport med en utförligare redovisning av de iakttagelser som 

utgör grunden för revisorernas bedömningar. Revisorerna uppmanar styrel-

sen att beakta de åtgärder som lämnas i rapporten. 

 

Utifrån genomförd granskning har revisorerna gjort följande samman-

fattande bedömning avseende kommunstyrelsens ansvarsutövande 2012: 

 

 Tillräcklig Otillräcklig 

Mål och övrig styrning X  

Uppföljning, rapportering och 

resultat 

X  

Analys och aktiva åtgärder X  

 

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens ansvarsutövande under 2012 

varit tillräckligt. Framförallt inom området analys och aktiva åtgärder har 

en utveckling skett i förhållande till tidigare år. Revisorerna föreslår kom-

munstyrelsen att i fortsättningen prioritera följande utvecklingsområden: 

 

o Tydliggöra ansvarsfördelningen för verksamhet och ekonomi i tjänste-

mannaorganisationen. 

 

o Utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv utveckla och precisera  

antagen uppföljningsplan till att omfatta övriga delar av den interna  

kontrollen. 

 

o På ett mer strukturerat och sammanfattat sätt värdera resultat och 

måluppfyllelse vid lämnad rapportering. 

 

Vidtagna åtgärder 2013 

I antagen verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2013 är samtliga mål mät- 

och utvärderingsbara varför kommunstyrelsen på ett mer strukturerat och  

sammanfattat sätt kan värdera resultat och måluppfyllelse vid lämnad rap-

portering. 
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KS § 68 

 

Internkontroll 

Kommunfullmäktige har 2007-02-27, § 32 fastställt reglemente för intern-

kontroll. I reglementet står att resultatet av den interna kontrollen löpande 

ska rapporteras till styrelsen. Kommunstyrelsen ska i samband med upprät-

tande av verksamhetsberättelsen vid årets slut rapportera resultatet från upp-

följningen.  Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt för sin egen och 

nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system 

för internkontroll och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. 

 

Ytterligare avrapportering till kommunstyrelsen av resultatet från upp-

följning av internkontrollen skulle kunna ske i samband med att styrelsen 

behandlar tertialuppföljning samt delårsrapport. Kommunstyrelsens upp-

följningsplan för 2013 kompletteras i så fall med rapportering av resultat 

från uppföljning av internkontrollen vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde den 8 oktober 2013 och kommunstyrelsens sammanträde den 

22 oktober 2013. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-04-16. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-05-07, § 59. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till koncernchefen att upprätta ett förslag till tydligare ansvars-

fördelning för verksamhet och ekonomi i tjänstemannaorganisationen 

 

att upprätta en plan för internkontroll inom kommunstyrelsens verksam-

hetsområde 2013  

 

att komplettera kommunstyrelsens uppföljningsplan för 2013 med en rap-

portering av resultatet från uppföljning av internkontrollen vid arbets-

utskottets sammanträde den 8 oktober 2013 och kommunstyrelsens sam-

manträde den 22 oktober 2013. 

----- 
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KS § 69  KS/2013:80 - 040 

 

Plan för internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 

2013______________________________________________________ 

 

Enligt gällande reglemente för internkontroll ska kommunstyrelsen upprätta 

en särskild plan för internkontrollen.    

 

Förslag till plan har upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-04-17. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-05-07, § 60. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till plan för internkontroll inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde 2013. 

----- 
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KS § 70  KS/2013:167 - 609 

 

Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2013 

 

Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell för 

långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar till studenter som 

genomför examensarbeten i Akademi Norr-kommunerna.  

 

Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal exa-

mensarbeten som man önskar ska genomföras i kommunen och anslår  

medel för finansiering av stipendier och reseersättningar för detta. Modellen 

innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensar-

beten (ersättningar till studenter). På det sättet ges långsiktigt ett fungerande 

system utan administrativa kostnader och projektfinansieringar. 

 

Utvecklingsenheten för Akademi Norr meddelar i skrivelse 2013-04-03 att 

man fått i uppdrag att skriva till varje medlemskommun och fråga hur 

många examensarbeten kommunen har som målsättning att stödja genom 

stipendier och reseersättningar år 2013. 

 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp på 13 000 kronor varav  

3 000 kronor är reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. 

Eventuellt stipendium (10 000 kronor) beslutas om i varje enskilt fall och är 

kopplat till faktisk prestation. 

 

Kommunernas beslut om antal examensarbeten för 2013 kommer att sam-

manställas och meddelas direktionen och Enheten för näringsliv och sam-

hälle (ENS) vid Umeå Universitet.  

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2013-05-07, § 62. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att stödja tre examensarbeten under 2013 

 

att varje nämnd/bolag som vill ha ett examensarbete utfört svarar för sin del 

av kostnaden 

 

att finansiering för kommunstyrelsens del sker inom befintlig ram. 

----- 
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KS § 71  KS/2013:190 - 170 

 

Nämnders och kommunala bolags planering för extraordinära 

händelser och kriser___________________________________  

 

I och med fastställandet av riskanalys, handlingsprogram och krislednings-

nämndens reglemente, har kommunen de viktigaste övergripande dokumen-

ten som behövs för att kunna leda kommunen under en kris eller extraordi-

när händelse. 

 

Det är dock nödvändigt att även övriga nämnder och de kommunala bola-

gens styrelser har en planering för att klara sin verksamhet under sådana 

förhållanden. 

 

Det torde vara nödvändigt med ett beslut från kommunstyrelsen att få igång 

denna planering i de andra nämnderna och styrelserna. Kommunstyrelsen är 

också i sin roll som krisledningsnämnd de som kan tvingas hantera konse-

kvenserna under en kris om sådan planering saknas eller är bristfällig.  

 

Planeringen bör vara lösningsorienterad och inte problemorienterad. Det  

innebär att, oavsett orsak, planera för att hålla igång de viktigaste delarna av 

sin verksamhet och inte fokusera på vilka händelser som kan tänkas in-

träffa. Vidare bör planeringen göras i två olika tidsperspektiv. Den korta, 

lilla krisen som är över på en vecka, t.ex. en översvämning och den som  

varar en månad eller mer, t.ex. smittspridning. 

 

Anvisningar för styrelsers och nämnders planering för extraordinära hän-

delser och kriser har upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Räddningschef Lars-Erik Sundqvists tjänsteutlåtande 2013-04-19. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-05-07, § 63. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till samtliga nämnder och styrelser i de kommunala bolagen att 

till senast arbetsutskottets sammanträde 2013-10-29 redovisa hur man har 

planerat för att bedriva sin verksamhet under kriser och extraordinära hän-

delser. 

----- 
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KS § 72  KS/2013:205 - 107 

 

Uppsikt över de kommunala bolagen 

 

En uppföljning har gjorts av uppfyllelse av ägardirektiv och ändamål i de 

majoritetsägda kommunala bolagen. Uppföljningen bygger på svar på de 

frågor som sänts ut till de kommunala bolagen. Vid bolagsstämmorna 

kommer det även att ske en muntlig genomgång av uppfyllelse av ägar-

direktiv och ändamål.  

 

Koncernchefen har upprättat en utredning i ärendet, där resultatet av upp-

följningen finns beskriven.  

 

Resultatet av uppföljning finns beskriven i utredning som upprättats av 

koncernchefen 2013-05-13. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-05-13. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-05-21, § 77. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tillsammans med Storumans kommunföretag AB och Storumans flyg-

plats AB göra en översyn av bolagsordningen för Storumans flygplats AB 

 

att tillsammans med Storumans kommunföretag AB göra en översyn av 

ägardirektiven till Storumans kommunföretag AB 

 

att de kommunala bolagen i övrigt vidtar nödvändiga åtgärder med anled-

ning av resultatet av uppföljningen. 

----- 
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KS § 73  KS/2013:63 - 042 

 

Granskning av årsredovisning 2012 

 

Kommunrevisorerna lämnade i samband med att årsredovisningen 2012  

behandlades en granskningsrapport av årsredovisningen. 

 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet uppfyller kra-

ven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.  

 

Revisorerna bedömer att kommunens ekonomiska situation 2012 är relativt 

god. Kommunen redovisar ett resultat som innebär att kommunen lever upp 

till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

 

Resultatet är delvis förenligt med de finansiella målen om god ekonomisk 

hushållning som fullmäktige beslutat om, eftersom två av tre mål når 

måluppfyllelse. Två av tre verksamhetsmål avseende god ekonomisk hus-

hållning når uppfyllelse varför bedömningen görs att det verksamhets-

mässiga resultatet delvis är förenligt med de mål kommunfullmäktige  

beslutat om.  

 

Kommunen avviker från god redovisningssed enligt följande: 

 

o Rekommendation nr 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upp-

lysningar för jämförelseändamål 

 

o Rekommendation nr 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal 

 

o Rekommendation nr 8.2 Gemensam förvaltningsberättelse 

 

o KRL 4 kap 4 § Dokumentation av redovisningssystemet 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-05-13. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-05-21, § 78. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera revisorernas synpunkter på årsredovisningen 2012 

 

att inarbeta revisorernas synpunkter på årsredovisningen 2012 i kommande 

årsredovisningar samt förekommande kommunala ekonomi- och verksam-

hetsstyrningsdokument.   
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KS § 74  KS/2013:13 -  

 

Justering av handlingsplan - bygdeavgiftsmedel 2013 

 

Kommunstyrelsen har 2013-02-05, § 24 fastställt handlingsplan för fördel-

ning av 2013 års bygdeavgiftsmedel enligt följande: 

 

Näringslivsutveckling 2,0 mnkr 

Medfinansiering av EU-projekt 4,0 mnkr 

Projekt Attraktiva Storumans kommun 1,5 mnkr 

Enskilda projekt 3,1 mnkr 

                   10,6 mnkr 

 

Länsstyrelsen har i beslut 2013-04-16 meddelat att Storumans kommun har 

tilldelats 11,068 mnkr, vilket är 468 000 kronor mer än förväntat. 

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2031-04-24. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-05-07, § 61. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att justera handlingsplanen för bygdeavgiftsmedel 2013 enligt följande:  

 

Näringslivsutveckling 2,0 mnkr 

Medfinansiering av EU-projekt 4,0 mnkr 

Projekt Attraktiva Storumans kommun 1,5 mnkr 

Enskilda projekt 3,568 mnkr 

                     11,068 mnkr 

----- 
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KS § 75  KS/2013:215 - 140 

 

Utökat anslag ur bygdeavgiftsmedel till näringslivsutveckling för  

turismsatsning__________________________________________ 

 

Storumans kommunföretag AB, näringslivskontoret har begärt en utökning 

av avsatta medel för näringslivsutveckling. Utökningen föreslås gälla för 

åren 2013, 2014 och 2015. I handlingsplanen för hur 2013 års bygde-

avgiftsmedel ska disponeras finns 2, 0 miljoner kronor avsatta för ända-

målet. 

 

Näringslivskontoret hänvisar till ett antal tidigare beslut som specifikt rör 

turistisk verksamhet som innebär ett behov av ytterligare 300 000 kronor 

för näringslivsutveckling. 

 

Möjligheter finns att finansiera det utökade anslaget genom omfördelning 

av beviljade bygdeavgiftsmedel från tidigare år avsatta för projekt där med-

len inte tagits i anspråk helt eller delvis.  

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-05-24. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utöka avsatta bygdeavgiftsmedel för näringslivsutveckling 2013 med 

300 000 kronor till att omfatta totalt 2 300 000 kronor 

 

att finansiering sker genom omfördelning av beviljade bygdeavgiftsmedel 

från tidigare år. 

----- 
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KS § 76  KS/2013:111 - 820 

 

Förvärv av pistmaskiner 

 

Hemavan Tärnaby näringsförening har ansökt om bidrag ur 2013 års  

bygdeavgiftsmedel med 1 900 000 kronor för inköp av pistmaskiner. Då 

förutsättningarna för vilka som kan få bidrag ur bygdeavgiftsmedel inte  

anses vara uppfyllda kan näringsföreningen inte få ta del av medlen.  

 

Behovet av utrustningen bedöms dock vara mycket angeläget och om  

Storumans kommun tar ansvaret för inköpet uppfylls kraven för att få nyttja 

bygdeavgiftsmedel.  

 

Arbetsutskottet har därför 2013-05-21 § 83 beslutat att avslå Hemavan  

Tärnaby näringsförenings ansökan och istället omarbeta ansökan med  

Storumans kommun som sökande.  

 

Behovet av att kunna ge kommunmedlemmar och turister hög kvalitet på 

varierade vinteraktiviteter säkras genom förvärv av två pistmaskiner. Kost-

naderna för två pistmaskiner beräknas till 1 100 000 kronor respektive 

800 000 kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-05-27. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avsätta 1 425 000 kronor ur bygdeavgiftsmedel för förvärv av pistma-

skiner 

 

att finansiera resterande 475 000 kronor ur investeringsprojekt 1148  

Teknisk verksamhet 

 

att upprätta nödvändiga avtal för nyttjande och tidigare beslutade entrepre-

nad avseende spårpreparering i Tärnafjällen. 

----- 
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KS § 77  KS/2013:206 - 057 

 

Upphandling av leasingfordon 

 

Nuvarande avtal avseende leasingbilar löper ut 2013-09-30. Arbetet med ny 

upphandling ska påbörjas. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2013-05-21 att behandla ärendet vid dagens 

kommunstyrelsesammanträde och uppdrog till teknisk chef att inför sam-

manträdet  redovisa följande:  

 

o hur kommunens leasingfordon används idag 

o kostnad för att äga, leasa respektive hyra fordon 

o kostnad för GPS inkl. taggar. 

 

I anslutning till sammanträdet lämnas en redovisning i ärendet. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-05-06.  

Arbetsutskottets protokoll 2013-05-21, § 80. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avtalstiden ska gälla under perioden 2013-10-01–2016-09-30 

 

att följande kriterier vid upphandling ska gälla: 

 

arbetsmiljö/trafiksäkerhet  30% 

miljö  30% 

kostnad inklusive fordonets driftkostnad 

t.ex. bränsle-, skatt- och försäkringskostnader 30% 

service och serviceorganisation 10% 

 

att bilarna utrustas med GPS med elektroniska körjournaler. 

----- 
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KS § 78  KS/2013:162 - 501 

 

Remiss - avgränsning av miljöbedömning för länstransportplan  

2014-2025 för Västerbottens län___________________________ 

 

Region Västerbotten har 2013-05-07 översänt samrådsremiss angående  

förslag till beslut om avgränsning av miljöbedömning för länstransportplan 

2014—2025.  

 

Synpunkter ska lämnas till Region Västerbotten senast 2013-06-14. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2013-06-03 yttrat sig i ärendet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Region Västerbotten i enlighet med miljö- och  

samhällsbyggnadsnämndens yttrande. 

----- 
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KS § 79  KS/2011:1 - 002 

 

Firmatecknare för Storumans kommun mandatperioden 2011-2014 

 

Pga. personalförändringar måste kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 41 

om firmatecknare förändras. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell och kommunstyrelsens 

vice ordförande Karin Malmfjord erhåller rätt att två i förening eller var för 

sig tillsammans med kanslichef Ralph Johansson, koncernchef Peter  

Persson, administrativ chef Patrik Nilsson, redovisningsansvarig Helena 

Viktorsson, redovisningsekonom Anders Andrén, ekonomerna Eva  

Andersson eller Rune Hägglund underteckna följande handlingar: 

 

Utgående skrivelser, köpehandlingar, kontrakt, låneförbindelser, fullmakter, 

bankärenden och andra liknande handlingar enligt § 22 i reglemente för 

kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige § 110/02 antagen finans-

policy 

 

att kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell och kommunstyrelsens 

vice ordförande Karin Malmfjord erhåller rätt att två i förening eller var för 

sig tillsammans med teknisk chef Debora Jonsson eller förvaltningsassistent 

Lisbeth Isaksson underteckna följande handlingar: 

 

Köpehandlingar, kontrakt, arrende- och servitutsavtal, tillfälliga mark-

upplåtelser och andra liknande handlingar inom tekniska avdelningens 

verksamhetsområde 

 

att assistenterna Åsa Backlund, Annika Persson och Camilla Jonsson, redo-

visningsansvarig Helena Viktorsson, redovisningsekonom Anders Andrén, 

ekonomerna Eva Andersson och Rune Hägglund, administrativ chef Patrik 

Nilsson, kanslichef Ralph Johansson samt koncernchef Peter Persson erhål-

ler rätt att två i förening underteckna följande handlingar: 

 

Bankräkningar, postgiro, betalningsförelägganden, lagsökningsärenden och 

postförskott 

 

att redovisningsansvarig Helena Viktorsson, redovisningsekonom Anders 

Andrén,  ekonomerna Eva Andersson och Rune Hägglund, assistenterna 

Åsa Backlund, Annika Persson och Camilla Jonsson samt administrativ  
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KS § 79 

 

chef Patrik Nilsson erhåller rätt att var för sig via telefon eller i internet-

banken göra uttag och insättningar. 

----- 
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KS § 80   

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

 

o Upptagande av lån juni 2013 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KS § 81   

 

Meddelanden 

 

Förvaltningsrättens i Umeå dom 2013-04-25 i mål nr 190-13 Ingemar Oja 

och Maylee Oja ./. Storumans kommun angående överklagande av kom-

munstyrelsens beslut 2013-01-28 (delegationsbeslut) om skolskjuts enligt 

skollagen (2010:800). Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.  

 

KS/hnr 2013:1381 

Näringsdepartementets beslut 2013-04-18 att uppdra till Trafikverket att 

under 2013 och 2014 samordna myndigheternas arbete med samverkan mot 

alkohol och droger i trafiken (SMADIT). 

 

KS/2013:66 

Kommunstyrelsens presidiums yttranden över ansökningar om förvärvstill-

stånd pga. kort remisstid:  

 

Datum Sökande Fastighet Yttrande 

2013-02-26  Kerstin Löfgren Lövlund 1:27 Tillstyrks 

 Jonas Löfgren 

 

2013-04-12 Magnus Bidner Granås 1:39 Tillstyrks 

 Sofia Bidner 

 Daniel Stål 

 Hanna Degerström 

 

KS/2013:13 

Länsstyrelsens beslut 2012-04-16 om disponibel ram för bygdeavgiftsmedel 

2013. Den totala ramen uppgår till 27 810 330  kronor och det disponibla 

beloppet för Storumans kommun uppgår till 11 068 053 kronor.  

 

KS/2013:72 

Länsstyrelsens beslut 2013-04-02 och 2013-04-18 om tillstånd att använda 

övervakningskamera för övervakning av järvlyor i länet under järvinvente-

ringen perioden 1 januari—31 juli.  

 

KS/1999:337 

Länsstyrelsens meddelande 2013-04-29 angående rening och efterbehand-

ling av befintliga gruvanläggningar i Ersmarksberget/Blaiken och 

Svärtträsk. Länsstyrelsen förutsätter, mot bakgrund av tidigare meddelat  

föreläggande och mark- och miljödomstolens mål, att berörda konkursbon  
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KS § 81 

 

gemensamt upprätthåller pågående vattenrening vid gruvområdena i  

Blaiken och Svärtträsk.  

 

KS/2004:30 

Bergsstatens beslut 2013-04-23 om förlängning av undersökningstillståndet 

Gunnarn nr 5 A. 

 

KS/2013:188 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts i Sorsele kommun beslut 2013-05-21 om 

medfinansiering av projekt ”Norrlands inland, de invandrades val” 2013 

och 2014.   

 

KS/2011:287 

Skrivelse från HSO 2013-04-11 med synpunkter på processen vid framta-

gandet av plan för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

och funktionshinder. Koncernchefen har besvarat skrivelsen 2013-04-24.  

 

KS/2013:62 

Verksamhetsberättelse 2012 för Folkhälsorådet. 

 

Följande protokoll redovisas: 

 

o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2013-03-26 

o Styrelsen för Storumans flygplats AB 2013-05-08. 

-----   

 

  

 


