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KS § 81  KS/2012:191 – 624 

 

Tilläggsanslag 2012 - inköp av HPV-vaccin till skolhälsovården 

 

Sedan 2010 får Storumans kommun årligen ett skattebidrag med ca  

60 000 kronor per år som ingår i det generella skattebidraget. Bidraget är 

avsett att täcka en del av kostnader för inköp av HPV-vaccinet Gardasil för 

vaccination av flickor för skydd mot livmoderhalscancer. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting har förhandlat särskilt med staten om 

särskild ersättning till kommunerna för denna kostnad.  

 

Skolhälsovården har inte kompenserats i budgeten för de extra kostnader 

vaccinet medför.  

 

Mot bakgrund av detta anhåller fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

2012-05-21, § 45 om tilläggsanslag motsvarande den del av statsbidraget 

som utbetalas avseende HPV-vaccination.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-06-19. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-08-14, § 84. 

 

Av administrative chefens tjänsteutlåtande framgår följande: 

 

De huvudsakliga intäkterna i den kommunala budgeten utgörs av skatter, 

statsbidrag och utjämning. Statsbidraget består av ett 30-tal poster och upp-

går för 2012 totalt sett till ca 112 mkr. I budgetprocessen fördelas bud-

getramar utifrån styrelsers och nämnders behov inom ramen för lokala poli-

tiska prioriteringar och rådande ekonomiska förutsättningar, inte genom att 

särskilja statsbidrag och rikta dem till respektive berörd nämnd. En sådan 

hantering riskerar att ge ryckiga planeringsförutsättningar eftersom stats-

bidragen tillkommer, upphör och revideras utom kommunens kontroll.  

 

Till exempel gjorde regeringen bedömningen att förslagen kring högre krav 

och kvalitet i den nya gymnasieskolan skulle leda till effektiviseringar  

vilket ledde till att statsbidraget i den delen för Storumans kommuns räk-

ning sänktes med ca 420 tkr 2012 för att sedan fortsätta att minska 2013 och 

framåt.  

 

Någon motsvarande åtgärd i budgetramen för fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden är inte vidtagen. Budgeten för gymnasieskolan har istället 

utökats under 2011 och framåt eftersom lokala politiska prioriteringar inom  
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KS § 81 

 

ramen för ekonomiska förutsättningar fått styra ramfördelningen framför 

centrala politiska beslut och bedömningar.   

 

Mot bakgrund av detta bör inte tilläggsanslaget beviljas.     

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att begäran om tilläggsanslag avslås. 

----- 
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KS § 82  KS/2012:245 - 020 

 

Personalförsörjningsplan 2012—2016  

 

I samband med slutbehandling av en motion om mönsterarbetsplatser  

för alla anställda i offentliga sektorn, beslutade kommunfullmäktige  

2012-02-28, § 5 bl.a. att uppdra till personalkontoret att snarast upprätta en 

personalförsörjningsplan för Storumans kommun.  

 

Förslag till personalförsörjningsplan för perioden 2012—2016 har upprät-

tats. 

 

Samråd med fackliga organisationer har genomförts vid sammanträde med 

kommunövergripande samverkansgruppen 2012-09-06. 

 

Beredande organs förslag  

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-07-20. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-08-14, § 85. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till personalförsörjningsplan antas. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppföljning av antagen personalförsörjningsplan ska ingå i kommun-

styrelsens uppföljningsplan för 2013.  
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Motion - tobaksfri kommun 

 

Karin Malmfjord (S) har 2010-12-14 lämnat in rubricerad motion.  

 

I motionen skriver Malmfjord bland annat att det är viktigt att Storumans 

kommun går i fronten för att främja hälsa bland anställda och medborgare i 

kommunen. Det krävs en helhetssyn i kommunen när det gäller tobaksföre-

byggande arbete. Studier visar att rökning påverkar befolkningens hälsa och 

att det finns samband mellan rökning och storkonsumtion av alkohol och 

användning av narkotika.  

 

1993 kom tobakslagen (1993:581) vars syfte var att skydda barn och ung-

domar från att börja använda tobaksprodukter. Undersökningar visar att  

tobaksanvändningen bland barn och ungdomar ökat de senaste åren. Rök-

ning är även en ingång till att prova andra droger. Unga blir fortare bero-

ende än vuxna och det är därför viktigt med förebilder. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Malmfjord att Storumans kommun 

inför i steg 1 en rökfri arbetsplats, i steg 2 en tobaksfri arbetsplats och i steg 

3 en tobaksfri kommun. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2012-05-25. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 91. 

 

Av tjänsteutlåtandet framgår följande: 

 

Inom ramen för de nationella folkhälsomålen är minskat tobaksbruk ett pri-

oriterat område för kommunen att arbeta med. Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) följer upp hur kommuner arbetar med att införa av tobaks-

fri arbetstid för de kommunalt anställda. Sedan 2007 har SKL:s arbetsmiljö-

råd uppmuntrat kommunerna att införa rökfri arbetstid och idag har strax 

över hälften av landets 290 kommuner fattat beslut om rök- eller tobaksfri 

arbetstid. 

 

Rådande arbetsmiljöpolicy för Storumans kommun (antagen av kommun-

fullmäktige 2006-06-27 § 53) föreskriver bland annat att kommunen ska 

verka för att skapa en bra arbetsmiljö och därigenom förhindra att de an-

ställda råkar ut för ohälsa eller olycksfall. Införande av tobaksfri arbetstid 

kan vara ett verktyg för att uppnå denna målsättning. Enligt beräkningsmo-

deller från folkhälsoinstitutet skulle kommunen, genom att införa tobaksfri  
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arbetstid samt hjälpa de anställda som vill sluta röka, kunna göra en årlig 

besparing på cirka 2,9 miljoner kronor via minskningar av förlorad arbetstid 

(p.g.a. rökpauser) och sjukfrånvaro. 

 

Enligt kommunens drogpolitiska program (antaget av kommunfullmäktige 

2011-09-27 § 89) ska Storumans kommun arbeta för en rökfri kommun 

samt erbjuda rökavvänjning till de anställda som vill sluta röka.  

 

Att röka eller på andra sätt bruka tobak utanför arbetsplatsen är ett person-

ligt ställningstagande som kommunen inte kan besluta om. Här kan kom-

munen arbeta med att långsiktigt förändra attityder i samhället via informat-

ions- och folkbildningsarbete, samt effektivt utöva tillsyn enligt gällande 

tobakslagstiftning (SFS 1993:581) för att stoppa försäljning till minderåriga 

samt kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna om rökfria miljöer, var-

ningstexter, marknadsföring av tobaksvaror, med mera. Tobaksförsäljning 

och –konsumtion är idag tillåtet i Sverige, varför det är svårt för kommunen 

att besluta om att vara helt tobaksfri. Att skärpa lagstiftningen på området 

skulle naturligtvis vara den mest effektiva enskilda insatsen, men det är inte 

en kommunal fråga. En långsiktig målsättning för folkhälsoarbetet bör dock 

vara att stegvis minska befolkningens tobaksanvändning, för att därigenom 

minska tobaksbrukets skadliga effekter. 

 

Att införa en kommunal policy om tobaksfrihet på arbetsplatsen medför 

vissa potentiellt negativa konsekvenser. Det kan upplevas som att arbets-

givaren inkräktar på personalens integritet, och kan i vissa fall möjligen få 

motsatt effekt om de anställda upplever att arbetsgivaren ”kommer med 

pekpinnar”. De som ska sluta bruka tobak kan också drabbas av abstinens-

besvär, som dock bör vara av övergående karaktär. Vissa verksamheter, 

t.ex. hemtjänsten, kommer också i fortsättningen att röra sig i miljöer där 

rökning förekommer. Att konsekvent övervaka efterlevnaden av policyn är 

sannolikt också mycket svårt. 

 

Det är svårt att exakt värdera konsekvenserna av ett införande av tobaksfri 

arbetstid i Storumans kommun. Hälsomässigt och ekonomiskt kommer 

vinster att skapas, men detta måste ställas i relation till det ingrepp i den 

personliga integriteten som en sådan policy kommer att innebära för vissa 

av de berörda. 

 

Om kommunfullmäktige beslutar att införa ”en tobaksfri kommun” enligt 

motionens förslag punkt 3 är detta ett omfattande arbete som måste  
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förankras och utvecklas i samarbete med aktörer från många olika sam-

hällssektorer: kommun, landsting, folkhälsoinstitutet och andra statliga  

organ, ideella organisationer, handeln och andra delar av kommunens nä-

ringsliv, samt många andra. En sådan process kräver särskild tilldelning av 

resurser och tydlig roll- och ansvarsfördelning. 

 

Avvägningen mellan för- och nackdelar med införandet av tobaksfri arbets-

tid i Storumans kommun är i stor utsträckning en politisk fråga där hälso- 

och ekonomiska vinster måste vägas mot det som kan upplevas som ingrepp 

i den personliga integriteten och de potentiellt negativa konsekvenser som 

detta medför. Därför lämnar utredaren här inget förslag till beslut. 

 

Samråd med fackliga organisationer har genomförts vid sammanträde med 

kommunövergripande samverkansgruppen 2012-09-06. 

 

Arbetsutskottets förslag 

att steg 1 i motionen avseende rökfri arbetsplats bifalls 

 

att en handlingsplan upprättas för att genomföra antaget drogpolitiskt pro-

gram och gällande lagstiftning i syfte att stödja och hjälp de anställda som 

vill sluta röka, samt att bidra till att uppnå de nationella tobakspolitiska  

målen 

 

att motionen i övrigt avslås. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att andra att-satsen i arbetsutskottets förslag er-

sätts med följande att-sats:   

 

att kommunen verkar för att steg 1 i motionen genomförs utifrån målen och 

handlingsplanen i fastställt drogpolitiskt program. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på andra att-satsen i arbetsutskottets  

förslag och Malmfjords yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt Malmfjords yrkande.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag i övrigt 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Kommunstyrelsen föreslår 

 

att steg 1 i motionen avseende rökfri arbetsplats bifalls 

 

att kommunen verkar för att steg 1 i motionen genomförs utifrån målen och 

handlingsplanen i fastställt drogpolitiskt program 

 

att motionen i övrigt avslås. 

----- 
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Kommunalisering av hemsjukvården 

 

AC Koncensus beslutade 2012-04-13 att rekommendera kommun- och 

landstingsfullmäktige att besluta om överförande av hälso- och sjukvårds-

insatser i ordinärt boende från landsting till kommunerna den 1 januari 2013 

med ikraftträdande den 1 september 2013.   

 

I övertagandet ingår följande: 

 

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar hälso- och sjukvårds-

insatser i ordinärt boende för vuxna, 18 år och uppåt, alla tider på dygnet. 

 

Hemsjukvård 

o Hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering som ges i ordinärt 

boende till hemsjukvårdspatienter p.g.a. sjukdom, funktionsnedsättning 

eller social situation.  

 

o Allmän palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses 

av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.  

 

o Förskrivning och kostnader av hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, för-

brukningsartiklar, näringstillskott.  

 

o Utredning och bedömning som underlag för ansökan om bostadsanpass-

ning. 

 

Hembesök av distriktssköterska 

o Hembesök enligt tröskelprincipen, d.v.s. när patienten inte kan ta sig till 

hälsocentralen/sjukstugan. Gäller både planerade och oplanerade.  

 

o Förskrivning och kostnader av hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel, för-

brukningsartiklar, näringstillskott för hjälp vid hembesök enligt tröskel-

principen som kan ordineras av distriktssköterska. 

 

Rehabilitering/Habilitering för hembesökspatienter 

o Samtliga rehabiliterings- och habiliteringsinsatser som görs i ordinärt 

boende.  

 

o Förskrivning av och kostnader för hjälpmedel.  
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o Utredning och bedömning som underlag för ansökan om bostadsanpass-

ning.  

 

I upprättat avtal finns inskrivet att en avstämning ska göras ett år efter 

ikraftträdandet. Detta har varit ett krav från kommunerna då landstingets 

underlag beträffande planerade/oplanerade besök upplevts osäkra. 

 

Bedömning 

Kommunaliseringen kommer att kunna leda till ökad patient-/brukarnytta, 

skapa möjlighet till effektiviseringar och bättre samhällsnytta. Detta är  

något som framkommit i de län som redan genomfört ett övertagande. Ett 

utökat åtagande kring ”planerade/oplanerade besök”, kräver att tillgången 

till patientdokumentation säkerställs. Parterna är överens om att påskynda 

arbetet med befintliga systemstöd som Nationell patientöversikt och Prator 

så att detta om möjligt kan genomföras före den 1 september 2013. 

 

Ansvar för all rehabilitering och hjälpmedel i ordinärt boende kommer att 

kräva politiska ambitioner och långsiktig planering. Med tidiga och före-

byggande insatser kan kommunerna fördröja och minska behov av mer om-

fattande insatser. Det kommer dock sannolikt att krävas en politisk bered-

skap under de närmaste åren. Kommunerna måste vara införstådda med att 

det kommer att krävas prioriteringar av denna del av kommunens verksam-

het. 

 

Övertagandet kan bli kostnadsdrivande för kommunerna då landstingets 

hjälpmedelskostnader ökat genom åren.  

 

Personalövergång 

Övergång av ansvaret är planerad att genomföras 2013-01-01 och över-

föring av personalen sker 2013-09-01. Överföringen berör tillsvidare-

anställd personal inom hela primärvården, inklusive personal anställda i 

privat driftsform, med kompetenserna distriktssköterska, sjukgymnast, ar-

betsterapeut och undersköterskor. Erbjudandet om att lämna intresseanmä-

lan begränsas i första hand till den kommun där hälsocentralen är belägen 

men kan även göras till andra kommuner. Kommunernas sedvanliga rekry-

teringsrutiner kommer att tillämpas. Personalöverföringen bygger på frivil-

lighet för berörd personal att lämna intresseanmälan till arbete vid länets 

kommuner men är inte att betrakta som verksamhetsövergång  

enligt LAS. 
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Ekonomi 

Skatteväxlingen mellan landstinget och länets kommuner uppgår till 20 öre. 

För Storumans kommun kommer det att innebära ett tillskott på 2 672 000 

kronor i kommunalskatt och inkomstutjämning. Om alla län i riket kommu-

naliserar hemsjukvården innebär det att Storumans kommun får ytterligare 

tillskott på 591 000 kronor i kostnadsutjämning. Skatteväxlingen gäller från 

den 1 januari och övertagandet sker den 1 september vilket innebär att 

kommunerna återbetalar 8/12-delar av den totala summan för skatteväxling 

till Västerbottens läns landsting. Landstinget har beräknat sina kostnader för 

hemsjukvården i Storumans kommun till 2 708 000 kronor per år. Vilken 

kostnad kommunen faktiskt framöver kommer att ha för hemsjukvården  

beror på ambitionsnivå, antal ärenden, samordningsvinster med annan verk-

samhet och hur man använder överförda kostnader för lokaler, overhead 

m.m. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons och socialchef May-Louise Nilssons tjänsteut-

låtande 2012-08-10. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 92. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att överförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende från 

landstinget till kommunen den 1 januari 2013 med ikraftträdande 1 septem-

ber 2013, godkänns enligt upprättat avtal 

 

att Storumans kommun hemställer, tillsammans med länets övriga kommu-

ner och Västerbottens läns landsting , till finansdepartementet att de läns-

visa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen (2004:881) om kommunale-

konomisk utjämning höjs med 0,20 procentenheter för kommunerna och 

sänks med 0,20 procentenheter för landstinget. 

----- 
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Kommunstyrelsens ansvarsutövande 2011 

 

Som en del i den årliga granskningen av årsredovisningen har kommun-

revisorerna granskat kommunstyrelsens ansvarsutövande 2011. 

 

Av granskningen framgår att kommunstyrelsen kan visa att man på ett till-

fredsställande sätt leder, styr och följer upp sin verksamhet och ekonomi. 

Däremot bedömer revisorerna att kommunstyrelsens aktiva åtgärder med 

anledning av mottagen rapportering inte fullt ut är tillfredsställande. Revi-

sorerna bedömer därför att kommunstyrelsens ansvarsutövande endast i  

vissa delar varit tillfredsställande under 2011. 

 

I upprättad granskningsrapport finns en utförligare redovisning av de iakt-

tagelser som utgör grunden för bedömningarna. Revisorerna uppmanar 

kommunstyrelsen att beakta de åtgärdsförslag som lämnas i rapporten.  

 

Utifrån genomförd granskning har revisorerna gjort följande bedömningar 

avseende kommunstyrelsens ansvarsutövande: 

 

  Tillräcklig Otillräcklig 

 Mål och övrig styrning X  

 Uppföljning, rapportering och resultat X  

 Analys och aktiva åtgärder  X 

 

För att utveckla styrelsens ansvarsutövande lämnar revisorerna följande re-

kommendationer: 

 

o Visa konsekvent i protokoll hur mottagen information värderas och  

vilka åtgärder som styrelsen avser att vidta med anledning av informat-

ionen. 

 

o Utarbeta en tydligare målstruktur där det tydligt framgår vilka mål som 

avser styrelsens verksamhetsinriktning, verksamhetens resultat, kvalitet 

och produktivitet. 

 

o Upprätta heltäckande årlig plan för uppföljning och rapportering, inklu-

sive uppföljning och återrapportering avseende den interna kontrollen. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-08-20. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-08-28, § 93. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (13)  

    

Kommunstyrelsen 2012-09-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 85 

 

Vidtagna åtgärder med anledning av rapporten 

 

o Värderingen av den ekonomiska informationen samt preciseringen av 

åtgärder med anledning av informationen protokollförs. 

 

o Kommunstyrelsen har beslutat om utarbetning av tydligare målstruktur 

samt mål, nyckeltal och indikatorer för att mäta verksamhetens resultat, 

kvalitet och produktivitet. 

 

o Kommunstyrelsen har fastställt en årlig plan för uppföljning och rappor-

tering. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inkludera den interna kontrollen i kommunstyrelsens uppföljningsplan 

för 2013.  

----- 
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Trafikförsörjningsplan för Storumans kommun perioden december 

2013—december 2014_______________________________________ 

 

Nu gällande trafikförsörjningsplan för Storumans kommun innefattar linje-

trafik, ringbilar, skolskjutstrafik, färdtjänst och ”tätortsringbil” samt annan 

trafik som kommunen bedömer nödvändig.  

 

Storumans kommun svarar för alla kostnader för den inomkommunala  

trafiken som man själv beställer och anser nödvändig medan Västerbottens 

läns landsting bekostar den genomgående trafiken mellan kommuner och 

kommuncentra. 

 

Förslag till trafikförsörjningsplan för Storumans kommun perioden decem-

ber 2013—december 2014 har upprättats.   

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till trafikförsörjningsplan för Storumans kommun 

perioden december 2013—december 2014.  

----- 
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KS § 87  KS/2012:256 - 401 

 

Utställning av renhållningsordning för Storumans kommun 

 

Kommunerna är, enligt Miljöbalken (1998:808) 15 kap 11§, skyldiga att 

upprätta en renhållningsordning som ska innehålla en avfallsplan samt före-

skrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. 

 

Kommunens nuvarande renhållningsordning antogs att gälla 2004—2007. 

Kommunfullmäktige i Storuman beslutade 2008-04-29 att delta i ett gemen-

samt framtagande av avfallsplan för de åtta inlandskommunerna Malå,  

Norsjö, Sorsele, Lycksele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Storuman. Den 

politiska referensgruppen som består av en representant per kommun har 

löpande informerats om planarbetet.  

 

Arbetet med planen har tagit tid, vilket till stor del berott på att kommuner-

na valt att invänta den nya nationella avfallsplanen som är vägledande för 

kommunernas planarbete. Nationella planen fastställdes i maj 2012. 

 

Upprättat förslag till renhållningsordning föreslås gälla 2013—2020 och 

ska revideras en gång under varje mandatperiod. Målet är att de åtgärder 

som föreslås ska minska avfallets mängd och dess farlighet. Syftet är att nå 

de mål som riksdag och regeringen anvisar, samt de lokala mål som kom-

munerna föreslagit. 

 

I renhållningsordningen finns bl.a. följande mål samt förändringar före-

slagna: 

 

o Fordon vid insamling och transport av avfall bör till viss del drivas på 

förnyelsebara drivmedel 

 

o Utreda möjligheterna att införa utsortering av matavfall för biologisk 

behandling 

 

o Inventera och planera åtgärder av nedlagda deponier 

 

o En geografisk utökning av det kommunala renhållningsområdet, vilket 

innebär att fastighetsägare i Lönnberg, Sätervallen, Nyliden, Myrlund, 

Renberg och Akkan får kommunal sophämtning.     

 

o Dispenshantering gällande uppehåll i hämtning ska handläggas av miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden istället för kommunstyrelsen.  
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KS § 87 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Christina Erikssons tjänsteutlåtande 2012-08-30. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ställa ut renhållningsordningen för synpunkter i minst fyra veckor.  

----- 
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KS § 88  KS/2011:287 - 003 

 

Remiss - handikappolitisk plan 2012—2014  

 

Handikapp- och pensionärsrådet beslutade 2011-03-04 att inleda arbetet 

med en revidering av den handikappolitiska plan som tidigare fastställts för 

perioden 2007—2010. 

 

En arbetsgrupp, bestående av representanter från handikapprörelsen (funkt-

ionshinderrörelsen) och kommunen, tillsattes för att praktiskt arbeta fram 

ett underlag för en ny plan. 

 

För att få en grund för det fortsatta arbetet genomfördes en utbildning i  

Storuman 2011-08-23 med ett 40-tal deltagare. Bland deltagare fanns såväl 

representanter från funktionshinderrörelsen, politiker och tjänstemän. Före-

läsare var Maryanne Rönnersten från HSO i Stockholm. 

 

Kommunstyrelsen har härefter 2011-09-13, § 104 tagit ett inriktningsbeslut 

om strukturen för ett nytt program.  

 

Arbetsgruppen har haft fyra sammanträden. Materialet har bearbetats av  

organisationerna bland annat genom ordförandekonferenser med represen-

tanter från samtliga föreningar inom HSO (Handikappföreningarnas samar-

betsorgan). Arbetsmaterial har redovisats för handikapp- och pensionärs-

rådet vid två tillfällen.  

 

Utifrån denna bakgrund har ett utkast till reviderad plan för perioden 

2012—2014 utarbetats. Av materialet framgår att det för närvarande sker 

stora förändringar när det gäller benämningar (terminologin) inom området. 

Bland annat har begreppet handikapp ersatts med beteckning funktionsned-

sättning. Detta påverkar bl.a. namnet på planen och den framtida benäm-

ningen på handikapp- och pensionärsrådet.  

 

Handikapp- och pensionärsrådet har 2012-05-09 översänt remiss över för-

slaget till reviderad plan. Följande frågor önskas besvarade:  

 

1. Benämning på planen 

2. Benämning och organisation av handikapp- och pensionärsrådet 

3. Mål/resultat 

4. Övriga synpunkter på planen. 

 

Remissvar ska lämnas senast 2012-09-14. 
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KS § 88 

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande och förslag till yttrande  

2012-08-31. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge följande yttrande till handikapp- och pensionärsrådet:  

 

Inledningsvis kan konstateras att remitterat förslag till plan har utarbetats i 

brett forum vilket innebär en god förankring av lagt förslag. Detta i sin tur 

borde leda till goda möjligheter att genomföra förslaget i det dagliga arbe-

tet.  

 

I remissen ställs att antal frågor som besvaras enligt följande: 

 

1. Benämning på planen föreslås bli Kommunal tillgänglighetsplan. 

 

2. Ett råd och rådet föreslås heta Tillgänglighetsrådet. 

 

3. Bra förslag till mål och resultat. 

 

4. Som tidigare redovisats är planen mycket väl bearbetad och väl anpassad 

till modernt språk och dagens synsätt på funktionshinder, så övriga syn-

punkter är överflödiga. 

----- 
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KS § 89  KS/2012:246 – 000 

 

Remiss - Miljödepartementets promemoria om flyttning av båtar och 

skrotbåtar _________________________________________________ 

 

Miljödepartementet har i remiss daterad 2012-07-06 inbjudit Storumans 

kommun att lämna synpunkter på promemoria om flyttning av båtar och 

skrotbåtar.  

 

Remissvar ska ha inkommit till departementet senast den 30 september 

2012. 

 

Förslag till yttrande har upprättats av miljö- och samhällsbyggnadsnämn-

den.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande till miljödepartementet enligt miljö- och samhällsbygg-

nadsnämndens förslag.  

----- 
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KS § 90  KS/2011:151 - 103 

 

Fyllnadsval - parlamentarisk arbetsgrupp för utveckling av Storumans 

flygplats som strategisk resurs___________________________________ 

 

Kommunstyrelsen har 2011-04-12, § 66 utsett Annica Lundin (KL) till  

ledamot i parlamentarisk arbetsgrupp för utveckling av Storumans flygplats 

som strategisk resurs.  

 

I skrivelse 2012-02-08 avsäger sig Lundin uppdraget.   

 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-10 att godkänna avsägelsen och att 

fyllnadsval skulle ske vid kommunstyrelsens junisammanträde.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-05 konstaterades att förslag 

på ny ledamot från Kommunlistan saknades. Kommunstyrelsen beslutade 

därför att fyllnadsval skulle ske vid kommunstyrelsens septembersamman-

träde. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Ronny Nyström (KL) till ny ledamot i den parlamentariska arbets-

gruppen.  

---- 
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KS § 91  KS/2012:55 - 010 

 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - trafik 

 

Kommunstyrelsen har 2012-04-10 fastställt en uppföljningsplan avseende 

ekonomi och verksamhet för den egna verksamheten.  

 

I anslutning till sammanträdet lämnas information om trafikverksamheten. 

Av informationen framgår bl.a. följande:  

 

Kommunens trafikverksamhet ansvarar för kollektivtrafik, skolskjutsar och 

färdtjänst i Storumans kommun. Handläggande tjänsteman företräder kom-

munen i strategiska infrastrukturfrågor inom trafikområdet på både kom-

munal och regional nivå.  

 

Kostnaderna för trafikverksamheten har ökat under 2011 och 2012 bero-

ende på fördyringar inom de delar av kollektivtrafiken som bedrivs av 

Länstrafiken. För 2011 budgeterades nettokostnaderna till 11 041 000 kro-

nor. Utfallet blev 11 498 000 kronor varvid trafikverksamheten gick med 

427 000 kronor i underskott. För 2012 är nettokostnaderna budgeterade till 

11 683 000 kronor. Nettokostnaderna prognostiseras på samma nivå som 

budget och därmed förväntas inte heller att det ska uppstå någon budget-

avvikelse.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen och konstatera att verksamheten bedrivs på ett till-

fredsställande sätt. 

----- 
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KS § 92   

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut redovisas:  

 

o Renhållningärenden; uppehåll i sophämtning samt renhållningsavgifter 

juni—juli 2012 

 

o Färdtjänst- och riksfärdtjänstärenden juni—juli 2012 

 

o Upptagande av lån juni 2012 

 

o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-14 och 2012-08-28. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KS § 93   

 

Meddelanden 

 

KS/2010:80 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens information 2012-07-10 att 

nämnden inte kommer att kunna hålla tilldelad budgetram för 2012. Nämn-

den har 2012-05-21 beslutat uppdra till förvaltningschefen att se över vilka 

åtstramningsmöjligheter som finns.  

 

KS/2012:205 

Storumans kommuns yttrande 2012-06-12 över betänkandet Färdplan för 

framtiden – en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27).  

 

KS/2012:37 

Storumans kommuns kompletterande yttrande 2012-08-20 över ansökan om 

bearbetningskoncession för Rönnbäcken K nr 3.  

 

KS/2012:37 

Yttranden till näringsdepartementet inför regeringsbeslut angående över-

klagande av Bergmästarens beslut om bearbetningskoncessioner för områ-

dena Rönnbäcken K nr 1 och K nr 2 enligt följande: 

 

Datum Avsändare 

2012-08-20  Nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäcken 

2012-08-23 Nätverket Inga gruvor i Jokkmokk! 

2012-08-26 Vadtejen Saemiej sijte (VSS) 

 

Kopia av ovannämnda yttranden har skickats till Storumans kommun. 

 

KS/2012:37 

Storumans kommuns svar på ovannämnda skrivelser angående bearbet-

ningskoncessioner för Rönnbäcken. Av svaret framgår att kommunen inte 

avser att besvara eller kommentera skrivelserna eftersom kommunen inte på 

något sätt är beslutande i de prövningar som pågår.   

 

KS/2012:130 

Skrivelser från Sånninggården AB, Klippen, Hemavan inkomna  

2012-06-08, 2012-06-26, och 2012-08-21 angående kommunal medfinan-

siering av snöskottning vid Sånninggården samt kommunens svar daterade 

2012-06-08 samt 2012-08-06.  
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KS § 93 

 

KS/1999:337 

Mark- och miljödomstolens vid Umeå tingsrätt dom 2012-05-24 om god-

kännande av arbeten vid Blaikengruvan, Sorsele kommun.  

 

KS/2011:426 

Statens folkhälsoinstituts beslut 2012-05-15 att avslå ansökan från  

Storumans kommun om ekonomiskt stöd inom ANDT-förebyggande om-

rådet (alkohol, narkotika, dopning och tobak) för projektet ”Upplysta  

Storuman”. 

 

KS/2012:119 

Region Västerbottens förbundsfullmäktiges beslut 2012-06-07 att anta  

Trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012—2015.  

 

KS/2005:210 

Region Västerbottens förbundsfullmäktiges beslut 2012-06-07 att anta  

Regionalt tillväxtprogram (RTP) 2012.  

 

KS/2012:230 

Länsstyrelsens beslut 2012-06-28 om licensjakt efter björn i Västerbottens 

län 2012. 

 

KS/2012:224 

Länsstyrelsens beslut 2012-06-15 om stöd till hemsändningsbidrag. Bidrag 

lämnas med 15 000 kronor för perioden 2011-01-01—12-31. 

 

KS/2012:194 

Länsstyrelsens beslut 2012-07-04 att bevilja Storumans kommun projekt-

medel för att stärka arbetet inom områdena klimatanpassning och/eller 

energiomställning. Storumans kommun har beviljats bidrag med 99 400 

kronor till projektet ”Förstudie samåkningssystem kommun och landsting”. 

 

KS/2012:194 

Länsstyrelsens beslut 2012-07-04 att avslå ansökan från Storumans kom-

mun om projektmedel för att stärka arbetet inom områdena klimatanpass-

ning och/eller energiomställning till projektet ”Energikartläggning av-

loppsreningsverk och biogasanläggning”. 

 

KS/2011:126 

Länsstyrelsens information 2012-06-18 LEH-esättning för kvarvarande 

uppgifter inom området höjd beredskap. 
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KS § 93 

 

KS/2006:32 

KS/2009:39 

Bergsstatens följande beslut om förlängning av giltighetstiden för under-

sökningstillstånd enligt minerallagen: 

 

Beslutsdatum Sökande Område 

2012-06-11 Lappland Goldminers AB, Lycksele Gubbträsk nr 3 

2012-08-20 Nickel Mountain AB, Stockholm Rönnbäcken nr 6 

2012-08-20 Nickel Mountain AB, Stockholm Rönnbäcken nr 7 

 

KS/2012:243 

Redovisning av konsumentvägledningsverksamheten perioden  

2012-01-01—06-30. 

 

Följande protokoll redovisas: 

 

o Årsstämma med Fastighets AB Umluspen 2012-05-10 

o Årsstämma med Industricentrum i Storuman AB 2012-05-10 

o Årsstämma med Storumans Flygplats AB 2012-05-25 

o Bolagsstämma med Storumans kommunföretag AB 2012-05-29 

o Styrelsen för Storumans Flygplats AB 2012-02-17 och 2012-05-25 

o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2012-05-29. 

o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2012-06-28 

o Styrelsen för Industricentrum i Storuman AB 2012-06-28 

o Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr 2012-06-20—21  

----- 

 

 

 

 

 

  

 


