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KS § 122  KS/2013:67 - 109 

 

Motion - projekt för befolkningstillväxt i Storumans kommun,  

"Europas bästa kommun för äldre"______________________ 

 

 

Peter Åberg (S) har 2013-02-26 lämnat in en motion om ett projekt för be-

folkningstillväxt i Storumans kommun, ”Europas bästa kommun för äldre”.  

 

Motionens innehåll kan sammanfattas enligt följande: 

 

Storumans kommun har under de senaste tio åren förlorat ca 100 kommun-

medborgare årligen. Detta har skett trots alla de åtgärder som vidtagits från 

olika intressenter i syfte att motverka den gradvisa avfolkningen av kom-

munen. För att motverka denna negativa utveckling nämner Åberg bland 

annat en idé om befolkningstillväxt genom att tillvarata intresset för 

livsstilsbyte hos en växande och åldrande befolkning. 

 

Åberg föreslår att det skapas ett storskaligt kommunalt forskningsprojekt 

för att skaffa kunskap om hur utmaningen med en växande och åldrande be-

folkning hanteras på ett bra sätt. Fördelen med att göra en hel kommun till 

en forskningskommun är att man får möjlighet att studera helheten inom en 

självstyrande politisk enhet där samtliga mänskliga verksamhetsområden 

kan belysas. Många människor menar också att vi i dag är nära den smärt-

gräns som tvingar oss att hitta lösningar på de negativa effekterna av en 

långtgående urbanisering. Storumans kommun har stora förutsättningar för 

att bli en bra forskningskommun som med hjälp av EU tillförsäkras ekono-

miska resurser för att genomföra ett sådant projekt. 

 

Arbetet skulle inriktas mot att: 

 

o teckna ett scenario av hur man inför framtiden löser problemet med en 

växande och åldrande befolkning 

 

o skapa en ruralisering, d.v.s. hur man får människor att flytta från över-

befolkade storstadsområden till mindre befolkade områden. 

 

Åberg föreslår 

 

att motionen bifalls 
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KS § 122 

 

att kommunfullmäktige beslutar tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag 

att utveckla motionen och utarbeta förslag till ett genomförande av motio-

nen i enlighet med dess syfte 

 

att i samband med framtagande av en projektansökan ha kontakt med par-

tier och organisationer (framförallt de äldres) för att i samverkan utveckla 

projektidén till ett övergripande och heltäckande projekt för hela Storumans 

kommun 

 

att projektet ska drivas med nationellt och internationellt forskarstöd.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-26 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till kans-

liets utredare Alexander Jonsson för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Att vända den negativa befolkningstrenden är en av kommunens viktigaste 

överlevnadsfaktorer, vilket också konstateras i kommunfullmäktiges strate-

giska plan för perioden 2014-2020. Att möta utmaningarna och tillvarata 

möjligheterna med en åldrande befolkning blir en nyckel i detta arbete. 

Motionen kan också kopplas till ett annat prioriterat område i den strate-

giska planen, nämligen utvecklingen av ett ”Glesbygdsmedicinskt centrum” 

(GMC) i Storuman. 

 

Å andra sidan skulle ett sådant projektarbete som motionen föreslår inne-

bära en tydlig kursändring från kommunens nuvarande utvecklingsarbete, 

såsom det formulerats i projektet ”Attraktiva Storumans kommun” (ASK) 

enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-13 § 29. Projektet 

ASK innehåller två delområden som kan knytas direkt till innehållet i 

Åbergs motion: ”medicin och hälsa”, med koppling till utvecklingen av 

GMC, samt ”samhällsbild och livsmiljöer”, som syftar till att göra sam-

hället mer attraktivt och socialt hållbart för alla befolkningssegment. 

 

Det torde vara fruktbart att tillvarata idéerna från Åbergs motion och inför-

liva dem i ASK-arbetet inom de aktuella områdena. Detta särskilt som nu-

varande EU-programperiod tar slut vid årsskiftet och mycket tyder på att 

den kommande programperioden inte kommer att vara igång förrän tidigast 

vid halvårsskiftet 2014. 
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KS § 122 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2013-10-07. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-29, § 113. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås 

 

att motionens innehållsmässiga förslag tillvaratas och inarbetas i det fort-

satta arbetet med projektet ”Attraktiva Storumans kommun” 

 

att en redovisning ska göras till projektets styrgrupp hur motionens inne-

hållsmässiga förslag tagits tillvara och inarbetats i projektet.  

----- 
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KS § 123  KS/2013:147 - 107 

 

Medborgarförslag - komplettering av ägardirektiv till Fastighets AB 

Umluspen avseende inomhustemperatur i äldreboenden och förskolor 

 

Lennart Nilsson har 2013-04-04 lämnat in ett medborgarförslag om kom-

plettering av ägardirektiv till Fastighets AB Umluspen avseende  

inomhustemperatur i äldreboenden och förskolor. 

 

Det helägda kommunala bolaget Fastighets AB Umluspen har enligt sin 

webbplats som målsättning att minska energiförbrukningen fram till 2020 

med 30%. Deltagande i ett frivilligt sparprogram har redan nu lett till en 

energibesparing på 15,8%. 

 

Socialstyrelsen har i SOFS 2005:15 gett ut allmänna råd om temperatur  

inomhus. I råden ges rekommendationer till stöd för tillämpningen av 9 kap. 

3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken. 

 

Av Socialstyrelsens råd framgår bland annat att särskild hänsyn ska tas till 

personer som är känsligare än normalt på grund av ålder, sjukdom eller 

funktionsnedsättning. 

 

Mot bakgrund av fastighetsbolagets ambition att ytterligare minska energi-

förbrukning under kommande år anser Nilsson att kommunen i sina ägar-

direktiv till bolaget ska förtydliga vilka temperaturgränser som gäller för 

barn och äldre som vistas i de fastigheter som bolaget förvaltar på kommu-

nens uppdrag. 

 

Nilsson föreslår därför 

 

att nu gällande ägardirektiv till Fastighets AB Umluspen kompletteras en-

ligt följande: 

 

På äldreboenden (bostäder och gemensamma ytor) samt förskolor ska tem-

peraturen hållas mellan 22—24 grader Celsius i luften och mellan 20—26 

grader Celsius på golvet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har härefter överlämnats 

till koncernchefen för tjänsteutlåtande. 
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Bedömning 

Det finns inga direktiv i nuvarande förvaltningsavtal om vilka inomhus-

temperaturer som ska gälla för olika typer av boende eller verksamheter. 

Detta uppfattas inte av fastighetsbolaget Umluspen som något problem  

eftersom de blir kontaktade om någon upplever det för kallt eller för varmt. 

I de fallen mäter fastighetsbolaget temperaturen i den så kallade vistelse-

zonen och vidtar åtgärder om det behövs. Åtgärderna kan vara att höja tem-

peraturen, minska risken för kalldrag eller att ställa in exempelvis ventilat-

ionen. 

 

Fastighetsbolaget Umluspen har som mål att minska sin energianvändning 

med 30 procent fram till 2020 och kommunen som organisation har en mål-

sättning att minska sin energianvändning med 20 procent till samma år.  

Enligt fastighetsbolaget ska arbetet med energieffektiviseringar vara lång-

siktigt hållbart och inte ske på bekostnad av komfort. Istället jobbar fastig-

hetsbolaget med driftoptimeringar och tidsinställningar på ventilationsan-

läggningar och i vissa fall tilläggsisolering. Energieffektiviseringar sker 

även genom styr- och regleringssystem på exempelvis belysning och  

motorvärmare. 

 

Fastigheter som kommunen använder för sin egen verksamhet ägs i vissa 

fall av kommunen och vissa fall av Fastighetsbolaget Umluspen. I de fall 

kommunen äger fastigheten regleras förvaltningen av fastigheterna i ett för-

valtningsavtal mellan kommunen och fastighetsbolaget. I de fall fastighets-

bolaget äger fastigheten regleras förhållandet mellan fastighetsbolaget och 

kommunen i ett hyresavtal.  

 

Bedömningen är att frågan om vilka inomhustemperaturer som tillämpas i 

äldreboende och förskolor bör regleras i förvaltningsavtalet och hyresavta-

len mellan kommunen och fastighetsbolaget. Avtalen skulle tillföras en 

komplettering om att Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus 

ska tillämpas för bostadsutrymmen samt för sådana lokaler för allmänna 

ändamål där människor vistas mer än tillfälligt. 

 

Med en sådan skrivning skulle intentionerna i Nilssons medborgarförslag 

kunna uppfyllas.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-10-16. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-29, § 114. 
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Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås 

 

att nuvarande förvaltningsavtal mellan Storumans kommun och Fastighets 

AB Umluspen i Storuman kompletteras med en skrivning om att Social-

styrelsens allmänna råd om temperaturer inomhus ska tillämpas för  

bostadsutrymmen samt för sådana lokaler för allmänna ändamål där männi-

skor vistas mer än tillfälligt 

 

att när Storumans kommun hyr bostäder eller lokaler ska det i hyresavtalen 

finnas med att Socialstyrelsens allmänna råd om temperaturer inomhus ska 

tillämpas för bostadsutrymmen samt för sådana lokaler för allmänna ända-

mål där människor vistas mer än tillfälligt. 

----- 
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KS § 124  KS/2013:326 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2013 för Storumans kommun 

 

Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Storumans 

kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. Delårsrapporten 

ska innehålla, förutom styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelse, en 

förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, sjukfrånvaro och 

måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2013 på ca 8,1 mnkr vilket är ca  

4,8 mnkr bättre än budget. Budgetavvikelsen beror i huvudsak på att pens-

ionskostnader prognostiseras att bli lägre, skatteintäkterna högre än budge-

terat samt att kommunen får en engångsintäkt i form av återbetalda premier 

från AFA för åren 2005-2006.   

 

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 de vara ytterst noggranna 

i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka eventuella  

ytterligare avvikelser som kan medföra större underskott där åtgärder krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-10-11. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-29, § 115. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att överlämna upprättad delårsrapport för Storumans kommun perioden ja-

nuari–augusti samt prognos för helåret 2013 till kommunfullmäktige för 

godkännande 

 

att omsorgsnämnden och fritids-, kultur- och utbildningsnämnden uppma-

nas att vara fortsatt vaksamma över sin budgetföljsamhet men föreläggs inte 

i nuläget med ytterligare åtgärdskrav för att klara sin budgetram. Nämnder-

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

siktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram. 

-----  
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KS § 125  KS/2013:212 - 109 

 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kommun 

 

Nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kommun 

antogs av kommunfullmäktige 1996-02-27 och reviderades 1999-09-28. 

 

Ett förslag till nya ordningsföreskrifter har upprättats. Förslaget har varit  

utsänt på remiss till de kommunala nämnderna samt Polismyndigheten.  

Efter remisstidens utgång har inkomna yttranden delvis inarbetats i för-

slaget, vilket närmare finns redovisat i kanslichefens tjänsteutlåtande  

2013-10-17. 

  

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-10-17. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-29, § 116. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans 

kommun fastställs.  

----- 
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KS § 126  KS/2013:363 - 210 

 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Storumans 

kommun_________________________________________________ 

 

Nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i  

Storumans kommun antogs av kommunfullmäktige 1996-02-27. 

 

Förslag till nya föreskrifter har upprättats. 

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-10-21. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-29, § 117. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till allmänna lokala ordningsförskrifter för torghandeln 

i Storumans kommun fastställs. 

 

----- 
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KS § 127  KS/2013:356 - 041 

 

Budget 2014-2015 

 

Kommunfullmäktige beslutade om en mandatbudget för perioden  

2011-2014 i november 2010. Den innehöll ingen ramuppräkning för åren 

2011-2012 men för 2013 och 2014 räknas respektive ram upp med 1,5 % 

vardera året. Med ett fåtal undantag har beslutade ramar legat fast oavsett 

omvärldsutveckling.  

Så här långt in i budgetperioden kan konstateras att en långsiktig budget  

varit framgångsrik. Samtliga nämnder och styrelsen har arbetat envetet med 

uppgiften att hålla givna budgetramar vilket bidragit till en förhållandevis 

kostnadseffektiv verksamhet. Samtidigt har kommunfullmäktige uppvisat 

en tydlighet och konsekvens i sin ekonomiska inriktning genom att följa sin 

beslutade linje trots att nämnderna i vissa fall önskat utökade ramar av olika 

skäl.  

 

Sammantaget har bl.a. dessa faktorer bidragit till att Storumans kommun 

har en god ekonomisk ställning jämfört med många andra kommuner med 

liknande förutsättningar. Ett positivt resultat 2010, 2011, 2012 och en posi-

tiv prognos för 2013 vittnar om det.  

 

Det tycks nu klart att modellerna för att beräkna kostnadsutjämning kom-

mer att förändras från 2014. Storumans kommun är en vinnare i det nya  

utjämningssystemet vilket skulle bidra till en högre skatte- och bidrags-

intäkt redan från 2014. Den exakta ökningen är ännu oklar.  

 

Med anledning av att det för 2013 beslutades om investeringsprojekt upp-

gående till över 50 mnkr bär kommunen med sig en puckel av beslutade och 

pågående investeringsprojekt som behöver hanteras vid införandet av ny 

hantering av investeringar. Därför föreslås en övergångsperiod som sträcker 

sig över åren 2014-2015 med en något högre investeringsram för dessa år 

uppgående till 25 mnkr.  

 

Samråd med fackliga organisationer har skett vid sammanträde med kom-

munövergripande samverkansgruppen 2013-11-06. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande/budgetberedningens förslag  

2013-10-29. 
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KS § 127 

 

Budgetberedningens förslag  

 

att styrelsen och nämndernas driftbudgetramar för åren 2014 och 2015  

exklusive kapitaltjänst fastställs enligt följande: 

 

Budgetramar 2014 

Kommunstyrelsen 59 327 000,- 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 138 755 000,- 

Omsorgsnämnden 139 195 000,- 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 802 000,- 

 

Budgetramar 2015 

Kommunstyrelsen 59 542 000,-  

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 140 329 000,- 

Omsorgsnämnden  141 283 000,- 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 844 000,- 

 

att följande mål för god ekonomisk hushållning 2014 antas: 

 

Finansiella mål 2014 

 

 Årets resultat ska utgöra minst 2 % av skatteintäkter, utjämning och ge-

nerella statsbidrag 

 

 Kommunen ska om likviditeten tillåter amortera 5 mnkr på de egna lång-

fristiga lånen 

 

Verksamhetsmål 2014 

 

 Alla beslut av väsentlig karaktär ska föregås av konsekvensanalyser med 

bestämda ambitionsnivåer 

 

 Storumans kommun ska jämföra sitt resultat i undersökningen Kommu-

nens Kvalitet i Korthet (KKiK), måluppfyllelse nås då kommunen är 

bättre än medelvärdet på hälften av måtten 

 

att resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2014 fastställs 
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att investeringsramarna 2014 fastställs enligt följande: 

 

Kommunstyrelsen  23 500 000,- 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 750 000,- 

Omsorgsnämnden 750 000,- 

 25 000 000,- 

 

att investeringsramarna 2015 fastställs enligt följande: 

 

Kommunstyrelsen  23 500 000,- 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 750 000,- 

Omsorgsnämnden 750 000,- 

 25 000 000,- 

 

att följande tre investeringsprojekt av principiell betydelse godkänns att  

påbörjas 2014: 

 

 Vattenförsörjning i Hemavan 

 Norra industriområdet i Storuman 

 Handelsområdet Entré Storuman i Storuman 

 

att i löneöversyn 2014 ska akademikeryrken och då särskilt gruppen lärare 

prioriteras 

 

att inga tilläggsäskanden från nämnder eller styrelsen kommer att beviljas 

under perioden 2014 - 2015 

 

att kommunstyrelsen under 2014 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommu-

nens skulder under 2014, med totalt 25 000 000 kronor 

 

att kommunstyrelsen under 2014 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

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

2014. 

 

Yrkande 
Tomas Mörtsell (C) yrkar 

 

att bowlinganläggningen vid aktivitetshuset i Storuman överförs från  

kommunstyrelsen till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden fr.o.m. 2014 
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att 65 000 kronor överförs från fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

budgetram till kommunstyrelsens budgetram 2014 och 2015 med anledning 

av överföringen av bowlinganläggningen. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på budgetberedningens förslag och 

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på eget tilläggsyrkande och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att bowlinganläggningen vid aktivitetshuset i Storuman överförs från 

kommunstyrelsen till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden fr.o.m. 2014 

 

att 65 000 kronor överförs från fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 

budgetram till kommunstyrelsens budgetram 2014 och 2015 med anledning 

av överföringen av bowlinganläggningen 

 

att styrelsen och nämndernas driftbudgetramar för åren 2014 och 2015  

exklusive kapitaltjänst därmed fastställs enligt följande: 

 

Budgetramar 2014 

Kommunstyrelsen 59 393 000,- 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 138 690 000,- 

Omsorgsnämnden 139 195 000,- 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 802 000,- 

 

Budgetramar 2015 

Kommunstyrelsen 59 607 000,-  

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 140 264 000,- 

Omsorgsnämnden  141 283 000,- 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 844 000,- 

 

att följande mål för god ekonomisk hushållning 2014 antas: 
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Finansiella mål 2014 

 

 Årets resultat ska utgöra minst 2 % av skatteintäkter, utjämning och ge-

nerella statsbidrag. 

 

 Kommunen ska om likviditeten tillåter amortera 5 mnkr på de egna lång-

fristiga lånen 

 

Verksamhetsmål 2014 

 

 Alla beslut av väsentlig karaktär ska föregås av konsekvensanalyser med 

bestämda ambitionsnivåer 

 

 Storumans kommun ska jämföra sitt resultat i undersökningen Kommu-

nens Kvalitet i Korthet (KKiK), måluppfyllelse nås då kommunen är 

bättre än medelvärdet på hälften av måtten 

 

att resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2014 fastställs 

 

att investeringsramarna 2014 fastställs enligt följande: 

 

Kommunstyrelsen  23 500 000,- 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 750 000,- 

Omsorgsnämnden 750 000,- 

 25 000 000,- 

 

att investeringsramarna 2015 fastställs enligt följande: 

 

Kommunstyrelsen  23 500 000,- 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 750 000,- 

Omsorgsnämnden 750 000,- 

 25 000 000,- 

 

att följande tre investeringsprojekt av principiell betydelse godkänns att  

påbörjas 2014: 

 

 Vattenförsörjning i Hemavan 

 Norra industriområdet i Storuman 

 Handelsområdet Entré Storuman i Storuman 
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att i löneöversyn 2014 ska akademikeryrken och då särskilt gruppen lärare 

prioriteras 

 

att inga tilläggsäskanden från nämnder eller styrelsen kommer att beviljas 

under perioden 2014 - 2015 

 

att kommunstyrelsen under 2014 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommu-

nens skulder under 2014, med totalt 25 000 000 kronor 

 

att kommunstyrelsen under 2014 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

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

2014. 

----- 
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Vatten- och avloppstaxa 2014 

 

Vid jämförelse mellan budgeterade kostnader för 2014 och intäkter enligt 

gällande taxa (2013 års) blir det ett underskott motsvarande ca 800 tkr.  

Underskottet består av bl.a. följande tillkommande kostnader: 

 

 Administrativa tjänster (avser s.k. overheadkostnader som inte betalats 

tidigare) 440 tkr 

 

 Minskade intäkter från företag som använt dricksvatten i sin tillverk-

ningsprocess och som lagt ned produktion, ca 300 tkr. 

 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till VA-taxa 2014 för Storumans 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Förslaget innebär en 

höjning av brukningsavgifterna med 5 % i förhållande till 2013 års avgifter. 

Detta bör ge en kostnadstäckning på 100 %. Anläggningsavgifterna föreslås 

vara oförändrade. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-11-03.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till VA-taxa för Storumans kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggningar att gälla fr.o.m. 2014-01-01 antas. 

----- 
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Renhållningstaxa 2014 

 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till ny renhållningstaxa 2014 för 

Storumans kommun. 

 

Förslaget innebär inte några förändringar av avgiftsnivåerna från  

2014-01-01. En ny upphandling av sophämtning ska snart påbörjas med  

avtalsstart 2014-07-01 och kan innebära att en justering av taxan behöver 

göras för andra halvåret av 2014. 

 

En del justeringar och kompletteringar av taxans utformning krävs redan nu 

från och med 2014-01-01för att vara i fas med de avtal som berör avfalls-

verksamheten: 

 

 Elkretsen, som innehar ansvaret för återvinning av bland annat elavfall 

och batterier, har tecknat nytt avtal med Storumans kommun. I det nya 

avtalet tar inte Elkretsen ut någon avgift från kommunen för att omhän-

derta och återvinna kasserade kyl- och frysskåp samt affärsdiskar och 

kyldiskar från företag och verksamheter. Detta innebär att kommunen 

inte heller får debitera avfallslämnarna för dessa fraktioner, och därför 

ska dessa avgifter strykas från taxan. 

 

 Storumans kommun har tecknat avtal med flera exploatörer för fritids-

bebyggelse. I de avtalen framgår att då samfällighetsförening bildats, 

övergår ansvaret för kostnader av sopbehållare, tömningsfrekvens, 

snöröjning m.m. till föreningen. I dagsläget finns ingen taxa som är  

utformad med hänsyn till denna överenskommelse, vilket kräver ett till-

lägg, (sidan 5 i taxan). 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Christina Erikssons tjänsteutlåtande 2013-11-01. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till renhållningstaxa att gälla fr.o.m. 1 januari  2014  

antas. 

----- 
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Justering av taxa för prövning enligt plan- och bygglagen 

 

Kommunfullmäktige har 2011-05-03, § 46 antagit taxa för prövning enligt 

plan- och bygglagen . 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2013-10-16 aktualiserat en änd-

ring av gällande taxa när det gäller Tabell 2 Kungörelse, underrättelse och 

expediering. Nämnden anser att stegen i tabellen är för stora för att debite-

ringen ska bli skälig och föreslår därför en förändring som avser antal sak-

ägare.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-10-16, § 133. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att taxa för prövning enligt plan- och bygglagen ändras enligt upprättat  

förslag avseende Tabell 2 Kungörelse, underrättelse och expediering i den 

del som avser antalet sakägare  

 

att ändringen träder i kraft 2014-01-01.  

----- 
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Bredbandsstrategi för Storumans kommun 

 

Förslag till bredbandsstrategi för Storumans kommun 2014 – 2020 har  

utarbetats. I strategin har Storumanmodellen inarbetats. För att det ska har-

monisera med den nationella målsättningen Bredbandsforum har namnet 

ändrats från IT-infrastrukturprogram till bredbandsstrategi. 

 

I strategin föreslås bl.a: 

 

Syftet med bredbandsstrategin är att skapa ett strukturerat angreppssätt för 

att utveckla ett bredbandsnät som täcker de behov som finns och som be-

döms uppstå under tiden fram till år 2020.  

 

Bredbandsstrategin behandlar bredband på samma strategiska sätt som öv-

riga långsiktiga frågor hanteras i kommunal översiktsplanering. 

 

Det övergripande målet är att Storumans kommun ska ha bredband i världs-

klass. Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag och fritidsområ-

den ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. 

 

Därigenom kan tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga stimule-

ras. 

 

Målet för bredbandstäckning är att senast år 2020 ska 95% av alla kom-

muninnevånare och lokalt verksamma företag inom Storumans kommun ha 

tillgång till bredband om minst 10 Mbit/s.  

 

20% av dessa ska ha mer än 100 Mbit/s.  

 

Under perioden 2014 – 2020 ska följande geografiska områden vara priori-

terade när det gäller utbyggnad av bredbandsnät: 

 

 Byar och områden där Vattenfall förändrar sitt elnät och förlägger el-

kabel i mark. Möjligheten att samförlägga kanalisation för bredband med 

elnätet är kostnadsbesparande och ska prioriteras 

 Byar och områden där näringslivet har behov av bredband för sin verk-

samhet och sin utveckling 

 Byar och områden där det fasta telenätet tas bort 

 Byar och områden där data- och telenät visat sig ha stora brister 

 Norra industriområdet i Storumans tätort  

 Kvarteret Saljesnäset i Storumans tätort 
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I exploateringsområden för fritidshus ska kommunen ha avtal, som reglerar 

ansvar och åtagande när gäller utbyggnaden av bredbandsnät, med företag 

som exploaterar området.  

 

Bredbandsstrategien innehåller bl.a. följande ställningstaganden: 

 

 Optisk fiber är ett förstahandsval när bredbandsnät ska anläggas i  

Storumans kommun.  

 

 Samtliga fiberkablar som förläggs i mark ska läggas i kanalisation 

(t.ex. rör eller slang). 

 

 Bredbandsnät som byggs eller ägs av Storumans kommun ska vara 

s.k. ”öppna nät” enligt Stadsnätsföreningens definition (bilaga 1). 

 

 Storumans kommun ska äga bredbandsnät och vara initiativtagare till 

utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i kommunen.  

 

 Rollen som driftoperatör (DO) av det öppna nätet SumNet ska upp-

handlas, om möjligt tillsammans med övriga kommuner i länet.  

 

 Kommunen ska som ägare av SumNet svara för driften av kabelnäts-

nivån.  

 

 Respektive tjänsteleverantör svarar för kontakterna med sina slut 

kunder. 

 

 Storumans kommun ska tillämpa en ”icke-diskriminerande” prissätt-

ning vid anslutning mot nätet och vid användning av nätet. 

 

 Principer för prissättning av nättjänster i kommunens bredbandsnät 

fastställs av kommunfullmäktige. 

 

 Prislista fastställs av kommunstyrelsen. 
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 Bredbandsnät ska vara dimensionerade för att klara: 

 

 tjänsteleverantörernas leverans av triple-play-tjänster, d.v.s. Internet, 

telefoni och TV inkl. ”on demand-tjänster” till slutkunderna. 

 

 företagstjänster och offentliga tjänster som produceras över nätet eller 

i form av molntjänster. 

 

 Storumans kommun ska under perioden 2014-2020 stimulera byar, som 

saknar bredbandsnät, att använda sig av byalagskonceptet för att under-

lätta bredbandsutbyggnaden.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Svante Granbergs tjänsteutlåtande 2013-10-31. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till bredbandsstrategi för Storumans kommun  

2014 – 2020 antas. 

----- 
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Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kom-

muner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning__ 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i överenskommelse med rege-

ringen aviserat  prestationsmedel för åren 2012-2014 i syfte att utveckla 

samverkan mellan landstingen och kommunerna i insatser riktade till mål-

gruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Villkoren för att 

landsting, regioner och kommuner ska erhålla prestationsmedel beskrivs i 

grundkrav och prestationsmål för var och ett av åren fram till 2014. 

 

För 2012 och 2013 är ett av grundkraven att landstinget tillsammans med 

länets kommuner tecknar en överenskommelse om samverkan och samar-

bete kring insatser riktade till målgruppen samt att en mall för samordnad 

individuell plan (SIP) biläggs överenskommelsen.  

 

I november 2012 tecknades en överenskommelse om samverkan kring mål-

gruppen mellan Västerbottens läns landsting och länets alla kommuner. 

Därmed har landstinget klarat ett av grundkraven och erhålla prestations-

medel för 2012. De prestationsmål som finns beskrivna för 2013 baseras på 

överenskommelser som är gjorda och rör bland annat registrering i kvali-

tetsregister samt utveckling av SIP och förbättrad heldygnsvård. Likaså 

finns mål för ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri samt 

mål för utveckling av insatser i enlighet med de centrala rekommendation-

erna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreni-

liknande tillstånd. 

 

Under 2013 ska huvudmännen också följa upp sina överenskommelser och 

presentera hur långt man nått i förhållande till de mål man kommit överens 

om ska gälla för 2013. 

 

Omsorgsnämnden beslutade 2013-08-21, § 122 att godkänna överenskom-

melsen. Socialstyrelsen har härefter i skrivelse 2013-10-02 gjort ett förtyd-

ligande om behörighet att besluta om överenskommelsen som innebär att 

det är kommunfullmäktige som ska besluta i ärendet.  

 

Mot bakgrund av detta har omsorgsnämnden 2013-10-16, § 175 beslutat 

överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att överenskommelsen godkänns. 

----- 
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Exploateringsavtal - Björkfors 1:5 (etapp 7-10), Hemavan 

 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och Fjällkedjan Hemavan AB. 

 

Exploateringen avser del av fastigheten Björkfors 1:5 i Hemavan.  

  

I avtalet sägs bl.a: 

 

 Exploatören har att utföra vägar, tunnel under Kungsleden, skidbroar, 

belysning, förberedelse för bredband, tryckstegringsstation för dricksvat-

ten, vatten och avlopp till exploateringsområdena samt ändrad sträckning 

av Kungsleden. Exploatören bygger fritidshus/hotell alternativt säljer 

tomter/markområden till intressenter för byggande av fritidshus/hotell 

m.m. i enlighet med ny detaljplan. Ovanstående arbeten sker i Exploatö-

rens regi och under hans ansvar. 

 

 Vatten och avloppsfrågan avser Exploatören att lösa via kommunens 

VA- nät med anslutningspunkt som anvisas av kommunens tekniska av-

delning. Stamledningarna som byggs i området för vatten och avlopp 

överlämnas till Säljaren efter att dessa färdigställts, slutbesiktigats och 

genom övertagandebesiktning godkänts av kommunens handläggare av 

VA-frågor samt relationshandlingar överlämnats i analogt format samt i 

digitalt MapInfo format. 

 

 Säljaren överlåter ca 236 900 m
2
 till Exploatören med äganderätt för en 

överenskommen köpeskilling om 947 600 kr. Betalning ska ske när  

detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

 Exploatören utför och bekostar lokalgata, belysning, leder för skidfart 

och skoter, skidbroar, tunnel under Kungsleden samt ändrad sträckning 

av Kungsleden (i den mån inte den ändrade sträckningen enligt lag ska 

betalas av annan än Exploatören) etc. i enlighet med den nya detaljpla-

nens genomförandebeskrivning. Vägarna ska anpassas till kraven för 

brand- och renhållningsfordon och i enlighet med ny detaljplan. En kom-

plett projektering samt utsättning av sakkunnig ska ske innan vägbyggen 

påbörjas. Kommunen åtar sig inte att svara för kostnaderna för ändrad 

sträckning eller underhåll av Kungsleden i ändrad sträckning. 
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 Exploateringsområdet ska anslutas till kommunens ledningar för ren- och 

spillvatten. Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta: 

 

 alla stam och huvudledningar för vatten och avlopp inom exploate-

ringsområdet till av Säljaren upprättad förbindelsepunkt 

 tryckstegringsstation för dricksvatten 

 erforderlig dag- och markvattenavledning inom tomtområdet och fram 

till recipient 

 

 Exploatören äger rätt till anslutning av exploateringsområdena med de 

tomter Exploatören äger och anvisar etappvis till kommunens VA-nät 

utan särskild ersättning mot att Säljaren får överta stamledningarna samt 

tryckstegringsstation utan kostnad.  

 

 Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att dra slang 

samt placera brunnar enligt projekterat underlag och anvisningar. Explo-

atören ska även utföra anslutningar till varje fastighet. Slangar, kopp-

lingsbrunnar etc. tillhandahålls av kommunen som även ska svara för 

projektering och samordning. Kommunen övertar bredbandsnät utan 

kostnad. Respektive fastighetsägare betalar anslutningsavgift i samband 

med att fastigheten kopplas till bredbandsnätet. 

 

 För rätta fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal 

lämnar Exploatören en säkerhet till ett värde av 590 000 kronor i form av  

garanti som Säljaren kan godkänna. Säkerheten ska nedskrivas med  

220 000 kronor när lokalgatorna och belysningen är färdigställd, med 

280 000 kronor när huvudledningarna för VA är färdiga och med 90 000 

kronor när hela infrastrukturen är klar. Detta avtal träder i kraft först när 

denna säkerhet är uppfylld. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-11-03. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns. 

----- 
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Upplösning av Personalstiftelsen Joesjö semesterhem 

 

Styrelsen i Personalstiftelsen Joesjö semesterhem har föreslagit att stiftelsen 

ska upplösas eftersom stiftelsen under flera år gått med underskott beroende 

på att intresset att hyra lägenheterna har minskat.  

 

Stiftelsen har vidtagit åtgärder som minskat kostnaderna, genom bl.a. ener-

gisparåtgärder i  byggnaden. Åtgärderna har gett effekt men inte tillräckligt 

för att kompensera att intäkterna minskat de senaste åren. Bedömningen är 

att fastigheten och därmed även stiftelsen fortsättningsvis kommer att fort-

sätta att gå i underskott. 

 

Stiftelsen förvaltar fastigheten Joesjö 1:220 och har som ändamål att till-

handahålla och administrera fritidsbostäder för anställda i Storumans kom-

mun och i kommunens majoritetsägda bolag mot självkostnadspris.  

Huvudmän för stiftelsen är Storumans kommun och arbetstagarorganisa-

tionerna bland de anställda. 

 

Frågan om upplösning av stiftelsen är av större vikt och då ska stiftelsen  

enligt stadgarna inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan upp-

lösningen kan verkställas. Enligt stadgarna ska om stiftelsen upplöses sedan 

skulderna betalats fastigheten Joesjö 1:220 samt inredning tillfalla  

Storumans kommun.  

 

Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot styrelsens beslut att 

upplösa stiftelsen.  

 

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige 

  

att kommunfullmäktige godkänner att stiftelsen upplöses 

 

att resultatet från försäljningen avsätts för personalbefrämjande åtgärder 

 

att fastighetens inventarier och lösöre skänks till flyktingmottagningen och 

Vändpunkten 

 

Styrelsen vill även uppmärksamma kommunen om det nodutrymme för 

bredband som finns i fastighetens källarplan. 

  

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-10-25. 
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Kommunstyrelsen föreslår 

 

att styrelsens förslag att Personalstiftelsen Joesjö semesterhem upplöses 

godkänns 

 

att när fastigheten Joesjö 1:220 i Storumans kommun övergått i kommunal 

ägo ska fastigheten säljas 

 

att resultatet från försäljningen avsätts för personalbefrämjande åtgärder 

 

att när fastighetens inventarier och lösöre övergått i kommunal ägo ska in-

ventarier och lösöre skänkas till flyktingmottagningen och Vändpunkten. 

----- 
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Krisplanering för kommunstyrelsens verksamhetsområde 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04, § 71 att samtliga nämnder och  

bolag skulle göra en planering för sin verksamhet i händelse av en fredstida 

samhällskris. Riktlinjer och planeringsförutsättningar fastställdes vid 

samma tillfälle. 

 

Redovisning av planeringen bestämdes till arbetsutskottets sammanträde 

2013-10-29. 

 

För kommunstyrelsens verksamhetsområde har planer upprättats för  

kansliet och IT-enheten, räddningstjänsten, administrativa avdelningen och 

tekniska avdelningen.  

 

Planerna är framtagna av respektive chef i samråd med berörd personal.  

Beredskapssamordnaren och räddningschefen har varit behjälpliga med råd 

och stöd i processen men har inte gjort någon värdering eller prövning av 

planerna.  

 

Beredande organs förslag 

Räddningschef Lars-Erik Sundqvists tjänsteutlåtande 2013-10-16. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-29, § 118. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa krisplanering för kommunstyrelsens verksamheter kansliet och 

IT-enheten, räddningstjänsten, administrativa avdelningen och tekniska  

avdelningen.  

-----  
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KS § 136  KS/2013:190 - 170 

 

Nämnders och bolags planering för extraordinära händelser och kriser 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-04, § 71 att samtliga nämnder och  

bolag skulle göra en planering för sin verksamhet i händelse av en fredstida 

samhällskris. Riktlinjer och planeringsförutsättningar fastställdes vid 

samma tillfälle. 

 

Redovisning av planeringen bestämdes till arbetsutskottets sammanträde 

2013-10-29. 

 

Planer för extraordinära händelser och kriser har inkommit från:  

 

 Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 

 Omsorgsnämnden  

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2013-10-29 konstaterades att de kommu-

nala bolagen inte kommit in med några redovisningar. Arbetsutskottet be-

slutade därför att uppmana dessa att till kommunstyrelsens sammanträde 

2013-11-12 redovisa hur man planerat för att bedriva sin verksamhet under 

kriser och extraordinära händelser. 

 

Till dagens sammanträde har redovisningar inkommit från de kommunala 

bolagen enligt följande:  

 

 Fastighets AB Umluspen 

 Storumans kommunföretag AB 

 Storumans Flygplats AB. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-29, § 119. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att notera inkomna redovisningar från fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden, omsorgsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,  

Fastighets AB Umluspen, Storumans kommunföretag AB samt Storumans 

flygplats AB avseende planering för extraordinära händelser och kriser. 

----- 
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KS § 137  KS/2013:365 - 041 

 

Budget år 2014 för kommunalförbundet Partnerskap Inland -  

Akademi Norr________________________________________ 

 

Direktionen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 

har upprättat förslag till budget och verksamhetsplan för 2014. Till den slut-

liga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna möjlighet att 

yttra sig över den föreslagna budgeten.  

 

Budgetens intäkter i form av medlemsavgifter uppgår till 1 000 000 kronor.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till budget och verksamhetsplan 2014 för 

kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr.  

----- 
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KS § 138  KS/2013:308 - 619 

 

Remiss - betänkandet Friskolorna i samhället (SOU 2013:56) 

 

Utbildningsdepartementet har i remiss 2013-08-29 bjudit in Storumans 

kommun att lämna synpunkter på betänkandet Friskolorna i samhället 

(SOU 2013:56). 

 

Yttrande ska lämnas till departementet senast 2013-12-01. 

 

Ärendet har 2013-09-16 överlämnats till fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens för förslag till yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till 

yttrande som godkänts av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbets-

utskott 2013-10-28. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Utbildningsdepartementet enligt fritids-, kultur- och 

utbildningsförvaltningens förslag.  

----- 
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KS § 139  KS/2013:333 - 000 

 

Remiss - departementspromemorian Ökat fokus på arbete för vissa  

nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus (DS 2013:61)__ 

 

Arbetsmarknadsdepartementet har i remiss 2013-09-18 bjudit in Storumans 

kommun att lämna synpunkter på departementspromemorian Ökat fokus på 

arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus.  

 

Yttrande ska vara departementet tillhanda senast 2013-11-18. 

 

Förslag till yttrande har upprättats av kanslichefen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet enligt upprättat för-

slag. 

----- 
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KS § 140  KS/2013:342 - 532 

 

Remiss – rapporten TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för 

planläggning av vägar och järnvägar________________________ 

 

Trafikverket har 2013-09-23 översänt remiss över rapporten TRVÖK  

Trafikverkets övergripande krav för fysiskt planläggning av vägar och järn-

vägar.  

 

Den 1 januari 2013 trädde en förändrad lagstiftning i kraft för planläggning 

av vägar och järnvägar. Trafikverket förberedde denna lagstiftning genom 

att ta fram ett paket av informations- och utbildningsmaterial samt kravdo-

kumentet TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning 

av vägar och järnvägar. Tidplanen för framtagning av dokumentet hösten 

2012 medgav inte någon formell remiss. Trafikverket utlovade då att en 

formell remiss till bl.a. samverkande myndigheter skulle ske när lagstiftning 

och övergripande krav tillämpats under en period. Lagstiftningen har nu till-

lämpats under drygt ett halvår och Trafikverket bedömer tidpunkten lämplig 

att genomföra en förfrågan till samverkande myndigheter om hur dokumen-

tet har fungerat, vilka problem man har stött på och vilka förbättringsbehov 

som finns.  

 

Avsikten är att dokumentet ska ses över men bibehållas under namnet  

Trafikverkets krav vid planläggning av vägar och järnvägar. Ett nytt kor-

tare dokument ska ges namnet Trafikverkets övergripande krav. Dessutom 

är ambitionen att ta fram en handbok för planläggning av vägar och järn-

vägar.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till kommunstyrelsens presidium att lämna yttrande till  

Trafikverket. 

----- 
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KS § 141   

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

 

o Färdtjänst och riksfärdtjänst oktober 2013 

 

o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 §§ 119—121.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KS § 142   

 

Meddelanden 

 

KS/2007:349 

Storumans kommuns skrivelse 2013-10-16 till Tärnafjällens Exploaterings 

AB angående åtaganden i exploateringsavtal för Björkfors 1:454 samt del 

av Björkfors 1:64 som inte utförts. Kommunen anser att mark som avses i 

avtalets § 3 omedelbart ska lämnas tillbaka till kommunen och ser i övrigt 

emot snar kontakt för att diskutera projektets fortskridande för att få till 

stånd en lösning som kan gynna båda parter.  

 

KS/2013:13 

Länsstyrelsens beslut 2013-10-10 att godkänna justering av handlingsplan 

för disposition av 2013 års bygdeavgiftsmedel för Storumans kommun.  

Justeringen beror på att 2013 års tilldelning av medel blivit högre än beräk-

nat. 

 

KS/2013:259 

Region Västerbottens yttrande 2013-09-26 över Trafikverkets förslag till 

nationell plan för transportsystemet 2014-2025. 

 

Sammanträdesdatum 2014 för kommunstyrelsen och arbetsutskottet (fast-

ställda av kommunstyrelsens presidium):  

 

Kommunstyrelsen   

4 februari    

8 april    

3 juni    

9 september    

21 oktober    

11 november    

17 december    

    

Arbetsutskottet 

16 januari    

11 mars  

25 mars    

6 maj 

20 maj     

19 augusti    

7 oktober    

28 oktober    

2 december    
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KS § 142 

 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2013-10-14 

o Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 

2013-09-19 

o Årsmöte med Giron sámi teáhter 2013-04-09 

o Föreningsstämma med Inlandskommunerna ekonomisk förening  

2013-06-13. 

----- 

 

  

 


