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Kommunstyrelsen  2014-12-16 
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 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-12-16, kl. 13.00—13.50   

 

Beslutande Se närvarolista (sidan 2) 

    

Övriga Maria Mickelsson sekreterare 

 Peter Persson koncernchef 

 Debora Jonsson ingenjör § 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Veronika Håkansson och Sven-Åke Pennling 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-12-18 Paragrafer  140—154   

 

 

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

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Tomas Mörtsell  

  

 

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

 Veronika Håkansson         Sven-Åke Pennling 

         

  ANSLAG/BEVIS 

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

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2014-12-16 

 

Datum då anslaget sätts upp          2014-12-18           Datum då anslaget tas ned       2015-01-09 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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Närvaro- och omröstningslista  

      Omröstning § 147     

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår 

 

C 

 

Tomas Mörtsell, ordförande 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

1 

  

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

1 

  

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb 

 

1 

  

 

FP 

 

Tina Kerro 

 

Nb 

 

1 

  

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb 

 

1 

  

 

KL 

 

Ronny Nyström 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

- 

 

 

  

 

S 

 

Peter Åberg 

 

- 

 

 

  

 

S 

 

Karin Malmfjord 

 

Nb 

  

1 

 

 

S  

 

Kurt Forsberg 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

V 

 

Bengt-Göran Burman 

 

- 

   

Tjänstgörande ersättare     

 

S 

 

Bengt Dalemalm 

 

Nb 

  

1 

 

 

S 

 

Nils-Erik Dahlberg 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

V 

 

Mats Eliasson 

 

Nb 

 

1 

  

  13 8 5  

 

Nb = Närvarande beslutande 
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KS § 140  KS/2014:220 - 052 

 

Upphandling - drift av boende och omsorg för ensamkommande barn 

 

Kommunstyrelsen behandlade 2014-02-04 frågan om mottagande av  

ensamkommande flyktingbarn fr.o.m. 2014. I samband med detta besluta-

des att 10–12 boendeplatser skulle upphandlas externt. 

 

Upphandling har skett. Vid anbudstidens utgång hade två anbud inkommit. 

Vid utvärderingen ansågs inte anbud från Polstjärnan Sverige AB klara kva-

lificeringskraven. Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-03 att tilldela 

Stensele Vård AB avtalet.  

 

Polstjärnan i Sverige AB har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i 

Umeå. Förvaltningsrätten beslutade 2014-10-27 att upphandlingen inte får 

avslutas förrän rättelse gjorts genom ny prövning av anbuden. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2014-11-27. 

 

En ny utvärdering har genomförts. Vid sammanträdet redovisas utvärde-

ringen utifrån upprättade kriterier i anbudsförfrågningsunderlaget.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta Polstjärnan i Sverige AB att utföra uppdraget Drift av boende och 

omsorg för ensamkommande barn. 

-----
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KS § 141  KS/2014:355 - 041 

 

Kommunstyrelsens detaljbudget 2015 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25 fastställt kommunstyrelsens bud-

getram 2015 till 60 408 000 kronor inklusive 801 000 kronor för drift av 

Laxnäs 1:21 (Folkets Hus i Tärnaby).  

 

Koncernchefen har i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen tagit 

fram ett förslag till detaljbudget för kommunstyrelsens verksamhet. 

 

Väsentliga förändringar mot detaljbudget 2014: 

 

o Medel har avsatts till inrättad tjänst som ingenjör (1,0) vid tekniska  

avdelningen. 

 

o Räddningstjänstens budget har uppräknats med 612 000 kronor utöver 

ordinarie ramökning på 1,5 procent.  

  

o 1 300 000 kronor extra har avsatts för underhåll av belysning. 

 

o 1 000 000 kronor extra har avsatts för underhåll av fastigheter. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-11-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-02, § 108. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att anta upprättat förslag till detaljbudget 2015 för kommunstyrelsen. 

 

Yrkande 
Karin Malmfjord (S) yrkar 

 

att organisationer och föreningar som årligen erhåller bidrag och stöd från 

kommunstyrelsen ska lämna in verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 

som kan kopplas till kommunens strategiska plan. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer först proposition på Malmfjords ändringsyrkande och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 141 

 

Ordförande ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och finner 

att kommunstyrelsen besluter enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att anta upprättat förslag till detaljbudget 2015 för kommunstyrelsen. 

 

att organisationer och föreningar som årligen erhåller bidrag och stöd från 

kommunstyrelsen ska lämna in verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 

som kan kopplas till kommunens strategiska plan. 

----- 
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KS § 142  KS/2014:356 - 040 

 

Taxor och avgifter 2015 för kommunstyrelsen 

 

Förslag till taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet har upprät-

tats. 

 

Förslaget innebär i korthet följande: 

 

o Personalkostnader inom teknisk verksamhet höjs med ca 3 %. 

 

o Avgifter inom räddningstjänstens verksamhet höjs för att nå full kost-

nadstäckning. Höjning av avgifterna för tillsyn bedöms dock behöva gö-

ras i två etapper, d.v.s. 2015 och 2016. 

 

o Avgifter för Storumans camping återinförs för lågsäsong då kommunen 

själv hyr ut stugorna. 

 

o Övriga taxor föreslås vara oförändrade. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2014-11-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-02, § 109. 

 

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet 2014-12-02 uppdrogs till tekniska 

avdelningen att omarbeta förslaget till taxa för Turistanläggningar  

(campingplatser och stugbyar) och därefter överlämna förslaget till taxor 

och avgifter till kommunstyrelsen för antagande. 

 

Förslag till taxor och avgifter har upprättats utifrån uppdraget.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till taxor och avgifter för kommunstyrelsen att 

gälla fr.o.m. 2015-01-01.  

----- 
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KS § 143  KS/2014:353 - 252 

 

Markförvärv - Asfaltverket 2 

 

Storumans kommun äger idag de fastigheter som omger NLC Storuman-

terminalen förutom Asfaltverket 2. Fastigheten Asfaltverket 2 ägs idag av 

NCC AB och har en areal om 28 249 kvm.  

 

NCC avvecklar hela sin verksamhet i Storuman och Storumans kommun 

har nu fått möjlighet att förvärva Asfaltverket 2. Vid förvärv av denna fas-

tighet får Storumans kommun ett enhetligt ägande av industrimarken.  

 

Fastigheten överensstämmer med gällande detaljplan. 

 

Överlåtelsehandling upprättas så snart analys av begärd markundersökning 

erhållits. 

 

Överenskommelse om köpesumma har träffats. Investeringen ryms inom 

kommunstyrelsens investeringsram. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2014-11-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-02, § 110. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att förvärva fastigheten Asfaltverket 2 för en köpesumma om 500 000 kro-

nor. 

----- 
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KS § 144  KS/2014:354 - 296 

 

Förvärv av hall och förrådsbyggnader – Asfaltverket 2 

 

NCC har för avsikt att avveckla hela sin verksamhet i Storuman. Storumans 

kommun har erbjudits att förvärva fastigheten Asfaltverket 2 som ligger i 

anslutning till NLC Storumanterminalen. 

 

Förutom försäljning av fastigheten, offereras följande: 

 

o PMH-hallbyggnad ca 800 kvm 

o Varmbonat inrett förråd (Lentab) 

o Kallförråd 

o Diverse material (rördelar, brunnar, ”tungt skydd”, gatsten mm) 

o 2 grushögar, ca 1800 kubikmeter 

o 1 sandhög, ca 100 kubikmeter 

 

Överenskommelse om köpesumma har träffats. Investeringen ryms inom 

kommunstyrelsens investeringsram. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2014-11-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-02, § 111. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att förvärva offererad lös egendom enligt ovan för en köpesumma om 

500 000 kronor. 

----- 
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KS § 145  KS/2014:328 - 820 

 

Utbildning för förtroendevalda 2015 

 

I och med att en ny mandatperiod inleds ska utbildning av förtroendevalda 

genomföras. En del av utbildningen förväntas genomföras lokalt medan en 

del genomförs regionalt.  

 

Följande utbildningsupplägg föreslås:  

 

Basdag 13 januari 2015 i Storuman (Luspengymnasiets aula eller  

alternativ lokal) 

Heldagsutbildning för samtliga förtroendevalda med grundläggande utbild-

ning om bland annat:  

 

o Hur fungerar en kommun? 

o Vad är min roll och uppgift som politiker? 

o Kommunens ekonomi och organisation 

o Viktiga lagar och principer 

o Kommunala styrdokument, planer och reglementen 

 

Utbildning på nämndsnivå (under januari/februari 2015) 

Utbildning genomförs i anslutning till ordinarie sammanträden eller tema-

dag om: 

  

o Nämndens ansvarsområden och uppgifter 

o Verksamhetsplanering 

o Offentlighet och sekretess 

 

Regional utbildning  

Utbildning genomförs i Region Gävleborgs regi med Axel Danielsson  

Konsult som föreläsare. 

 

o Presidieutbildning för ny- och omvalda ordförande och vice ordförande i 

fullmäktige, nämnder och styrelser, måndag den 12 januari 2015 i Umeå 

(Folkets Hus) 

 

o Nyvalda och omvalda 2014 Ta ditt ansvar som förtroendevald!, tisdag 

den 21 april 2015 i Lycksele (Ansia) 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2014-11-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-02, § 112. 
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KS § 145 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att genomföra utbildning för förtroendevalda i kommunstyrelsen och kom-

munfullmäktige enligt föreslagna upplägg 

 

att målgruppen för basdagen den 13 januari är både nyvalda och omvalda 

ledamöter och ersättare 

 

att målgruppen för den regionala utbildningen den 21 april är nyvalda le-

damöter och ersättare 

 

att rekommendera övriga nämnder att delta i de redovisade utbildningarna.  

----- 
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KS § 146  KS/2014:328 - 820 

 

Driftbidrag och anläggningsbidrag år 2015 och 2016 - Luspens ryttar-

förening____________________________________________________ 

 

Luspens Ryttarförening har ansökt om utökat driftbidrag för sin verksam-

het. Föreningen anger att skälet till detta är att tillmötesgå efterfrågan både 

då det gäller aktiviteter dagtid samt det ökande antalet ridande elever. Före-

ningen har begärt ett bidrag om 525 281 kronor totalt 2015. Ansökan om 

medel fördelas enligt följande: 

 

Ändamål Bidrag, kronor 

Inköp av tjänst lokal redovisningsbyrå 6 000 

Anläggningsbidrag uppstallningsplatser 72 000 

Hästdrift 2 016 

Driftkostnader och nödvändigt underhåll 130 000 

Nettolönekostnad 2015 192 265 

Inköp av hästar 120 000 

Totalt 525 281 

 

En ekonomisk analys är gjord om förutsättningarna för driften av före-

ningens verksamhet 2015 och 2016. Utgår inget bidrag utöver tidigare be-

slut gör föreningen ett underskott som bedöms till ca 184 000 kronor. Om 

hästinköp exkluderas uppgår underskottet till 64 000 kronor. 

  

I ny kalkyl 2015 finns det med 90 000 kronor bygdeavgiftsmedel för inköp 

av hästar samt 164 000 kronor bidrag till bemanning i föreningen. T.o.m. 

med sista juni 2015 finns 0,75 administratör och 1,0 projektledare. Fr.o.m. 

första juli finns 0,75 administratör och 0,50 driftpersonal med i underlaget. 

I kalkyl 2016 minskas bidraget till bemanning med 70 000 kronor till 

94 000 kronor. Bygdeavgiftsmedel för inköp av hästar utgår 2016. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-11-24. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppmana föreningen att inkomma med en ansökan om bygdeavgifts-

medel vid ordinarie behandling av bygdeavgiftsmedel 2016 

 

att bevilja bidrag för anställd personal på årsbasis 1,50 tjänst med 164 000 

kronor år 2015 
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KS § 146 

 

att bevilja bidrag för anställd personal på årsbasis 1,25 tjänst med 94 000 

kronor år 2016 

 

att bevilja anläggningsbidrag med 64 000 kronor för åren 2015 respektive 

2016 

 

att finansiering av 2015 års bidrag sker ur verksamhet 10211 Kommun-

styrelsens förfogande 

 

att finansiering av 2016 års bidrag inarbetas i kommunstyrelsens detalj-

budget 2016. 

----- 
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KS § 147  KS/2014:329 - 820 

 

Bidrag till genomförande av 25-årsjubileum av Ingemartrofén -  

Tärna IK Fjällvinden____________________________________  

 

Tärna IK Fjällvinden har kommit in med en ansökan om medel för att  

genomföra jubileumsaktiviteter kring Ingemartrofèn 2015.  

 

2015 firar Ingemartrofén 25 år och en mängd ideellt arbetande funktionärer 

kommer att arbeta många intensiva timmar för att tävlingsarena, backe,  

banor, jubileumsfest samt tillhörande aktiviteter ska bli en storslagen och 

glädjefull upplevelse för alla inblandade.  

 

För att tydligt visa att Ingemartrofén i år firar 25 år kommer en jubileums-

middag anordnas där Tärna IK Fjällvindens främsta profiler bjuds in. Även 

de som dedikerat många år av ideellt arbete till Fjällvindens framgångsar-

bete kommer att bjudas in. Det viktigaste är att de tävlande ungdomarna ska 

både i backen och i olika aktiviteter märka att tävlingen jubilerar. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-11-24. 

   

Arbetsutskottets förslag 

 

att Tärna IK Fjällvinden beviljas bidrag med 100 000 kronor för genom-

förande av 25-års jubileum av Ingemartrofén i Tärnaby 2015 

 

att finansieringen sker ur verksamheten 10211 Kommunstyrelsens förfo-

gande. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar 

 

att Tärna IK Fjällvinden efter arrangemanget ska lämna in en redovisning 

av genomförda aktiviteter. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer först proposition på Karin Malmfjords tilläggsyrkande 

och finner att det avslås. 
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KS § 147 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för avslag 

o Nej-röst för bifall till Malmfjords ändringsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster avslår kommunstyrelsen Malmfjords  

ändringsyrkande. Omröstningsresultatet framgår av omröstningslista (se  

sidan 2).  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja Tärna IK Fjällvinden bidrag med 100 000 kronor för genom-

förande av 25-års jubileum av Ingemartrofén i Tärnaby 2015 

 

att finansieringen sker ur verksamheten 10211 Kommunstyrelsens för-

fogande. 

----- 
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KS § 148  KS/2014:63 - 090 

 

Ansökan om utökat verksamhetsbidrag 2015 samt kompensation för 

flyttkostnader - Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO),  

Storuman _________________________________________________ 

 

HSO har kommit in med en begäran om utökat bidrag 2015 samt kompen-

sation för flyttkostnader 2014. 

 

HSO har begärt utökat bidrag 2015 från nuvarande 131 000 kronor till 

206 960 kronor. I det utökade bidraget ingår ökade hyreskostnader med 

21 600 kronor när man bytt verksamhetslokaler. 

 

HSO har begärt kompensation för flyttkostnader 2014 med 7 788 kronor i 

samband med att man bytte lokaler. 

 

Bedömningen är att HSO:s val av att byta lokaler orsakat organisationen 

kostnader i form av högre hyra samt flyttkostnader. De högre hyreskostna-

derna kommer att innebära att organisationen måste ompröva sin verksam-

het om man inte får ett utökat bidrag   

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-11-24. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå HSO:s begäran om utökat bidrag 2015 

 

att HSO:s bidrag 2015 ska uppgå till 131 000 kronor 

 

att avslå HSO:s begäran om kompensation för flyttkostnader 2014 avslås. 

----- 
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KS § 149  KS/2013:215 - 140 

 

Utökat anslag ur bygdeavgiftsmedel till näringslivsutveckling för  

turismsatsning__________________________________________ 

 

Storumans kommunföretag AB har via näringslivskontoret i en skrivelse 

daterad 2014-10-24 begärt utökning av avsatta bygdeavgiftsmedel för  

näringslivsutveckling. Skrivelsen hänvisar till ett antal inriktningsbeslut för 

den turistiska verksamheten i kommunen. Mot bakgrund av detta begärs att 

anslaget till näringslivsfrämjande åtgärder för åren 2014, 2015 och 2016 ska 

höjas från 2 000 000 kr/år till 2 300 000 kr/år. 

 

Ärendet har beretts av redovisningsansvarig, kommunsekreterare och  

kansliets utredare. 

 

Möjlighet finns att finansiera det utökade anslaget för år 2014 via omför-

delning av bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av EU-projekt 

för år 2014. 

 

För åren 2015 och 2016 bör frågan behandlas i samband med fastställande 

av respektive års handlingsplan för bygdeavgiftsmedel. En mål- och resul-

tatuppföljning för arbetet med de turistiska frågorna bör efterfrågas i sam-

band med detta, eftersom många av de åberopade dokumenten upprättades 

omkring år 2010 (strategisk plan för turismen antagen av KF 2010-06-22) 

med målsättningar uppsatta till år 2020. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2014-11-19. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utöka avsatta bygdeavgiftsmedel för näringslivsutveckling 2014 med 

300 000 kronor till att omfatta totalt 2 300 000 kronor 

 

att finansieringen sker via omfördelning av bygdeavgiftsmedel avsatta för 

medfinansiering av EU-projekt för år 2014. 

----- 
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KS § 150  KS/2014:372 - 002 

 

Delegering av beslutanderätt - upptagande av lån 2015 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25, § 114 bland annat beslutat att kom-

munstyrelsen under 2015 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skul-

der under år 2015 med totalt 25 000 000 kronor samt att kommunstyrelsen 

under år 2015 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande  

belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015. 

 

Kommunstyrelsen har möjlighet med stöd av kommunfullmäktiges beslut 

att bestämma att nyupplåning och omsättning av lån ska beslutas direkt av 

kommunstyrelsen eller till delegat att denne för kommunstyrelsens räkning 

har rätt att nyupplåna och omsätta lån. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2014-12-08. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att redovisningsansvarig Helena Viktorsson har rätt, att för kommunstyrel-

sens räkning under 2015 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 

2015, med totalt 25 000 000 kronor 

 

att redovisningsansvarig Helena Viktorsson har rätt, att för kommunstyrel-

sens räkning under 2015 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande be-

lopp på de lån som förfaller till betalning under 2015. 

----- 
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KS § 151  KS/2014:360 - 214 

 

Samråd - detaljplan för del av Luspen 3:5, "Truckstop" i Storuman 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan 

för del av fastigheten Luspen 3:5 i Storuman. Syftet med den nya planen är 

att skapa förutsättningar för ”truckstop” – serviceanlägg-

ning/uppställningsplats för transportfordon och serviceanläggning med 

handel och bilservice vid E12/E45 i södra delen av Storumans samhälle. 

 

Detaljplanen handläggs genom normalt förfarande.  

 

Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för  

Storuman och Stensele.  

 

Planförslaget har sänts till kommunstyrelsen för samråd. Synpunkter ska 

lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast den 19 december 

2014. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2014-12-03. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att meddela miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att kommunstyrelsen 

inte har några invändningar mot förslaget. 

----- 
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KS § 152  KS/2014:318 - 199 

 

Nominering till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening 

 

Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening inbjuder medlem-

marna i föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till för-

eningsstyrelsen. Valet av styrelseledamöter sker vid den ordinarie före-

ningsstämman den 16 april 2015. 

 

Styrelsen består för närvarande av 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. 

Tillsättning av styrelse m.m. regleras i föreningens stadgar samt i arbets-

ordningen. Dessa dokument finns tillgängliga på Kommuninvests hemsida 

www.kommuninvest.se  

 

Av arbetsordningen för valberedningen framgår bland annat att valbered-

ningen i sitt arbete ska  

 

o Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de 

styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från 

medlemmarna ska beaktas. 

 

o Eftersträva att resultatet i de allmänna valen i medlemskommuner 

och landsting återspeglas i styrelsens sammansättning, en jämn köns-

fördelning, att ledamöterna representerar olika geografiska delar av 

landet samt att det finns ledamöter från medlemmar av olika storlek. 

 

o Tillse att styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på sty-

relsen till följd av föreningens läge och framtida inriktning. 

 

Vidare framgår av arbetsordningen att de personer som föreslås ingå i sty-

relsen ska ha förtroendeuppdrag hos kommun eller landsting som vid tid-

punkten för den ordinarie föreningsstämman är medlem i den ekonomiska 

föreningen.  

 

Valberedningen ser det som mycket betydelsefullt med en aktiv förenings-

styrelse där ledamöternas närvaro värderas högt och där ersättarna regel-

mässigt deltar vid sammanträdena oavsett om de behöver tjänstgöra eller 

inte. Styrelsen sammanträder cirka 5-6 gånger per år och de flesta samman-

trädena äger rum i Stockholm. 

 

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 9 januari 2015. 

http://www.kommuninvest.se/
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KS § 152 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nominera följande personer till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk 

förening: 

 

Tomas Mörtsell (C) 

Veronika Håkansson (M) 

Karin Malmfjord (S) 

----- 
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KS § 153   

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

 

o Färdtjänst november 2014 

 

o Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-10-28 §§ 95, 102-106 

samt 2014-12-02 §§107, 117-122 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KS § 154   

 

Meddelanden 

 

2015 års sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens  

arbetsutskott (fastställda av kommunstyrelsens presidium):  

 

Kommunstyrelsen  Kommunstyrelsens arbetsutskott 

15 januari  26 januari 

10 februari  10 mars 

15 april  24 mars 

2 juni  6 maj 

1 september  19 maj 

20 oktober  18 augusti 

10 november  6 oktober 

15 december  27 oktober 

   1 december 

 

KS/2014:314 

Statens offentliga utredning Genomförandekommittén för nya polismyn-

dighetens svar 2014-12-01 angående geografisk översyn av polisregion 

Nord. 

 

KS/2014:240 

Länsstyrelsens beslut 2014-11-19 om antagande av samverkansrutiner för 

kriskommunikatörer i Västerbottens län. 

 

KS/2014:80 

Storumans kommuns yttrande 2014-11-13 till Bergsstaten över Gunnarn 

Mining AB:s ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen för 

området Risberget nr 5.  Yttrandet har avgetts av kommunstyrelsens presi-

dium pga. kort remisstid. Av yttrandet framgår att kommunen i dagsläget 

inte ser att det finns skäl att avstyrka ett beviljande av ansökan. 

 

KS/2014:80 

Bergsstatens beslut att bevilja Gunnarn Mining AB, Storuman undersök-

ningstillstånd enligt minerallagen enligt följande:  

 

Beslutsdatum  Undersökningstillstånd 

2014-11-17  Gunnarn nr 24 

2014-11-26  Gunnarn nr 25 
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KS/2011:50 

Bergstatens beslut 2014-11-11 att bevilja Gunnarn Mining AB förlängning 

av giltighetstiden för undersökningstillståndet Gunnarn nr 113 A i Storu-

mans kommun. 

 

Följande protokoll redovisas 

 

o Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 

2014-10-10 

 

Avslutning 

Ordförande avslutar sammanträdet som är det sista för den här mandatperi-

oden. Ett stort och varmt tack riktas till kommunstyrelsens ledamöter och 

ersättare för ett mycket gott samarbete och bra klimat som lett till kloka  

beslut. Ett särskilt tack riktas också till koncernchefen och sekreteraren 

samt övriga anställda i kommunstyrelseförvaltningen. Samtliga tillönskas 

en God jul och ett Gott Nytt År!     

----- 

 

 


