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KSAU § 59  KS/2013:159 - 007 

 

Kommunstyrelsens ansvarsutövande 2012 

 

Som ett led i den årliga granskningen har kommunrevisorerna granskat 

kommunstyrelsens ansvarsutövande under 2012. Till granskningen finns en 

granskningsrapport med en utförligare redovisning av de iakttagelser som 

utgör grunden för revisorernas bedömningar. Revisorerna uppmanar styrel-

sen att beakta de åtgärder som lämnas i rapporten. 

 

Utifrån genomförd granskning har revisorerna gjort följande sammanfat-

tande bedömning avseende kommunstyrelsens ansvarsutövande 2012: 

 

 Tillräcklig Otillräcklig 

Mål och övrig styrning X  

Uppföljning, rapportering och 

resultat 

X  

Analys och aktiva åtgärder X  

 

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens ansvarsutövande under 2012 

varit tillräckligt. Framförallt inom området analys och aktiva åtgärder har 

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

munstyrelsen att i fortsättningen prioritera följande utvecklingsområden: 

 

o Tydliggöra ansvarsfördelningen för verksamhet och ekonomi i tjänste-

mannaorganisationen. 

 

o Utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv utveckla och precisera anta-

gen uppföljningsplan till att omfatta övriga delar av den interna kontrol-

len. 

 

o På ett mer strukturerat och sammanfattat sätt värdera resultat och 

måluppfyllelse vid lämnad rapportering. 

 

Vidtagna åtgärder 2013 

 

I antagen verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2013 är samtliga mål  

mät- och utvärderingsbara varför kommunstyrelsen på ett mer strukturerat 

och sammanfattat sätt kan värdera resultat och måluppfyllelse vid lämnad 

rapportering. 
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KSAU § 52 

 

Internkontroll 

 

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

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

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

tande av verksamhetsberättelsen vid årets slut rapportera resultatet från upp-

följningen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt för sin egen och 

nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system 

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

 

Ytterligare avrapportering till kommunstyrelsen av resultatet från uppfölj-

ning av internkontrollen skulle kunna ske i samband med att styrelsen be-

handlar tertialuppföljning samt delårsrapport. Kommunstyrelsens uppfölj-

ningsplan för 2013 kompletteras i så fall med rapportering av resultat från 

uppföljning av internkontrollen vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sam-

manträde den 8 oktober 2013 och kommunstyrelsens sammanträde den 22 

oktober 2013. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-04-16. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att koncernchefen får i uppdrag att upprätta ett förslag till tydligare ansvars-

fördelning för verksamhet och ekonomi i tjänstemannaorganisationen 

 

att en plan för internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 

2013 upprättas 

 

att kommunstyrelsens uppföljningsplan för 2013 kompletteras med en  

rapportering av resultatet från uppföljning av internkontrollen vid kommun-

styrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 oktober 2013 och kommun-

styrelsens sammanträde den 22 oktober 2013. 

----- 
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KSAU § 60  KS/2013:80 - 040 

 

Plan för internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 

2013_______________________________________________________ 

 

Enligt gällande reglemente för internkontroll ska kommunstyrelsen upprätta 

en särskild plan för internkontrollen.    

 

Förslag till plan har upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-04-17. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till plan för internkontroll inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde 2013 antas. 

----- 
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KSAU § 61  KS/2013:13 - 980 

 

Justering av handlingsplan - bygdeavgiftsmedel 2013 

 

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

ning av 2013 års bygdeavgiftsmedel enligt följande: 

 

Näringslivsutveckling 2,0 mnkr 

Medfinansiering av EU-projekt 4,0 mnkr 

Projekt Attraktiva Storumans kommun 1,5 mnkr 

Enskilda projekt 3,1 mnkr 

                   10,6 mnkr 

 

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

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

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2031-04-24. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att handlingsplanen för bygdeavgiftsmedel 2013 justeras enligt följande:  

 

Näringslivsutveckling 2,0 mnkr 

Medfinansiering av EU-projekt 4,0 mnkr 

Projekt Attraktiva Storumans kommun 1,5 mnkr 

Enskilda projekt 3,568 mnkr 

                     11,068 mnkr 

----- 
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KSAU § 62  KS/2013:167 - 609 

 

Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2013 

 

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

långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar till studenter som 

genomför examensarbeten i Akademi Norr-kommunerna.  

 

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

mensarbeten som man önskar ska genomföras i kommunen och anslår  

medel för finansiering av stipendier och reseersättningar för detta. Modellen 

innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examens-

arbeten (ersättningar till studenter). På det sättet ges långsiktigt ett funge-

rande system utan administrativa kostnader och projektfinansieringar. 

 

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

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

många examensarbeten kommunen har som målsättning att stödja genom 

stipendier och reseersättningar år 2013. 

 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp på 13 000 kronor varav  

3 000 kronor är reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. 

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

kopplat till faktisk prestation. 

 

Kommunernas beslut om antal examensarbeten för 2013 kommer att sam-

manställas och meddelas direktionen och Enheten för näringsliv och sam-

hälle (ENS) vid Umeå Universitet.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att tre examensarbeten stödjs under 2013 

 

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

av kostnaden 

 

att finansiering för kommunstyrelsens del sker inom befintlig ram. 

----- 
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KSAU § 63  KS/2013:190 - 170 

 

Nämnders och kommunala bolags planering för extraordinära  

händelser och kriser ___________________________________ 

 

I och med fastställandet av riskanalys, handlingsprogram och krislednings-

nämndens reglemente, har kommunen de viktigaste övergripande dokumen-

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

ordinär händelse. 

 

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

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

förhållanden. 

 

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

denna planering i de andra nämnderna och styrelserna. Kommunstyrelsen är 

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

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

 

Planeringen bör vara lösningsorienterad och inte problemorienterad. Det  

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

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

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

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

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

 

Anvisningar för styrelsers och nämnders planering för extraordinära hän-

delser och kriser har upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

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

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att samtliga nämnder och styrelser i de kommunala bolagen får i uppdrag 

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

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

delser. 

----- 
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KSAU § 64  KS/2013:197 - 012 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2014 

 

Kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag på sin egen verksamhetsplan för 

2014. Kommunfullmäktige ska den 18 juni besluta om och fastställa samt-

liga verksamhetsplaner för styrelse och nämnder. 

 

Följande tidsplanering gäller för att ta fram och besluta om kommunstyrel-

sens verksamhetsplan 2014: 

 

2013-05-07 Kommunstyrelsens  
arbetsutskott 

Arbetsmöte verksam-

hetsplan 2014 

 

2013-05-21 

 

Kommunstyrelsens  
arbetsutskott 

 

Förslag till verksam-

hetsplan 

 

2013-06-04 

 

Kommunstyrelsen 

 

Förslag till verksam-

hetsplan 2014 

 

2013-06-18 

 

Kommunfullmäktige 

 

Beslut om verksamhets-

plan 2014 

 

Vid sammanträdet lämnar koncernchefen information i ärendet och går  

igenom 2013 års verksamhetsplan för kommunstyrelsen och strategisk plan 

för 2014-2020. Utifrån dessa dokument kommer förslag till kommunstyrel-

sens verksamhetsplan 2014 att tas fram inför arbetsutskottets sammanträde 

den 21 maj.  

 

Arbetsutkottet beslutar  

 

att notera informationen. 

----- 
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KSAU § 65  KS/2013:176 - 214 

 

Upprättande av detaljplan - Entré Storuman 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-18 § 135 att uppdra till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att genomföra en förstudie för att utreda plane-

ringsförutsättningar för ett handelsområde vid den södra infarten till  

Storuman.  

 

En idéskiss är klar inför ett första samråd med intressenter, företagare och 

närboende. 

 

För att gå vidare och ge möjlighet till byggande behöver en detaljplan upp-

rättas för området. Storumans kommun kommer att vara huvudman för  

gator, vatten och avlopp inom området, vilket i sin tur innebär kommande 

investeringar. 

 

En planändring kostar ca 300 tkr beroende på byggrätt. Dessutom behövs 

en geoteknisk utredning samt va-utredning upprättas. Dessa utredningar är 

svåra att uppskatta kostnaden för. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-04-15. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja en plan-

läggning för området ”Entré Storuman” för handel 

 

att finansiering sker ur investeringsprojekt 2104 Diverse projekteringar.  

----- 
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KSAU § 66  KS/2013:175 - 341 

 

Ny vattentäkt i Hemavan 

 

Nuvarande vattenförsörjning i Hemavan sker med ytvatten från  

Mortsbäcken.  

 

Bäckens vatten är svårbehandlat och vattentillgången är mycket begränsad 

vid lågvattenföring i bäcken. Under perioder med många människor i om-

rådet samtidigt som råvattentillgången är dålig uppstår problem med leve-

rans av vatten, vilket senast inträffade under påskveckan 2013. 

 

I och med omfattande och snabb bebyggelseökning i Hemavan är det 

mycket angeläget att snarast finna en ny lösning för vattenförsörjningen. 

 

Arbete med att hitta en ny vattentäkt har pågått sedan början av 1990-talet. 

Det finns till och med utredningar från 1970-talet. Undersökningarna har 

omfattat såväl ytvatten som grundvatten, såväl i berg som i lösa jordlager. 

 

Varierande framgångar i undersökningsarbetet och olika ställningstaganden 

under årens lopp hade fram till år 2008 inte visat på något konkret förslag 

till att lösa vattenförsörjningen. 

 

Årsskiftet 2007/2008 uppdrogs till konsult att se över gamla utredningar 

och på basis av dessa samt kompletterande undersökningar hitta en slutgil-

tig lösning på att hitta nytt råvatten. 

 

Sex undersökningsborrningar utfördes och utifrån resultaten rekommende-

rades att anlägga en brunn söder om samhället. Brunnen stod färdig hösten 

2008 och har därefter provpumpats med goda resultat på såväl kvalitet som 

kvantitet. 

 

Det planerade brunnsområdet ligger i låglänta delar vid Umeälven. 

Brunnsområdet har varit en ö i Umeälven innan landförbindelse skapats 

mot öster och mot norr. Avståndet till Hemavans flygplats och landnings-

bana uppgår till ca 800 meter mot norr. Avståndet in till Hemavans centrala 

delar är ca 2,5 km, även detta mot norr. 

 

Den brunn som uppförts söder om flygfältet har provpumpats med ett kon-

tinuerligt uttag av 21,5 l/s. Provpumpningen inleddes 2008-10-08 och av-

slutades våren 2012. Pumpningen har varit kontinuerlig med undantag för  
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KSAU § 66 

 

två korta pumpavbrott i juli 2010 och i maj 2011. Under provpumpningspe-

rioden har sammantaget mer än 2 miljoner kubikmeter råvatten uttagits. 

Vattenvolymen motsvarar ytan av en fotbollsplan med en höjd av 300  

meter. 

 

En jämförelse har skett mellan de olika alternativa lokaliseringarna av en ny 

vattentäkt. Bedömningen är att alternativet att anlägga den nya vattentäkten 

söder om flygplatsen är det bästa, främst med avseende på tillgänglig vat-

tenmängd och kvalitet.  

 

Samråd och informationsmöten har ägt rum med länsstyrelsen, miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, Hemavan Tärnaby Airport, samebyn 

Ubmeje Tjeälddie, Umeälvens vattenregleringsföretag, särskilt berörda och 

allmänheten. 

 

2012-05-24 beslutade länsstyrelsen om att den nya grundvattentäkten inte 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

I den fördjupade översiktsplanen för Hemavan från 2011 finns grundvatten-

täkten angiven och det framgår att vattentäkten berör flygplatsens utred-

ningsområde.  

 

Informationsmöte med allmänheten ägde rum i Hemavan 2013-01-29.  

Representanter från både länsstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen deltog på mötet. Det framkom att boende i Hemavan känner 

stor oro inför hur vattenkvalitet kan påverkas av flygplatsen, väg E12, infilt-

rationsanläggningen för spillvatten och den nedlagda avfallsanläggningen 

på Remma. En oro finns också över hur vattentäkten kommer att påverka 

flygplatsens möjlighet till fortsatt verksamhet och eventuell utökning. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-04-23. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att kommunen arbetar vidare med vattentäkten genom upprättande av  

vattenskyddsområde med föreskrifter samt sammanställning av tidigare 

undersökningar med för- och nackdelar 
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KSAU § 66 

 

att kommunen kontaktar Sveriges geologiska undersökning (SGU)  

angående fortsatta geologiska undersökningar 

 

att ovanstående redovisas för boende och andra intressenter 

 

att kommunen därefter lämnar in ansökan om tillstånd till vattenverksamhet 

till mark- och miljödomstolen. 

-----  
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KSAU § 67  KS/2013:184 - 052 

 

Upphandling av vintervägsunderhåll 

 

Nuvarande entreprenörsavtal för utförande av vintervägsunderhåll inom  

tätorterna Storuman, Stensele, Tärnaby, Hemavan och Gunnarn löper ut 

2013-06-30. Arbetet med ny upphandling ska påbörjas. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-04-24. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avtalstiden ska gälla perioden 2013-10-01–2017-06-30 med möjlighet 

till förlängning maximalt två (2) år, ett år i taget 

 

att följande kriterier vid upphandling ska gälla: 

 

Anbudssumma 70% 

Miljö  20% 

Verksamhetserfarenhet 10% 

 

att ställa krav på att maskiner och fordon inom entreprenaden ska vara ut-

rustade med alkolås 

 

att ställa krav på att fordons- och maskinförare inom entreprenaden ska ha 

genomgått utbildning i sparsam körning. 

----- 
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KSAU § 68  KS/2013:188 - 790 

 

Projekt "Norrlands inland - de invandrades val" 

 

Storumans kommun har 2014-04-19 lämnat in en ansökan om projektmedel 

till Europeiska integrationsfonden för rubricerat projekt.  

 

Projektet ska bedrivas i Sorsele och Storumans kommuner. Projektägare är 

Storumans kommun.  

 

Projektet syftar till att besvara två frågor: 

 

o Hur får vi dem som invandrat till norrländska inlandskommuner att 

stanna kvar? 

 

o Hur får vi dem som invandrat till andra delar av Sverige att vid en flytt 

välja inlandet? 

 

Projektet utgår från ett arbetsmarknadsperspektiv, där det handlar om att 

hitta modeller för arbetskraftsförsörjning när pensionsavgångar kommer att 

skapa stora rekryteringsbehov. Ett exempel är att det kommer att finnas ett 

rekryteringsbehov på cirka 35 personer/år under de närmaste 15 åren bara i 

vård- och omsorgssektorn i Storumans kommun. Samtidigt har våra kom-

muner en stor demografisk utmaning att hantera, där befolkningstrenden  

varit stadigt nedåtgående under de senaste 30 åren.  

 

Målsättningen för projektet är att bearbeta och besvara följande delfrågor: 

 

o en detaljerad bild av i vilken utsträckning invandrare till våra kommuner 

bor kvar respektive flyttar vidare inom Sverige och EU. 

 

o en inventering av vilka områden i närliggande miljonprogramsområden 

som rymmer tillgänglig arbetskraft som bäst matchar våra kommuners 

behov. 

 

o en tydlig bild av vad som får invandrade till vårt område att bo kvar re-

spektive flytta. 

 

o en tydlig bild av vad som skulle få invandrade svenskar att flytta till 

Norrlands inland/våra kommuner specifikt. 

 

o ett antal förslag på kortsiktiga och långsiktiga handlingar som skulle  

få invandrade personer att bo kvar och hjälpa till att svara mot  
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KSAU § 68 

 

     arbetskraftsbehovet. 

 

o ett antal förslag på kortsiktiga och långsiktiga handlingar som skulle få 

invandrade personer i närliggande miljonprogramsområden med god ar-

betsmarknadsmatchning att välja att bo och arbeta i våra kommuner. 

 

o en modell för samverkan mellan offentliga parter (kommun, arbetsför-

medling, statliga verk m.fl.), näringsliv och om möjligt också ideell sek-

tor för att underlätta etablering på arbetsmarknaden. 

 

o ett utkast till modell för beräkningar av socioekonomiska effekter av de 

arbetsmetoder som projektet använder och har som mål att utveckla. 

 

Projektet är i praktiken en del av insatsområdet ”kompetensförsörjning”  

i den tidigare till Tillväxtverket insända projektansökan ”Attraktiva  

Storumans kommun”. Det har brutits ut ur det övergripande projektet på 

grund av förändrade riktlinjer från Tillväxtverket. Anledningen till att ansö-

kan redan lämnats in är att integrationsfondens utlysningsperiod stängde 

2013-04-20. 

 

Projekttiden är 2013-10-01—2014-09-30. 

 

Den totala projektkostnaden uppgår till 901 758 kronor och finansieras en-

ligt följande:  

 

Europeiska integrationsfonden 450 879 kronor 

 

Egen personal, 20 % av tjänst i 12 månader: 

 

Sorsele kommun 150 879 kronor 

Storumans kommun 150 879 kronor 

     

Kontant medfinansiering för Storumans kommun:  

 

År 2013 49 121 kronor 

År 2014 100 000 kronor 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2013-04-24. 
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KSAU § 66 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att genomföra projektet enligt insänd ansökan 

 

att kommunens medfinansiering tas ur medel avsatta för medfinansiering 

av projektet ”Attraktiva Storumans kommun” år 2012. 

----- 
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KSAU § 69  KS/2010:199 - 840 

 

Förlängning av projekt "Hemavan Tärnaby 2020" 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-08, § 54 att delta i projektet  

”Hemavan Tärnaby 2020” under perioden 2011-01-01—2013-12-31 och 

medfinansiera projektet med totalt 2 400 000 kronor fördelat på 800 000 

kronor per år. 

 

Visit Hemavan Tärnaby AB har 2013-04-10 lämnat in en ansökan om  

förlängning av projektet perioden 2014-01-01—2014-12-31. 

 

Motivet till förlängningen är att vissa delar av projektet behöver utföras  

under år 2014 för att ge de resultat som projektet ursprungligen var avsett 

att nå:  

 

o fortsätta utvecklingen mot en destination med hög attraktion och kon-

kurrenskraft. 

 

o utveckla ett växande näringsliv med ökad sysselsättning. 

 

o säkerställa områdets framtida styrka genom målbildsarbete och hållbar 

utveckling. 

 

o säkerställa att besökarna får ett professionellt bemötande. 

 

Ny projektbudget har upprättats. Förlängningen innebär ingen ökad med-

finansiering från Storumans kommun. Kommunens medfinansiering enligt 

nuvarande projektbudget omfattar 800 000 kronor för år 2013, vilket enligt 

den nya budgeten omfördelas på följande vis: 

 

År 2013  600 000 kronor 

År 2014 200 000 kronor  

 

Beredande organs förslag  

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2013-04-24. 

Koncernledningsgruppens förslag till beslut 2013-04-29. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja förlängning av projektet ”Hemavan Tärnaby 2020” enligt upp-

rättad ansökan med oförändrad total finansiering. 

----- 
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KSAU § 70  KS/2012:328 - 869 

 

Bidrag till språkbad i sydsamiska i Lycksele - Vadtejen Saemieh Sijte 

 

Vadtejen Saemieh Sijte har ansökt om bidrag till att anordna ett språkbad  

i sydsamiska i Lycksele i januari 2013 med omkring tio deltagare från  

Storumans kommun. Vid ansökningstillfället uppgick de beräknade kostna-

derna till totalt 21 800 kronor. 

 

Samrådsgruppen för minoritetsfrågor inom samiska förvaltningsområdet 

har 2012-11-26 behandlat förslaget och tillstyrkt ansökan under förutsätt-

ning att den samiska delen kvalitetssäkras. 

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-04-24. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Vadtejen Saemieh Sijte bidrag med 21 800 kronor för språkbadet 

 

att finansiering sker genom beviljat statsbidrag till kommuner som ingår i 

förvaltningsområdet för samiska (verksamhetskod 9509, projektkod 5064). 

----- 
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KSAU § 71  KS/2013:44 - 000 

 

Remiss - betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- 

och distansundervisning (SOU 2012:76)_________________________ 

 

Utbildningsdepartementet har i remiss daterad 2013-02-01 gett Storumans 

kommun möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Utbildning för  

elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)  

av utredningen om utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt  

distansutbildning. 

 

Yttrande ska ha kommit in till regeringskansliet senast den 7 maj 2013. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har upprättat förslag till yttrande, 

som tagits fram tillsammans med Dorotea och Lycksele kommuner.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

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

utbildningsnämndens förslag.  

----- 
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KSAU § 72  KS/2013:185 - 106 

 

Årsmöte med föreningen MidtSkandia 2013 

 

Föreningen MidtSkandia kallar till årsmöte den 22 maj på Västerbackens 

hotell och konferens i Holmsund. I anslutning till årsmötet hålls NLC-

Conference den 23 maj. Konferensen hålls ombord på M/S Vasa Express 

med avgång kl. 19.00 den 22 maj.  

 

Kommunfullmäktige har 2010-11-30 uppdragit till kommunstyrelsen att 

utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, 

föreningsstämmor m.fl. under mandatperioden. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att utse Tomas Mörtsell till kommunens ombud vid föreningen  

MidtSkandias årsmöte 2013. 

----- 

 

  

 


