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Kommunfullmäktige  2017-04-25  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2017-04-25, kl. 13.30-15.05 

 Ajournering för allmänhetens frågestund § 16 kl. 13.35-14.15 

   

Beslutande Se närvarolista sid. 2-4 

  

Övriga Maria Mickelsson  sekreterare  

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Annika Mörtsell och Eira Henriksson 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2017-05-08, kl. 15.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………      Paragrafer §§ 16-42 

 Maria Mickelsson                                   

 

                      

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

 Patrik Persson                                   Gunnar Andersson 

 §§ 16-18, 20-42                                   § 19 

  

                      

 Justerande         ……………………………………….    ....……………………………….. 

  Annika Mörtsell                                       Eira Henriksson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

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

 
  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2017-04-25  

   

Datum för anslags uppsättande 2017-05-08 Datum för anslags nedtagande 2017-05-30 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvaro- och omröstningslista   

         Omröstning § 25                               

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår 

 

C 

 

Patrik Persson 

Nb §§ 16-18,  

20-42 
 

1 

  

 

S 

 

Gunnar Andersson 

Nb §§ 16-17,  

19-42 
 

 

 

1 
 

 

M 

 

Veronika Håkansson 

Nb §§ 16-17,  

19-42 
 

1 

  

 

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

- 
 

 

  

 

M 

 

Olle Wärnick 

Nb §§ 16-20,  

22-42 
 

1 

  

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

Nb §§ 16-17,  

19-42 
 

1 

  

 

C 

 

Jessica Bergfors 

Nb §§ 16-17,  

19, 22-42 

 

1 

  

 

C 

 

Therese Granström 

Nb §§ 16-17,  

19-42 
 

1 

  

 

C 

 

Peder Wiklund 

Nb §§ 16-17,  

19-20, 22-42 
 

1 

  

 

C 

 

Sandra Holmner 

 

- 

 

 

  

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Eva-Sofie Jansson 

 

- 

 

 

  

 

C 

 

Anders Persson 

Nb §§ 16-17,  

19-42 
 

1 

  

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

- 

 

 

  

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

Nb §§ 16-17,  

20-42 
 

1 

  

 

C 

 

Lina Wiklund 

Nb §§ 16-19,  

21-42 
 

1 

  

 

C 

 

Mikael Fredriksson 

 

- 

 

 

  

 

L 

 

Tina Kerro  

Nb §§ 16-17,  

19, 21-42 
 

1 

 

 

 

 

L 

 

Johnny Holmgren 

 

- 

 

 

  

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

Nb §§ 16-17,  

19-42 
 

1 

  

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

- 
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Närvaro- och omröstningslista – forts.   

         Omröstning § 25 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår 

 

S 

 

Karin Malmfjord 

Nb §§ 16-17,  

19-42 
 

 

 

1 

 

 

S 

 

Peter Åberg 

Nb §§ 16-17,  

19, 21-42 
 

 

 

1 

 

 

S 

 

Ann-Christine Jonsson 

 

- 
  

 

 

 

S 

 

Christian Andersson 

Nb §§ 16-17,  

19-42 
 

 

 

1 

 

 

S 

 

Gunilla Pettersson 

 

- 

  

1 

 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

- 

 

 

  

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

Nb §§ 16-19,  

22-42 
 

 

 

1 

 

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

S 

 

Kurt Forsberg 

 

- 

 

 

  

 

S 

 

Jörgen Jönsson 

 

- 

  

 

 

 

 

S 

 

Elisabeth Olofsson 

 

Nb 

  

1 

 

 

V 

 

Daniel Johansson 

Nb §§ 16-17,  

19-42 
  

1 

 

 

V 

 

Marianne R Johansson 

 

- 

  

 

 

 

V  

 

Mats Eliasson 

Nb §§ 16-18,  

20-42 
  

1 

 

 

V 

 

Irene Walfridsson 

Nb §§ 16-17,  

19-42 
  

1 

 

 

V 

 

Helena Israelsson 

 

Nb 

  

1 

 

 

V 

 

Johan Karlberg 

 

- 

   

 

SD 

 

Karl Sundström 

 

Nb 

 

1 

 

 

 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 

 

1 
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Närvaro- och omröstningslista – forts.   

          Omröstning § 25               

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avstår 

 

M 

 

Christer Bergfors 

Nb §§ 16-18,  

20-42 
 

1 

 

 

 

 

C 

 

Annika Mörtsell 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Pereric Stenvall 

Nb §§ 16-20,  

22-42 
 

1 

  

 

C 

 

Susanne Hansson 

 

Nb 
 

1 

  

 

C 

 

Lena Carlsson 

 

Nb 
 

1 

  

 

L 

 

Per-Erik Sahlman 

Nb §§ 16-17,  

19-42 
 

1 

 

 

 

 

KD 

 

Britt-Inger Ärlebrant 

Nb §§ 16-18,  

20-42 
 

1 

  

 

S 

 

Bengt Dalemalm 

 

Nb 

  

 

 

1 

 

 

S 

 

Lennart Cohen 

Nb §§ 16-18,  

20-42 
  

1 

 

 

S 

 

Gull-Britt Larsson 

Nb §§ 16-19,  

21-42 
  

1 

 

 

S 

 

Nils-Erik Dahlberg 

 

Nb 

  

1 

 

 

S 

 

Henry Jonsson 

 

Nb 

  

1 

 

 

V 

 

Linda Glasin 

 

Nb 

  

 

 

1 

 

 

V 

 

Bengt-Göran Burman 

Nb §§ 16-20,  

22-42 
  

1 

 

  41 22 19  

 

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 16   

 

Allmänhetens frågestund 

 

Enligt gällande arbetsordning ska allmänhetens frågestund äga rum i sam-

band med att kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen.  

 

Av kungörelsen till dagens sammanträde framgår att allmänheten har möj-

lighet att ställa frågor om årsredovisningen.  

 

Sammanträdet ajourneras kl. 13.35-14.15 för information om kommunens 

årsredovisning 2016 som följs av allmänhetens frågestund. 

----- 
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KF § 17 KS/2017:207 - 007 

 

Revisionsberättelse 2016 

 

Kommunrevisorerna har 2017-04-04 upprättat revisionsberättelse för år 

2016. 

 

Av revisionsberättelsen framgår sammanfattningsvis att revisorerna bedö-

mer att styrelsen och nämnderna huvudsakligen bedrivit verksamheten på 

ett ändamålsenligt och sett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Utfallen för de finansiella 

målen respektive de verksamhetsmässiga målen är delvis uppfyllda.  

 

Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa  

organ.  

 

Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 2016 god-

känns.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera revisionsberättelsen för år 2016. 

----- 
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KF § 18 KS/2017:207 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2016 för kommunstyrelsen 

 

Kommunrevisorerna har 2017-04-04 upprättat revisionsberättelse för 2016. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen avseende 

2016 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfri-

het avseende 2016 års förvaltning.  

----- 

Jäv 

Tomas Mörtsell (C), Therese Grantröm (C), Anders Persson (C), Veronika 

Håkansson (M), Tina Kerro (L), Roland Gustafsson (KD), Karin Malmfjord 

(S), Peter Åberg (S), Daniel Johansson (V), Irene Walfridsson (V), Jessica 

Bergfors (C), Peder Wiklund (C), Jan-Elof Bergström (C), Per-Erik  

Sahlman (L), Christian Andersson (S) och Gunnar Andersson (S) deltar  

inte i beslutet på grund av jäv. 

----- 
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KF § 19 KS/2017:207 – 007 

 

Ansvarsfrihet 2016 för omsorgsnämnden 

 

Kommunrevisorerna har 2017-04-04 upprättat revisionsberättelse för 2016. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för omsorgsnämnden avseende 

2016 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfri-

het avseende 2016 års förvaltning. 

 

Jäv 

Patrik Persson (C), Christer Bergfors (M), Britt-Inger Ärlebrant, (KD), 

Lennart Cohen (S), Mats Eliasson (V), Jan-Elof Bergström (C) och Maria 

Gardfall (S) deltar inte beslutet på grund av jäv.  

----- 
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KF § 20 KS/2017:207 – 007 

 

Ansvarsfrihet 2016 för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

 

Kommunrevisorerna har 2017-04-04 upprättat revisionsberättelse för 2016. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden avseende 2016 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja fritids-, kultur- och utbildningsnämnden och dess enskilda för-

troendevalda ansvarsfrihet avseende 2016 års förvaltning. 

 

Jäv 

Lina Wiklund (C), Tina Kerro (L), Peter Åberg (S), Gull-Britt Larsson (S), 

Jessica Bergfors (C) och Sven-Åke Pennling (S) deltar inte i beslutet på 

grund av jäv.  

----- 
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KF § 21 KS/2017:207 – 007 

 

Ansvarsfrihet 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

Kommunrevisorerna har 2017-04-04 upprättat revisionsberättelse för 2016. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för miljö- och samhällsbygg-

nadsnämnden avseende 2016 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess enskilda förtro-

endevalda ansvarsfrihet avseende 2016 års förvaltning. 

 

Jäv 

Peder Wiklund (C), Olle Wärnick (M), Bengt-Göran Burman (V), Pereric 

Stenvall (C), Jessica Bergfors (C) och Sven-Åke Pennling (S) deltar inte i 

beslutet på grund av jäv. 

----- 
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KF § 22 KS/2017:141 – 042 

 

Årsredovisning 2016 för Storumans kommun 

 

Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla för-

valtningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och 

sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. För-

valtningsberättelsen ska bl.a. innehålla en översikt över utvecklingen av 

verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultat- 

och balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess 

slut. 

 

Kommunens resultat 2016 uppgår till ca 8,9 mnkr och är ca 1,1 mnkr bättre 

än det budgeterade.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-03-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 8. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04, § 13. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04, § 13 att fastställa årsredovisning 

2016 för Storumans kommun och överlämna den till kommunfullmäktige 

för godkännande.  

 

Yrkande 

Tomas Mörtsell (C) biträdd av Karin Malmfjord (S) yrkar att årsredovis-

ning 2016 för Storumans kommun godkänns.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mörtsells yrkande och finner att kom-

munfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna årsredovisning 2016 för Storumans kommun. 

----- 
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KF § 23 KS/2017:111 – 042 

 

Verksamhetsberättelser 2016 

 

Respektive nämnd och styrelse ska upprätta verksamhetsberättelser för 

2016 för sina verksamhetsområden. Verksamhetsberättelserna är nämnder-

nas egen redovisning till kommunfullmäktige och innehåller kommentarer 

kring resultatet, redovisning av viktiga händelser samt uppföljningar av 

fastställda mål i verksamhetsplanerna. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04, § 15. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04, § 15 att överlämna styrelsens och 

nämndernas verksamhetsberättelser till kommunfullmäktige för godkän-

nande.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser för 2016. 

----- 
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KF § 24 KS/2015:239 – 020 

 

Motion - kompetenshöjnings- och rekryteringsstrategi för Storumans 

kommun____________________________________________________ 

 

Daniel Johansson (V) har 2015-05-28 lämnat in en motion om strategier för 

kompetenshöjning och rekrytering.  

 

Storumans kommun står inför stora utmaningar i att lyckas med rekrytering 

av kompetent personal samt att höja kompetens hos befintlig personal inom 

offentliga verksamheter. Att rekrytera kompetent personal är oerhört viktigt 

för att öka kvaliteten i skolan, omsorgen och vården. Idag ses akuta behov 

av rekrytering inom skolan och vården men utan att man från kommunens 

sida har någon riktigt strategi för hur man ska lyckas i den svåra konkurrens 

som finns från andra arbetsgivare. 

 

Att hela tiden ha en kompetensutveckling för att ha den mest kompetenta 

personalen är av yttersta vikt för att nå den högsta kvalitén i verksamheter-

na samt att vara attraktiv som arbetsgivare för att behålla den personal man 

redan har anställd. 

 

Johansson föreslår 

 

att Storumans kommun utarbetar en genomtänkt och konkurrenskraftig stra-

tegi för att säkerställa rekrytering av kompetent personal till alla sina verk-

samheter 

 

att Storumans kommun utarbetar en strategi för hur man kan höja kompe-

tensen inom den redan befintliga personalen för att nå högsta kvalitet 

 

att Storumans kommun utformar dessa strategier tillsammans med de fack-

liga organisationerna som besitter stor kunskap och många idéer om hur 

detta kan göras. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 79 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrativ chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Motionen har diskuterats med de fackliga organisationerna vid ett flertal 

tillfällen under 2016 i den kommunövergripande samverkansgruppen,  

senast den 24 maj 2016. I diskussionerna har framkommit att Region 
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KF § 24 – forts.  

 

Västerbotten utarbetat en omfattande skrift rörande kompetensförsörjnings-

behovet i Västerbotten fram till 2025 som det finns anledning att beakta. 

 

Vidare konstateras att Storumans kommun deltar i det gränsöverskridande 

kompetensförsörjningsprojektet ”Recruit and retain – making it work” till-

sammans med Västerbottens läns landsting samt partners i Skottland,  

Kanada, Island och Norge. Syftet med projektet är att hitta en modell för 

hur glesbefolkade regioner ska bli framgångsrika när det gäller att rekrytera 

och behålla nödvändiga kompetenser. Projektet pågår till 2018. 

 

Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är eniga om att arbetet med 

att ta fram ett kompetenshöjnings- och rekryteringsstrategiprogram ska löpa 

parallellt med projektet ”Recruit and retain – making it work”.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 10. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04, § 16. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen anses besvarad med hänvisning till att arbetet med att ta fram 

ett kompetenshöjnings- och rekryteringsstrategiprogram ska löpa parallellt 

med bl.a. projektet ”Recruit and retain – making it work”.  

----- 
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KF § 25 KS/2015:409 – 101 

 

Motion - utbildning av kommunfullmäktigeledamöter 

 

Maria Gardfall (S) har 2015-09-22 lämnat in en motion om utbildning av 

kommunfullmäktigeledamöter.  

 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut att minska antalet ledamöter 

från 41 till 31 från och med nästa mandatperiod föreslår Gardfall  

 

att den besparing som görs på arvoden, resor och minskad administration 

avsätts till utbildning av kommunfullmäktigeledamöter 

 

att budgetberedningen får i uppdrag att inarbeta detta i budgetförslaget för 

mandatperioden 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 114 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrativ chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Budgetberedningen bereder ekonomiska ramar och principiella frågor. En 

av de viktigaste utgångspunkterna för budgetberedningens arbete är pro-

gnoser för skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessa avgör i huvudsak 

vilken ambitionsnivå som är möjlig för kommunen. Utvecklingen av skat-

teunderlaget har medfört att det i flertalet år inte gått att fullkompensera sty-

relsen och nämnderna i deras budgetramar. Konsekvensen av att kommunen 

har en befolkningsminskning är att det också är nödvändigt att ständigt an-

passa den kommunala verksamheten, kommunens stabila resultat över en 

lång period vittnar om att en framgångsrik anpassning ständigt sker.  

 

I ärendeberedningen inför beslutet att minska antalet ledamöter framgår att 

den kostnadsminskning som beslutet medför uppgår till drygt 70 000 kronor 

per helår. Åtgärden ligger i linje med det anpassningsarbete som ständigt 

pågår.  

 

Då budgetberedningen genomför sitt arbete inför budget 2019 och framåt 

behöver alla omständigheter och behov beaktas. Kostnadsminskningen av 

fullmäktigearvoden är en av många olika omständigheter. Huruvida utrym-

met ska användas till kompetensutveckling av fullmäktigeledamöter eller ej 

måste bli en fråga som kan hanteras först där och då.  
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KF § 25 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 11. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04, § 17. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att budgetberedningen får i uppdrag att ta ställning till hanteringen av bud-

getutrymmet i kommande budgetförslag 

 

att motionen därmed anses besvarad.  

 

Yrkanden 

Maria Gardfall (S) biträdd av Peter Åberg (S) yrkar att motionen bifalls. 

 

Tomas Mörtsell (C) yrkar att kommunstyrelsens förslag bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Maria 

Gardfalls ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar en-

ligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

o Nej-röst för bifall till Maria Gardfalls ändringsyrkande.  

 

Omröstningsresultat 

Med 22 ja-röster och 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultatet framgår av omröstnings-

lista (sid. 2-4). 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att uppdra till budgetberedningen att ta ställning till hanteringen av budget-

utrymmet i kommande budgetförslag 

 

att motionen därmed anses besvarad.  

----- 
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KF § 26 KS/2016:163 - 022 

 

Motion - heltidstjänster i Storumans kommun 

 

Karin Malmfjord (S) har 2016-04-18 lämnat in en motion om heltidstjänster 

i Storumans kommun.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen:  

 

Det har under många år varit känt att pensionsavgångarna inom vård och 

omsorg gör det svårt för kommuner att rekrytera nya medarbetare. Det är 

fler som lämnar arbetsmarknaden än de som träder in på den. Storumans 

kommun har de senaste åren haft svårt att rekrytera vård- och omsorgsper-

sonal. Det är viktigt att kommunen tryggar den framtida personalförsörj-

ningen. Ett sätt att underlätta rekryteringen är att erbjuda anställda heltids-

tjänster. Att erbjuda heltidstjänster bidrar dessutom ett led till att vara at-

traktiv arbetsgivare.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att utredning görs avseende en heltidsorganisation där olika parametrar län-

kas samman till en helhetslösning 

 

att alla tillsvidaretjänster i Storumans kommun i grunden är heltid 

 

att antalet visstidstjänster minimeras 

 

att nya tjänster ska vara heltider 

 

att deltid är en möjlighet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19, § 40 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Bedömning 

Bakgrunden till motionen är att trygga framtida personalförsörjning inom 

vård och omsorg.  

 

I nu gällande huvudöverenskommelse (HÖK) mellan Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) och Kommunal har parterna i bilaga 3 ställt krav på 

samtliga arbetsgivare att senast den 31 december 2017 ha en plan för hur 

andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska ta utgångspunkt  
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KF § 26 – forts.  

 

i verksamhetens behov och processas i samverkan med lokal arbetstagaror-

ganisation.  

 

Den 16 mars 2017 deltog Storumans kommun och Kommunal lokalt till-

sammans i en workshop anordnad av SKL och Kommunal med syftet att 

hitta vägar att utveckla det lokala arbetet genom kunskapande och erfaren-

hetsutbyte. Därmed startade arbetet med att uppfylla det avtalskrav som 

finns i HÖK bilaga 3.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 13. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04, § 19. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen anses besvarad med hänvisning till att arbetet och fastställan-

det av den plan, som huvudöverenskommelsen (HÖK) med Kommunal 

kräver, omfattar motionens intentioner.  

------- 
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KF § 27 KS/2017:177 - 732 

 

Motion - beviljad tid till vårdtagare i behov av hemtjänst inom  

Storumans kommun____________________________________ 

 

Mats Eliasson (V) och Linda Glasin (V) har 2017-03-27 lämnat in motion 

om beviljad tid för vårdtagare i behov av hemtjänst inom Storumans kom-

mun. 

 

Motionärerna föreslår 

 

att Storumans kommun möjliggör för handläggare inom hemtjänst att kon-

trollera att beviljad vård/brukartid är faktisk tid och vårdinsatser som perso-

nen får 

 

att Storumans kommun snarast ser över om schablontid ska användas för att 

räkna restid. Faktisk restid bör tillämpas för att minska risken att brukartid 

används för restid.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 28 KS/2017:253 – 029 

 

Motion - arbetskläder till personal inom vård, skola och omsorg 

 

Karin Malmfjord (S) har 2017-04-23 lämnat in en motion om arbetskläder 

till personal inom vård, skola och omsorg där hon skriver följande:  

 

Fria arbetskläder har inte varit en självklarhet inom barnomsorgen och 

äldreomsorgen, där man ofta saknar arbetskläder. För mansdominerande 

grupper är arbetskläder mer en självklarhet.  

 

Arbetskläder är i allra högsta grad att betrakta som en jämställdhetsfråga då 

en majoritet av kommunala verksamheter inom mansdominerade yrken, 

vilka ofta ställer krav på skyddskläder, tillhandahåller dessa utan kostnad 

för personalen.  

 

Arbetskläder är en viktig fråga för många anställda inom vård, skola och 

omsorg.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att det i samband med budgetberedning avsätts medel för arbetskläder till 

personal inom vård, skola och omsorg. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 29 KS/2017:254 – 106 

 

Motion - deltagande i samordningsförbund 

 

Karin Malmfjord (S) har 2017-04-23 lämnat in en motion om deltagande i 

samordningsförbund där hon skriver följande:  

 

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabilite-

ringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbets-

förmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att sam-

verka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans 

bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur sam-

arbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar 

och behov. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna ut-

veckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabi-

literingsarbetet.  

 

Samordningsförbund har en spridning från norr till söder och finns både i 

storstäder och på mindre orter. Förbund bildas lokalt och styrelsen består av 

representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 

landsting/region. I Västerbotten finns tre samordningsförbund – Skellefteå-

Norsjö, Umeå med kranskommuner samt Lycksele-Malå.  

 

Samordningsförbundet stödjer verksamheter och projekt riktade till mål-

grupper med personer i behov av stöd från fler än en myndighet. 

 

Malmfjord föreslår 

 

att möjligheterna att ingå i samordningsförbundet Lycksele-Malå utreds 

 

att medel avsätts för deltagande i samordningsförbundet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 30 KS/2017:193 - 512 

 

Medborgarförslag - hastighetskameror i Skarvsjöby 

 

Sören Israelsson har 2017-04-03 lämnat in ett medborgarförslag där han 

skriver att många fordon inte håller hastighetsbegränsningen på E 45 genom 

Skarvsjöby, där barn och gamla färdas som oskyddade trafikanter. Han fö-

reslår därför att kommunen ska verka för att hastighetskameror sätts upp i 

Skarvsjöby. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämn-

den för handläggning och beslut 

 

att återrapportering därefter ska göras till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 31 KS/2017:194 – 090 

 

Medborgarförslag - insättningsautomat i Storuman 

 

Sören Israelsson 2017-04-03 lämnat in ett medborgarförslag där han skriver 

att det inte går att sätta in kontanter på bankerna i Storuman. Han föreslår 

därför att kommunen ska verka för att en insättningsautomat installeras i 

Storuman.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter ska göras till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 32 KS/2017:145 – 107 

 

Utökat ägande i Hemavan Tärnaby Airport AB 

 

Storumans kommunföretag AB äger ca 56 procent av Hemavan Tärnaby 

Airport AB. Bolaget gör ett negativt resultat med 805 000 kronor 2016 och 

har budgeterat ett underskott på 2 304 000 kronor 2017. Aktiekapitalet be-

döms delvis bli förbrukat 2017. För att säkerställa fortsatt drift måste bola-

get förstärkas med ägarkapital redan 2017. För att Storumans kommunföre-

tag AB ska ges handlingsutrymme behövs ett godkännande av Storumans 

kommunfullmäktige att man får utöka ägandet i Hemavan Tärnaby Airport 

AB.   

 

För att förändra ägandet i dotterbolag behöver kommunens majoritetsägda 

bolag ett godkännande av kommunfullmäktige enligt ägarpolicyn. 

 

Styrelsen i Storumans kommunföretag AB beslutade 2017-03-01 att begära 

ett godkännande av kommunfullmäktige att få utöka ägandet i Hemvan 

Tärnaby Airport AB. 

 

Ett utökat ägande av bolaget kan bli ett faktum vid en nyemission och/eller 

förvärv av andra aktieägares aktier. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-03-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 15. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04, § 21. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att medge att Storumans kommunföretag AB får utöka sitt ägande i  

Hemavan Tärnaby Airport AB. 

----- 
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KF § 33 KS/2017:45 – 107 

 

Nyemission - Inlandsbanan AB (IBAB) 

 

Styrelsen i Inlandsbanan AB (IBAB) föreslår förvärv av aktier i Destination 

Inlandsbanan AB (DIAB) samt riktad nyemission i IBAB. IBAB utökar sitt 

ägande i DIAB från 95,7 procent till 100 procent genom att köpa Filipstads, 

Kristinehamns, Storfors och Vansbro kommuners aktier i DIAB. I anslut-

ning till detta görs en riktad nyemission i IBAB med 14 nya aktier till Filip-

stads, Kristinehamns, Storfors och Vansbro kommuner. 

 

Styrelsens förslag på bolagstämma är en riktad nyemission. Utgivande av 

14 aktier till en kurs om 5 571,40 kronor per styck, totalt 78 000 kronor. 

IBAB:s aktiekapital ska utökas med 14 000 kronor och resterande 64 000 

kronor ska tillföras överkursfonden. Antalet aktier i IBAB uppgår därefter 

2 794 stycken. Aktiepriset baseras på IBAB koncernens egna kapital 

16 000 001 kronor per 2015-12-31 samt totalt kapital som tillförs IBAB i 

nyemissionen d.v.s. 78 000 kronor. 

 

Rätt att teckna nya aktier har: 

 

o Filipstads kommun, 6 stycken 

o Kristinehamns kommun, 4 stycken 

o Storfors kommun, 1 stycken 

o Vansbro kommun, 3 stycken 

 

Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-03-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 16. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04, § 22. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Storumans kommuns ombud på bolagsstämma i Inlandsbanan AB ska 

rösta för styrelsens förslag om riktad nyemission på 14 nya aktier i Inlands-

banan AB. 

----- 
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KF § 34 KS/2017:15 – 730 

 

Revidering av Äldreplan Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2040 

 

Äldreplan i Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2040 beslutades av 

det politiska samverkansorganet AC Konsensus i juni 2013 med en rekom-

mendation från landstinget och Västerbottens läns 15 kommuner att anta 

planen.  

 

Den regionala äldreplanen omfattar många områden som vänder sig till 

Västerbottningarna 65 år och äldre. Den beskriver både nuläge och framtid. 

Planen är tänkt att vara ett redskap för att utveckla samarbete på många 

olika plan och utifrån de förutsättningar som finns lokalt. Medborgarna ska 

känna sig trygga i att åldras i Västerbottens län. Planens målbild visar på 

dessa möjligheter.  

 

Enligt beslut 2016-05-27 i AC Konsensus har en uppföljning och revidering 

av Äldreplanen genomförts under hösten 2016. Planen har konkretiserats 

utifrån de förutsättningar som gäller 2016 och framåt och ska vara ett stöd 

för kommunerna och landstinget vid strategisk planering.  

 

Äldreplanen ska gälla under en mandatperiod. 

 

AC Konsensus rekommenderar i skrivelse 2016-12-29 Västerbottens läns 

15 kommuner och Västerbottens läns landsting att Äldreplan Västerbotten 

antas i kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige under våren 

2017.  

 

Ärendet har överlämnats till omsorgsnämnden för yttrande.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2017-02-15, § 19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 17. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04, § 23. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Äldreplan Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2040 

 

att äldreplanen ska implementeras i styrelsens och nämndernas verksam-

hetsplaner.  

----- 
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KF § 35 KS/2009:389 – 000 

 

Revidering av samverkansavtal för Samverkansnämnden LYST  

(Lycksele, Storuman och Åsele)____________________________ 

 

Nu gällande samverkansavtal och reglemente för Samverkansnämnden 

LYST (Lycksele, Storuman och Åsele) fastställdes av kommunfullmäktige 

2016-06-13, § 75.   

 

Samverkansnämnden LYST har 2017-02-13, § 75 behandlat förslag till  

revidering av avtalet som ska antas av respektive kommunfullmäktige.  

Revideringen avser avsnitten Mål och Vision samt Kostnadsfördelning.  

 

Beredande organs förslag 

Samverkansnämndens LYST protokoll 2017-02-13, § 6. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 18. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04, § 24. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till reviderat samverkansavtal.  

----- 
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KF § 36 KS/2017:137 – 100 

 

Remiss - bildande av regionkommun i Västerbotten 2019 

 

Västerbottens läns landsting och länets kommuner bildade den 1 januari 

2008 Region Västerbotten med målsättningen att kunna ta ett regionalt poli-

tiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt 

företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet.  

 

För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet vill Västerbottens 

läns landsting ansöka om att från och med den 1 januari 2019 få överta det 

regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i 

vissa län (SFS 2010:639) och därmed även få bilda en region med direktvalt 

regionfullmäktige i samband med valet 2018. Om ansökan godkänns av  

regering och riksdag samlas landstingets och kommunalförbundets verk-

samheter i en ny organisation, Regionen. Vidare ska även kvarvarande  

regionala utvecklingsfrågor på länsstyrelsen flyttas över till Regionen, t.ex. 

företagsstöd.  

 

Samverkan med kommunerna 

Genom att flytta det regionala utvecklingsuppdraget från Region Västerbot-

ten påverkas dels samverkan kommunerna emellan samt mellan kommu-

nerna och landstinget. Hur samverkan organisatoriskt ska lösas i den nya 

organisationen kommer att hanteras i samband med att förändring görs av 

de regionala utvecklingsfrågorna samt att landstinget beslutar om politisk 

organisation för nästa mandatperiod. Landstinget välkomnar dock redan nu 

att länets kommuner kommer med inspel/synpunkter kring hur den kommu-

nala samverkan bör organiseras. 

 

Gällande kollektivtrafikens organisation kommer kommunerna ges möjlig-

het att delta i framtagande av organisationsförslag.  

 

Ansökningsförfarandet 

Västerbottens läns landsting ansvarar för inlämnandet av ansökan till rege-

ringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om 

regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Till ansökan ska 

kommunernas ställningstagande i frågan biläggas.  

 

Ansökan ska vara regeringen tillhanda senast den 30 september 2017. För 

att hinna med de beslut som måste fattas i processen behöver landstinget 

kommunernas ställningstagande i frågan senast den 15 maj 2017. Kommu-

nernas ställningstagande för eller emot en regionbildning är av vikt vid  
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KF § 36 – forts.  

 

beredningen inför landstingsfullmäktiges beslut i juni 2017 och den fort-

satta hanteringen av ansökan.  

 

Västerbottens läns landsting vill med denna remiss inhämta synpunkter från 

länets kommuner genom beslut i kommunfullmäktige på frågan;  

 

Tillstyrker kommunen att Västerbottens läns landsting ansöker hos rege-

ringen om att från och med den 1 januari 2019 få överta det regionala ut-

vecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

(SFS 2010:630) och därmed också att det i Västerbottens län bildas en reg-

ionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2018?” 

 

Inför det fortsatta beredningsarbetet med regionbildning bereds kommunen 

även möjlighet att lämna synpunkter kring;  

 

1. Kommunernas inflytande/deltagande i processen att forma den nya sam-

verkansmodellen. 

 

2. Synpunkter kring hur den kommunala samverkan ska organiseras.  

 

Koncernchefens bedömning 

Eftersom politikerna i landstinget väljs direkt i motsats till Region Väster-

botten där politikerna väljs indirekt kan röstberättigade i den föreslagna or-

ganisationen påverka vilka politiker som ska ha det regionala utvecklings-

ansvaret.  

 

Länets kommuner och i synnerhet länets små kommuner riskerar att få ett 

mindre inflytande i regionala utvecklingsfrågor när politikerna väljs direkt 

istället för indirekt. I nuvarande organisation (Region Västerbotten) är alla 

länets kommuner representerade.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-03-27. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04, § 25. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att tillstyrka att Västerbottens läns landsting ansöker hos regeringen om att 

från och med den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret 

enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och  
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KF § 36 – forts.  

 

därmed också att det i Västerbottens län bildas en regionkommun med  

direktvalt regionfullmäktige 2018 

 

att som en övrig synpunkt framföra att kommunal samverkan i regionala 

utvecklingsfrågor bör organiseras så att det finns politikerrepresentation 

från alla länets kommuner. 

 

Reservation 

Erold Westman (KL) reserverar sig över beslutet. 

----- 
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KF § 37 KS/2016:675 – 041 

 

Investeringsprojekt 2017 inom kommunstyrelsens investeringsram 

 

Enligt antagna principer för hantering av investeringsbudget har kommun-

fullmäktige delegerat till styrelse och nämnd att löpande under året besluta 

om projekt mellan 0,5 mnkr och 5 mnkr. Projekt därutöver beslutas av 

kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige har 2017-02-28, § 11 beslutat avsätta 9 mnkr för inve-

steringsprojekt rörande nybyggnation av förskola på fastigheten Ormen 14 i 

Storuman. Mot bakgrund av felkalkyler och marknadssituationen i bygg-

branschen krävs ett tilläggsbeslut innan projektet kan fortskrida. Enligt ny 

kalkyl uppgår investeringen till 15,6 mnkr.  

 

Vidare finns ett akut behov av att gräva ny fjärrvärmekulvert kopplat till 

samma fastighet då nuvarande riskerar att rasa.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-03-24. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-04, § 26. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04, § 26 avsätta 1 200 tkr till investe-

ringsprojektet Fjärrvärmekulvert samt montage växlare hus A-F (Ormen 

14). 

  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avsätta ytterligare investeringsmedel, 6,6 mnkr, för nybyggnation av 

förskola enligt följande: 

 

 

 

 

 

----- 

 

Nybyggnation av förskola, Storuman (tre avdelningar) 

- Tidigare beslutat (KF 2017-02-28, § 11) 

- Ytterligare investeringsmedel (KF 2017-04-25, § 37) 

Total investering 

 

9 000 000  

6 600 000 

15 600 000 
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KF § 38 KS/2017:247 – 107 

 

Ombud vid bolagsstämma med Storumans kommunföretag AB 2017 

 

Storumans kommunföretag AB håller ordinarie bolagsstämma den 9 juni 

2017.  

 

Kommunens ombud vid bolagsstämman ska utses.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2017-04-05. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att utse kommunens ombud 

vid bolagsstämma med Storumans kommunföretag AB 2017.  

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 33 (48)  

    

Kommunfullmäktige 2017-04-25  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 39 KS/2014:311 – 115 

 

Fyllnadsval - nämndeman vid Lycksele tingsrätt 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-30 § 98 utsett Gunnar Andersson (S) till 

nämndeman vid Lycksele tingsrätt.  

 

I skrivelse 2017-02-17 avsäger sig Gunnar Andersson uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28 § 13 att godkänna avsägelsen 

och att genomföra fyllnadsval vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2017-04-25. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse följande person till ny nämndeman vid Lycksele tingsrätt resterande 

del av innevarande mandatperiod:  

 

(S) Christian Andersson 

 Lassovägen 28 

 920 66 Hemavan 

-----  
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KF § 40   

 

Redovisning av motioner 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen vid kom-

munfullmäktiges sammanträden i april och november redovisa de motioner 

som ännu inte slutförts.  

 

Följande motioner är inte slutförda: 

 

KS/2015:188 

Elevdatorer 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2015-04-16. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 54 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 

 

KS/2015:236 

Besökscenter i Hemavan 

Inlämnad av Gunnar Andersson (S) 2015-05-19. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 77 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 

 

KS/2015:294 

Konstgräsplaner 

Inlämnad av Daniel Johansson (V) 2015-06-23. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 111 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande samt teknisk chef för 

tjänsteutlåtande.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 
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KS/2015:398 

Liftsystem i Tärnaby 

Inlämnad av Tina Kerro (FP) 2015-09-10. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 112 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 

 

KS/2015:408 

Införande av lagliga allmänna skoterleder/betalleder 

Inlämnad av Marianne Ronnhed (V) och Daniel Johansson (V) 2015-09-22. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 115 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016.  

 

KS/2015:486 

Inventering, komplettering och installation av hörselslingor i offentliga 

lokaler 

Inlämnad av Tina Kerro (L) 2015-11-12. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 131 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2016. 

 

KS/2015:504 

Slamkompostering 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) och Maria Gardfall (S) 2015-11-24. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 132 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande. 
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Redovisad vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2016. 

 

KS/2015:505  

Kompetensutveckling/arbetskraftsförsörjning inom äldreomsorgen 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) m.fl. 2015-11-24. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 133 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

kansliets utredare Alexander Jonsson för tjänsteutlåtande. 

 

Utredaren har 2016-10-24 lämnat förslag till beslut att bifalla motionen med 

hänvisning till inlämnade ansökningar till Socialfonden för projekten Stärkt 

Attraktiv Mottagning samt Fler i Arbete (FIA). Vid arbetsutskottets behand-

ling 2016-11-01 meddelades att Socialfonden avslagit båda ansökningar 

varför ärendet återremitterades för ny utredning. 

 

Vid ny bedömning 2017-03-09 föreslogs att motionen anses besvarad med 

hänvisning till Akademi Norrs förnyade ansökan till Socialfonden för pro-

jektet ”Stärkt attraktiv mottagning”, som kommunstyrelsen 2017-02-07, § 9 

beslutat att delta i.  

 

Vid kommunstyrelsens behandling 2017-04-04, § 18 beslutades att återre-

mittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2016. 

 

KS/2016:164 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2016-04-18. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19, § 41 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2017-02-22, § 12 föreslagit att 

motionen anses besvarad med hänvisning till nämndens beslut 2016-12-09, 

§ 99 om att, under förutsättning att kommunstyrelsen tillskjuter medel, er-

bjuda barnomsorg på obekväm arbetstid från höstterminen 2017.  
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Vid kommunstyrelsens behandling av motionen 2017-04-04, § 20 besluta-

des att återremittera ärendet till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för 

ytterligare beredning då nämndens yttrande inte följer kommunens styrprin-

ciper att förslag eller beslut om verksamhetsutökningar ska rymmas inom 

nämndens budgetram.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016. 

 

KS/2016:224 

Ekologisk frukt i skolan 

Inlämnad av Irene Walfridsson (V) 2016-05-30. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 § 59 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

  

Redovisad vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016.  

 

KS/2016:229  

Säkra och attraktiva skolgårdar vid kommunens förskolor och skolor 

Inlämnad av Daniel Johansson (V) 2016-05-31. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 60 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016. 

 

KS/2016:244  

Lokal klimatanpassningsplan 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2016-06-13. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 62 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

energi- och klimatrådgivaren för tjänsteutlåtande.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016. 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 38 (48)  

    

Kommunfullmäktige 2017-04-25  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 40 – forts.  

 

KS/2016:257  

Förstärkt satsning på fritidsledare med inriktning mot nyanlända barn 

och ungdomar 

Inlämnad av Daniel Johansson (V) 2016-06-27. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-27, § 89 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016. 

 

KS/2016:456 

Maxtaxa för VA och renhållning för pensionärer med egna småhus 

Inlämnad av Erold Westman (KL) 2016-09-27. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-27, § 90 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016. 

 

KS/2016:457 

Ändamålsenliga lokaler och utvecklingsplan för Storumans Lärcentrum 

Inlämnad av Peter Åberg (S) m.fl. 2016-09-27. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-27, § 91 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016.  

 

KS/2016:609 

Närproducerade livsmedel inom offentlig verksamhet 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) m.fl. 2016-11-07. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-29 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till in-

genjör Debora Jonsson vid tekniska avdelningen och kostchef Tina Kerro 

för tjänsteutlåtande. 
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KS/2016:656 

Internrevision av Storuman Development AB (förnyad begäran) 

Inlämnad av Erold Westman (KL) och Ronny Nyström (KL) 2016-11-29. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-29, § 109 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

KS/2017:126 

Barnskötartjänster 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) och Sven-Åke Pennling (S) 2017-02-27. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 4 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

KS/2017:127 

Valfrihet inom hemtjänsten 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2017-02-28. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 5 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till om-

sorgsnämnden för yttrande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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KF § 41   

 

Redovisning av medborgarförslag 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen vid kom-

munfullmäktiges sammanträden i april och november redovisa de medbor-

garförslag som inte beretts färdigt.  

 

Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt: 

 

KS/2014:373 

Åtgärder mot miljögifter och farliga kemikalier i förskolan 

Inlämnat av Emilia Ronnhed och Sara Mårtensson 2014-12-09. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-02-24, § 15 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har 

därefter överlämnats till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, handläg-

garen av upphandlingsfrågor och Fastighets AB Umluspen för yttrande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att bereda ärendet 2017-05-16. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2015-2016. 

 

KS/2015:243 

Gatubelysning vid industriområdet i Tärnaby 

Inlämnat av Michael Nederberg 2015-06-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15, § 83 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 

 

KS/2015:247 

Ventilationskontroll av sporthallen i Tärnaby 

Inlämnat av Michael Nederberg 2015-06-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15, § 84 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 
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Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 

 

KS/2015:248 

Upprustning av fotbollsplanen i Tärnaby 

Inlämnat av Michael Nederberg 2015-06-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15, § 85 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 

 

KS/2015:250 

Utomhushinderbana/-gym i Tärnaområdet 

Inlämnat av Michael Nederberg 2015-06-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15, § 87 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 

 

KS/2015:252 

Upprustning av ishockeyplanen i Tärnaby 

Inlämnat av Michael Nederberg 2015-06-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15, § 89 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2016. 
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KS/2015:361 

Policy samt utbildning för bevarande av biologisk mångfald inom tätt-

bebyggt område 

Inlämnat av Ulf Andersson 2015-08-27. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-09-22, § 118 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträde 

2015-2016. 

 

KS/2015:417 

Fontän i sjön Gäutan i Tärnaby 

Inlämnat av Britt-Inger Brodin 2015-09-29. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-11-24, § 134 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2016. 

 

KS/2015:518 

Belysning till återvinningsstationen i Tärnaby 

Inlämnat av Viola Eriksson 2015-12-09. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-02-23 § 9 beslutat att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarför-

slaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2016. 

 

KS/2016:49 

Barnomsorg på obekväma tider 

Inlämnat av Cecilia Henriksson 2016-02-02. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-02-23 § 12 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning 

och beslut.  
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Redovisat vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2016. 

 

KS/2016:48 

Utökning av elevtransporter till Jovattnets dalgång 

Inlämnat av Sara Karlsson 2016-02-02. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-02-23 § 13 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till trafikplaneraren för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2016. 

 

KS/2016:153 

Möjlighet till centrumnära bra boende i Tärnaby 

Inlämnat av Michael Nederberg 2016-04-12. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-04-19 § 43 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016. 

 

KS/2016:159 

Bastu i ishallen i Storuman 

Inlämnat av Ted Sehlström 2016-04-14. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-04-19 § 44 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  

Medborgarförslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteut-

låtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016. 

 

KS/2016:170 

Sladdning av skoterleder till Jofjället 

Inlämnat av Manfred Gullerfeldt 2016-04-21. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-06-13 § 63 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
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Medborgarförslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteut-

låtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016. 

 

KS/2016:176 

Uppfräschning av badsjön i Storuman 

Inlämnat av Elin Larsson 2016-04-26. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-06-13 § 65 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016. 

 

KS/2016:208 

Trafikljus vid hängbron i Storuman 

Inlämnat av Ann Eriksson 2016-05-19. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-06-13 § 67 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till ingenjör Debora Jonsson för tjänsteut-

låtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016. 

 

KS/2016:227 

Spångar efter skoterleden mot Nästgårds bua 

Inlämnat av Josefin Samuelsson 2016-06-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-06-13 § 69 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016. 
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KS/2016:239 

Fläsk till palten i kommunens skolor 

Inlämnat av Elise Forsberg 2016-06-08. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-06-13 § 70 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

den för handläggning och beslut. I och med att köksorganisationen ligger 

organisatoriskt under kommunstyrelsen från och med 2017 har medborgar-

förslaget överlämnats till kostchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016. 

 

KS/2016:242 

Trafikljus vid hängbron i Storuman 

Inlämnat av Sofia Lindberg m.fl. 2016-06-09. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-06-13 § 68 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till ingenjör Debora Jonsson för tjänsteut-

låtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016. 

 

KS/2016:247 

Gång- och cykelväg i Tärnaby 

Inlämnat av Ann Marklund 2016-06-15. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-09-27, § 92 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016. 

 

KS/2016:454 

Översyn av trafiksituationen vid Stationsgatan i Storuman 

Inlämnat av Marlene Yngvesson 2016-09-27. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-11-29, § 110 beslutat att överlämna  
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medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

Medborgarförslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteut-

låtande.  

 

KS/2016:490 

Kartläggning och sanering av klotter 

Inlämnat av Ulf Larsson 2016-10-10. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-11-29, § 11 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har 

därefter överlämnats till koncernledningsgruppen för yttrande/förslag till 

beslut. 

 

KS/2016:595 

Skyltning till badhuset i Storuman 

Inlämnat av Sören Israelsson 2016-11-01. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-11-29, § 112 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning 

och beslut. 

 

KS/2016:611 

Elevdatorer i årskurs 7-9 

Inlämnat av William Hallin 2016-11-11. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-11-29, § 113 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning 

och beslut. 

 

KS/2016:682 

Staty av Ingemar Stenmark i Tärnaby 

Inlämnat av Bo Bernström 2016-12-21. 

 

Kommunfullmäktige har 2017-02-28, § 6 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för handläggning 

och beslut. 
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KS/2016:683 

Nulägesbeskrivning samt förslag på utvecklingsåtgärder för Tärnaby 

Inlämnat av Bo Bernström 2016-12-23. 

 

Kommunfullmäktige har 2017-02-28, § 7 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

 

KS/2017:20 

Busshållplatser för av- och påstigning placerade vid kyrkan i Åskilje 

Inlämnat av Lisa Persson 2017-01-18. 

 

Kommunfullmäktige har 2017-02-28, § 8 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

 

KS/2017:46 

Basservice på serviceorter 

Inlämnat av Caroline Andersson 2017-01-31. 

 

Kommunfullmäktige har 2017-02-28, § 9 beslutat att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen.  

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2014:309 

Länsstyrelsens beslut 2017-03-17 att utse Inga Walfridsson till ny ersättare i 

kommunfullmäktige för Vänsterpartiet resterande del av innevarande man-

datperiod. Walfridsson efterträder Lena Hörstedt som avsagt sig uppdraget.  

 

KS/2016:632 

Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner för 2017. Enligt 

kommunfullmäktiges beslut 2016-04-19, § 47 ska styrelsen och nämnderna 

besluta om sina egna verksamhetsplaner före december månads utgång året 

innan verksamhetsplanerna börjar gälla. Verksamhetsplanerna ska därefter 

redovisas till kommunfullmäktige.  

 

KS/2017:207 

Lekmannarevisorns granskningsrapporter 2016 över kommunens majori-

tetsägda bolag.  

 

KS/2017:231 

Kommunrevisorernas granskning av investeringsverksamheten. 

 

KS/2017:232 

Omsorgsförvaltningens redovisning av rapporter till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) över beviljade insatser till enskilda personer som inte 

verkställts:  

 

Lagrum   Tidsperiod 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) Kvartal 1 år 2017 

- Individ- och familjeomsorg 

----- 

 

 

 

  

  

 


