
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (49)  

 

Kommunfullmäktige  2018-04-24  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2018-04-24 kl. 13.00-16.10 

 Ajournering för allmänhetens frågestund § 18 kl. 13.05-13.30 

 Ajournering för överläggningar § 28 kl. 14.45-15.00 

  

Beslutande Se bifogad närvarolista  

  

Övriga Maria Mickelsson  sekreterare 

 Patrik Nilsson  administrativ chef/stf koncernchef §§ 18 och 35 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Annika Mörtsell och Eira Henriksson 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2018-05-07 kl. 15.00 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 18-42 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Patrik Persson §§ 18-22, 24-42                      Gunnar Andersson § 23 

   

                      

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

  Annika Mörtsell                           Eira Henriksson 

 ANSLAG/BEVIS 

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

 
  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2018-04-24  

   

Datum för anslags uppsättande 2018-05-07 Datum för anslags nedtagande 2018-05-29 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Kommunfullmäktige 2018-04-24  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

Närvaro- och omröstningslista 

   Omröstningar  

   § 28           § 29           § 33 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

 

C 

 

Patrik Persson 

Nb §§ 18-22,  

24-42 
 

 

 

1 

 

1 

   

1 

 

S 

 

Gunnar Andersson 

Nb §§ 18-21,  

23-42 
 

1 

  

1 

  

1 

 

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

- 

 

 

 

 

    

 

M 

 

Ulf Vidman 

Nb §§ 18-21,  

23, 25-42 
 

1 

  

1 

  

 

 

1 

 

M 

 

Olle Wärnick 

Nb §§ 18-24,  

26-42 
 

1 

  

1 

   

1 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

Nb §§ 18-21,  

23-42 
 

 

 

1 

 

1 

  

 

 

1 

 

C 

 

Jessica Bergfors 

Nb §§ 18-21,  

23, 26-42 
 

 

 

1 

 

1 

  

 

 

1 

 

C 

 

Therese Granström 

Nb §§ 18-21,  

23-42 
 

 

 

1 

 

1 

   

1 

 

C 

 

Peder Wiklund 

Nb §§ 18-21,  

23-24, 26-42 
 

 

 

1 

 

1 

   

1 

 

C 

 

Sandra Holmner 

 

- 

 

 

     

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

1 

   

1 

 

C 

 

Eva-Sofie Jansson 

 

- 

 

 

     

 

C 

 

Anders Persson 

Nb §§ 18-21,  

23, 25-42 
 

 

 

1 

 

1 

   

1 

 

C 

 

Klara Olofsson 

Nb §§ 18-21,  

24-42 
 

 

 

1 

 

1 

   

1 

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

Nb §§ 18-21,  

24-42 
 

 

 

1 

 

1 

   

1 

 

C 

 

Annika Mörtsell 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

1 

   

1 

 

C 

 

Mikael Fredriksson 

 

- 

 

 

     

 

L 

 

Tina Kerro  

Nb §§ 18-21,  

23, 25-42 
 

 

 

1 

 

1 

   

1 

 

L 

 

Johnny Holmgren 

 

- 

      

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

- 

 

 

     

 

KD 

 

Ingela Forsman 

Nb §§ 18-23,  

25-42 
 

 

 

1 

 

1 

   

1 
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Justering (sign)  Expediering  

 

Närvaro- och omröstningslista – forts. 

   Omröstningar  

   § 28           § 29           § 33 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

 

S 

 

Karin Malmfjord 

Nb §§ 18-21,  

23-42 
 

1 

  

1 

   

1 

 

S 

 

Peter Åberg 

Nb §§ 18-21,  

23, 25-42 
 

1 

  

1 

   

1 

 

S 

 

Ann-Christine Jonsson 

Nb §§ 18-21,  

23-42 
 

1 

  

1 

   

1 

 

S 

 

Christian Andersson 

Nb §§ 18-21,  

23-42 
 

1 

  

1 

   

1 

 

S 

 

Gunilla Pettersson 

Nb §§ 18-24,  

26-34 
 

1 

  

1 

   

1 

 

S 

 

Rickard Frohm 

Nb §§ 18-22,  

24-42 
 

1 

  

1 

   

1 

 

S 

 

Maria Gardfall 

Nb §§ 18-22,  

24-42 
 

1 

  

1 

   

1 

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

Nb §§ 18-23,  

26-42 
 

1 

  

1 

   

1 

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

Nb 

 

1 

  

1 

   

1 

 

S 

 

Kurt Forsberg 

 

- 

      

 

S 

 

Jörgen Jönsson 

 

- 

      

 

S 

 

Elisabeth Olofsson 

 

- 

      

 

V 

 

Daniel Johansson 

 

- 

      

 

V 

 

Marianne Ronnhed Johansson 

 

Nb 

 

1 

  

1 

  

1 

 

 

V 

 

Mats Eliasson 

Nb §§ 18-22,  

24-42 
 

1 

  

1 

  

1 

 

 

V 

 

Irene Walfridsson 

Nb §§ 18-21,  

23-42 
 

1 

  

1 

  

1 

 

 

V 

 

Helena Israelsson 

 

Nb 

 

1 

 

 

 

1 

  

1 

 

 

V 

 

Johan Karlberg 

Nb §§ 18-21,  

23-42 
 

1 

  

1 

  

1 

 

 

SD 

 

Karl Sundström 

 

Nb 

 

1 

   

1 

 

1 

 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 

 

1 

   

1 

 

1 
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Justering (sign)  Expediering  

 

Närvaro- och omröstningslista – forts. 

   Omröstningar  

   § 28           § 29           § 33 

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

 

M 

 

Karin Holmner 

 

Nb 

 

1 

  

1 

   

1 

 

C 

 

Pereric Stenvall 

Nb §§ 18-24,  

26-42 
 

 

 

1 

 

1 

   

1 

 

C 

 

Sven-Ola Lönnback 

 

Nb 

  

1 

 

1 

   

1 

 

C 

 

Ella-Pia Lönnback 

 

Nb 

  

1 

 

1 

   

1 

 

KD 

 

Allan Forsberg 

Nb §§ 18-21,  

23-42 
  

1 

 

1 

   

1 

 

S 

 

Gull-Britt Larsson 

Nb §§ 18-23,  

25-42 
 

1 

  

1 

   

1 

 

S 

 

Nils-Erik Dahlberg 

 

Nb 

 

1 

  

1 

   

1 

 

S 

 

Henry Jonsson 

 

Nb 

 

1 

  

1 

   

1 

 

V 

 

Inga Walfridsson 

 

Nb 

 

1 

  

1 

  

1 

 

  40 24 16 38 2 9 31 

 

Nb = Närvarande beslutande 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (49)  
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 18   

 

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. 13.05-13.30 för information om kommunens 

årsredovisning 2017 som följs av allmänhetens frågestund. 

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 19  KS/2018:343 - 042 

 

Årsredovisning 2017 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 bland annat 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 2017 uppgår till 9,2 mnkr och är ca 0,1 mnkr bättre än 

budgeterat. Resultatöverskottet beror bl.a. på bättre ett utfall för generella 

statsbidrag än förväntat.  

 

Koncernens resultat uppgår till 11,1 mnkr 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-03-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-20, § 30. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-11, § 38. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-11, § 38 att fastställa årsredovisning 

2017 för Storumans kommun och överlämna den till kommunfullmäktige 

för godkännande.  

 

Kommunrevisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse för år 2017 att års-

redovisningen godkänns.  

 

Yrkande 

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

ningen godkänns. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tomas Mörtsells yrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna årsredovisning 2017 för Storumans kommun. 

----- 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 20 KS/2018:346 - 042  

 KS/2018:428 - 042 

 

Verksamhetsberättelser 2017 

 

Respektive styrelse och nämnd 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 2018-04-11, § 37.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-11, § 37 att överlämna styrelsens och 

nämndernas verksamhetsberättelser 2017 till kommunfullmäktige för god-

kännande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser för 2017. 

----- 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (49)  

    

Kommunfullmäktige 2018-04-24  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 21 KS/2018:512 - 007 

 

Revisionsberättelse 2017 

 

Kommunrevisorerna har 2018-04-16 upprättat revisionsberättelse för år 

2017. 

 

Revisorernas bedömning är följande:   

 

o Kommunstyrelsen och nämnderna har till övervägande del bedrivit verk-

samheten på ett ändamålsenligt sätt. Omsorgsnämnden visar en svag 

måluppfyllelse av fullmäktiges fasta mål för år 2017. 

 

o Kommunstyrelsen och nämnderna har till övervägande del bedrivit verk-

samheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 

2017. Omsorgsnämnden och fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 

inte bedrivit verksamheten inom tilldelad driftbudget.  

 

o Kommunstyrelsens och övriga nämnders interna kontroll har till övervä-

gande del varit tillräcklig under år 2017. 

 

o Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande 

 

o Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 

som kommunfullmäktige uppställt. Redovisat resultat för verksamheten 

år 2017 är till övervägande del förenligt med fastställda mål. 

 

Granskningens resultat och förslag till utvecklingsområden redovisas i bi-

laga till årsredovisningen.  

 

Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 

organ. 

 

Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera revisionsberättelsen för år 2017.  

----- 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 22 KS/2018:512 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2017 för kommunstyrelsen 

 

Kommunrevisorerna har 2018-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2017. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen och dess 

enskilda förtroendevalda avseende 2017 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfri-

het avseende 2017 års förvaltning.  

 

Jäv 

Tomas Mörtsell (C), Therese Granström (C), Anders Persson (C), Ulf  

Vidman (M), Tina Kerro (L), Karin Malmfjord (S), Peter Åberg (S),  

Ann-Christine Jonsson (S), Irene Walfridsson (V), Jessica Bergfors (C), 

Klara Olofsson (C), Peder Wiklund (C), Jan-Elof Bergström (C), Allan 

Forsberg (KD), Christian Andersson (S), Gunnar Andersson (S) och Johan 

Karlberg (V).  

----- 
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KF § 23 KS/2018:512 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2017 för omsorgsnämnden 

 

Kommunrevisorerna har 2018-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2017. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för omsorgsnämnden och dess 

enskilda förtroendevalda avseende 2017 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfri-

het avseende 2017 års förvaltning. 

 

Jäv 

Patrik Persson (C), Rickard Frohm (S), Mats Eliasson (V), Klara Olofsson 

(C), Jan-Elof Bergström (C) och Maria Gardfall (S) deltar inte beslutet på 

grund av jäv.  

----- 
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KF § 24 KS/2018:512 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2017 för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

 

Kommunrevisorerna har 2018-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2017. 

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

ningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2017 års för-

valtning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

troendevalda ansvarsfrihet avseende 2017 års förvaltning. 

 

Jäv 

Anders Persson (C), Tina Kerro (L), Peter Åberg (S), Gull-Britt Larsson 

(S), Jessica Bergfors (C), Ulf Vidman (M), Ingela Forsman (KD) och  

Sven-Åke Pennling (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.  

-----  
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KF § 25 KS/2018:512 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

Kommunrevisorerna har 2018-04-16 upprättat revisionsberättelse för 2017. 

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

nadsnämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2017 års förvalt-

ning.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess enskilda för-

troendevalda ansvarsfrihet avseende 2017 års förvaltning.  

 

Jäv 

Peder Wiklund (C), Olle Wärnick (M), Gunilla Pettersson (S), Pereric  

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

beslutet på grund av jäv.  

----- 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (49)  

    

Kommunfullmäktige 2018-04-24  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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KF § 26 KS/2018:503 - 107 

 

Interpellation - extra bolagsstämma med IBAB 

 

Peter Åberg (S) har 2018-04-11 lämnat in följande interpellation till kom-

munstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell:  

 

Vid senaste kommunfullmäktige 2018-02-27 yrkade Tomas Mörtsell åter-

remiss av ärendet extra bolagsstämma med IBAB i Östersund (KF § 14, 

KS/2018:171 – 107).  

 

Hur tänkte du Tomas Mörtsell när det gäller kommunens representation på 

den extra bolagsstämman? 

 

Återremiss innebär att ärendet ska ytterligare behandlas. Hur har du tänkt 

att ärendet ska behandlas i KS och KF? 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att interpellationen får ställas. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell lämnar följande svar på in-

terpellationen:  

 

När det gäller frågor om ombud och direktiv till dessa för deltagande i 

stämmor, årsmöten etc. där kommunen inbjuds/kallas, så har kommunfull-

mäktige delegerat dessa frågor till kommunstyrelsen. 

 

Vad avser den extra bolagsstämman för IBAB, så beslutade kommunstyrel-

sen att hänskjuta val av ombud och direktiv till detta ombud till kommun-

fullmäktige för beslut.  

 

Det jag konstaterade när det gäller vissa av de frågor som fanns på dagord-

ningen för extrastämman, var att det var tveksamt om det överhuvudtaget 

var frågor som en bolagsstämma kan hantera.  

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde var det heller inte utrett huruvida 

dessa frågor kan behandlas av en bolagsstämma. Därav yrkandet om åter-

remiss för ytterligare utredning. 

 

Återremissen ska beredas av förvaltningen, för att därefter hanteras poli-

tiskt. Den beredningen är såvitt jag känner till ännu inte klar. När bered-

ningen av återremissen är klar, blir den en fråga som ska hanteras politiskt. 
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KF § 26 - forts.  

 

Peter Åberg tackar för svaret och interpellationen anses därmed besvarad. 

----- 
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KF § 27 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  

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att 

samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsam-

mans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur 

samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsätt-

ningar och behov. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna 

utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och reha-

biliteringsarbetet.  

 

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 beslutade 2017-04-25, § 29 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-19 utifrån utredare Alexander  

Jonssons tjänsteutlåtande att ansöka om medlemskap i Samordnings-

förbundet Lycksele-Malå. I tjänsteutlåtandet framkommer också att med-

lemsavgiften bedöms rymmas inom kommunstyrelsens budgetram 2018. 
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KF § 27 – forts.   

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-03-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-20, § 18. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-11, § 26. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen anses besvarad eftersom ansökan redan har gjorts om med-

lemskap i Samordningsförbundet Lycksele-Malå. 

----- 
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KF § 28 KS/2017:832 - 294 

 

Motion - bostäder i Hemavan 

 

Christian Andersson (S) och Gunnar Andersson (S) har 2017-10-24 lämnat 

in en motion om bostäder i Hemvan. 

 

Motionärerna anför att företagen i Hemavan ofta har svårt att upprätthålla 

åretruntverksamhet på grund av svårigheter att rekrytera personal. Bostads-

bristen i Hemavan har medfört att vinterpersonalen ofta får lämna sina till-

fälliga bostäder i skiftet vår/sommar och därmed även orten. Det omvända 

sker även på hösten. Detta medför att många ungdomar inte får någon chans 

att rota sig i området och att kommunen därmed går miste om fastboende 

ungdomar. 

 

Motionärerna föreslår därför 

 

att mark tillgängliggörs på en centralt belägen plats i Hemavan för hyreshus 

 

att Fastighets AB Umluspen ges i uppgift att snarast bygga dessa fastig-

heter.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 § 86 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till utre-

dare Alexander Jonsson. 

 

Bedömning 

Ärendet har beretts i kommunens Översiktsplanegrupp samt i samråd med 

koncernledningen och ledningen för Fastighets AB Umluspen (FABU). 

 

Kommunens översiktsplan (ÖP) säger att det i kommunen finns två central-

ortsområden: Storuman-Stensele och Hemavan-Tärnaby. Tätortsområdena 

ska präglas av en väl utvecklad kommersiell och samhällsservice. Ur sam-

hällets planeringsperspektiv ska de i respektive centralortsområde ingående 

orterna ses som en enhet. Planering bör ske så att mark avsätts för såväl 

kommersiell som samhällelig service inom respektive centralortsområde. 

 

Kommunens bostadsförsörjningsplan (BFP) säger att långsiktig hållbarhet 

innebär att det är nödvändigt att hushålla med resurser som energi, mark 

och vatten. I boendeplaneringen behöver man beakta kopplingen till lokali-

sering av bostäder så att transportbehovet minskar och gjorda investering-

ar kan nyttjas bättre. Möjligheten att kunna arbetspendla med kollektivtra-

fik är en nyckelfaktor, för att kunna skapa en större arbetsmarknadsregion.  
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KF § 28 - forts.  

 

För att nå en hållbar utveckling och nyttja redan befintliga investeringar 

föreslås förtätningar vid nybyggnation av flerbostadshus främst i tätorts-

områdena Storuman-Stensele och Tärnaby-Hemavan. 

 

Båda dessa planer gäller till och med 2018, och ska alltså revideras inom 

snar framtid i likhet med den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby. 

 

Samtliga tillfrågade parter instämmer i iakttagelsen att det råder bostads-

brist i Hemavan. Orten är en av de mer expansiva i länet och det finns en 

stor privat marknad, framförallt för enfamiljsbostäder som i stor utsträck-

ning planeras och används som fritidshus. Hemavan är sannolikt också den 

enda orten i kommunen där det för en enskild kan antas vara ekonomiskt 

lönsam investering att bygga nytt. 

 

Samtidigt är den expanderande bebyggelsen i Hemavan en utmaning på 

flera sätt, vilket bland annat visar sig i att ett nytt vattenverk måste byggas 

snarast. Detta, i samband med andra översiktliga planeringsfrågor, behöver 

inrymmas i processen för revidering av ÖP, BFP samt fördjupad ÖP för 

Tärnaby. 

 

Tätorter i Storumans kommun 

 
1995 2000 2005 2010 2015 

Gunnarn 224 217 (176) (178) (176) 

Hemavan (185) 205 216 222 263 

Stensele 632 580 578 546 500 

Storuman 2570 2426 2255 2207 2188 

Tärnaby 557 548 533 482 492 

(Källa: SCB. Gränsen mellan ”småort” och ”tätort” går vid 200 invånare.) 

 

Hemavan har upplevt en stadig befolkningsökning under de senaste decen-

nierna men är fortfarande bara ungefär hälften så stort som Tärnaby. På sikt 

kan det vara så att tyngdpunkten mellan orterna Hemavan och Tärnaby för-

ändras ännu mer. Detta medför i så fall förändringar av den kommunala 

servicestrukturen vilket påverkar centrala delar av ÖP-arbetet. Dessa pro-

cesser bör inte föregripas av ett separat beslut om byggnation av specifika 

fastigheter. 

 

De aktuella planer som finns för eventuell nybyggnation i området från 

FABU:s sida har i största utsträckning handlat om Tärnaby. FABU genom-

förde också sin senaste nybyggnation av lägenhetshus i Tärnaby 2012. Den 

allra största delen av kommunal och annan samhällsservice i området är  
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KF § 28 – forts.  

 

också etablerad i Tärnaby (grundskola, gymnasium, Samservice, sjukstuga 

och flera andra offentliga verksamheter). 

 

Mark och områden för ny bebyggelse i Hemavan planeras löpande. Den nya 

detaljplanen för området Lassoskogen omfattar planer för en ny förskola 

samt mark för bostäder, småhus eller flerbostadshus. Det finns privata in-

tressenter som uttalat intresse för att bygga flerbostadshus i detta område. 

Nästa planerade område är Skjutbanevägen, där det planeras mark för bo-

städer samt en ny lekplats. 

 

Bland de tillfrågade parterna råder det samstämmighet om att det inte end-

ast kan vara kommunens ansvar att bygga bostäder för att möta vissa nä-

ringsidkares säsongsmässiga behov av personalbostäder. Här måste en för-

djupad dialog ske med de större näringsidkarna. Till exempel finns i vissa 

företags ägo en del småbostäder, som nu ägarna sannolikt planerar att om-

bilda till bostadsrätter för att kunna sälja dem vidare. 

 

Ett ytterligare argument för kommunen att inte utan en fördjupad process 

besluta att om att bygga nya lägenheter är det prisläge som nybyggda lä-

genheter medför. De lägenheter som FABU byggde i Tärnaby på Sidstigen 

2011-2012 har haft relativt sett mycket höga vakanser (med hänvisning till 

hyresnivån som ofta är dubbelt så hög som i en äldre lägenhet av samma 

storlek.) Det är inte ekonomiskt möjligt att bygga lägenheter med en hyres-

nivå på minst ca 7 200 kronor i månaden för en tvårumslägenhet för ett än-

damål som främst är säsongsbetonat och därigenom kan antas innebära 

stora in- och utflyttningar och medföljande vakanser. Motionärerna anför 

också just denna problematik, att vinterpersonalen ofta lämnar sina tillfäl-

liga bostäder under skiftet vår/sommar. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-01-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-20, § 19. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-11, § 27. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås 

 

att frågan om personalbostäder för turismnäringen i Hemavan-Tärnaby-

området kontinuerligt diskuteras och bearbetas av kommunledningen, 

FABU och näringslivskontoret i samråd med näringsidkarna i området 
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att motionens innehåll tillvaratas och vidareutvecklas i revideringsarbetet 

med kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsplan. 

 

Yrkanden 

Gunnar Andersson (S) yrkar att motionen bifalls. 

 

Peder Wiklund (C) yrkar att kommunstyrelsens förslag bifalls.  

 

Maria Gardfall (S) yrkar  

 

att andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag ändras och får följande  

lydelse: att frågan om hyresbostäder i Hemavan-Tärnabyområdet konti-

nuerligt diskuteras och bearbetas av kommunledningen, FABU och närings-

livskontoret 

 

att motionen därmed anses besvarad.  

 

Ajournering 

Ajournering begärs och sammanträdet ajourneras kl. 14.45 för överlägg-

ningar. Sammanträdet återupptas därefter kl. 15.00. 

 

Yrkanden – forts.  

Tina Kerro (L) biträdd av Jessica Bergfors (C) yrkar att ärendet återremitte-

ras till kommunstyrelsen för förnyad beredning med särskilt fokus på beho-

vet av nyproduktion av flerbostadshus för permanentboende i Hemavan och 

hur behovet bör mötas.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller vid 

senare tillfälle vilket innebär bifall till Tina Kerros återremissyrkande. Ord-

föranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid 

senare tillfälle och att återremissyrkandet därmed bifalls. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

o Nej-röst för att ärendet ska avgöras vid senare tillfälle. 
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Omröstningsresultat (se omröstningslista sid. 2-4) 

Med 24 ja-röster och 16-nej röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet 

ska avgöras vid senare tillfälle och bifaller därmed återremissyrkandet  

(minoritetsåterremiss).  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för förnyad beredning 

med särskilt fokus på behovet av nyproduktion av flerbostadshus för per-

manentboende i Hemavan och hur behovet bör mötas.  

----- 
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KF § 29 KS/2017:930 - 009 

 

Motion - handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism 

 

Karin Malmfjord (S) lämnade 2017-11-14 in rubricerad motion. 

 

I slutet av oktober kom SKL ut med en rapport om kommunernas arbete 

mot våldsbejakande extremism. Den 30 april 2017 var det 134 kommuner 

som hade en handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism.  

Storumans kommun fanns inte med i rapporten. 

 

Handlingsplaner för arbetet mot våldsbejakande ökar medvetenheten om att 

det finns odemokratiska krafter i samhället. 

 

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande 

betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. 

För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan 

de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offent-

liga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, 

polis och säkerhetspolis samt aktörer inom civilsamhället såsom idrotts-

föreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.  

 

Kommunen har ansvar för att arbeta förebyggande och med insatser som 

motverkar våldsbejakande extremism i samverkan med andra aktörer. 

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att en handlingsplan för arbetet med våldbejakande extremism tas fram. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 § 89 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till utre-

dare Alexander Jonsson för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

I motionen hänvisas till SKL:s rapport, som är betitlad ”Från ord till hand-

lingsplan”. Detta lite ironiska ordval beror på att rapporten visar att endast 

23 av de 134 studerade handlingsplanerna baseras på någon form av lokal 

kartläggning. Detta medför en stor frånvaro av lokalt perspektiv och förank-

ring i planerna som istället snarast innebär ett upprepande av den nationella 

problembilden och de nationella målen. 

 

SKL konstaterar att det fortsatta arbetet bör ta sin utgångspunkt i lokala be-

hov på de platser där problem förekommer, och att en framkomlig väg för  
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att lyckas där problemen är som störst skulle kunna vara att samla expertis 

genom ett nationellt stödteam eller motsvarande. 

 

Samtidigt konstaterar SKL:s rapport att det är mycket viktigt att i alla verk-

samheter vara medveten om denna problematik och de utmaningar som den 

medför. Mest kontakt med ”riskgrupperna” för att fångas upp av våldsbeja-

kande extremism har lärare, socialarbetare, fritidsledare och andra i den så 

kallade första linjen. Därför är det i dessa delar av samhället och den kom-

munala organisationerna som medvetenheten behöver vara allra störst. 

 

Storumans kommun har tillsammans med grannkommunerna Dorotea, 

Lycksele, Sorsele, Vilhelmina och Åsele undertecknat en samverkans-

överenskommelse med polisen för åren 2017-2018. Överenskommelsen  

innehåller även ett så kallat medborgarlöfte där kommunerna och polisen 

åtar sig gemensamma uppgifter för att öka tryggheten och minska brottslig-

heten i samhället. 

 

Medborgarlöftet baseras på den lokala gemensamma lägesbilden mellan  

polis, kommun och medborgare och har identifierat narkotika som det 

största problemet i den lokala problembilden i Storumans kommun. 

 

Våldsbejakande extremism har alltså inte identifierats som ett lokalt pro-

blem i Storumans kommun, men integration av nyanlända är ett av tre  

fokusområden i den gemensamma överenskommelsen mellan alla kommu-

nerna. Här anges att samverkansfokus ska ligga på sociala preventions-

åtgärder, informationsinsatser och lag- och rättundervisning, samt komplet-

teras med arbete mot våldsbejakande extremism. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-03-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-20, § 20. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-11, § 28. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att kommunen arbetar vidare i den lokala samverkansgruppen med polisen 

och grannkommunerna för att kontinuerligt motarbeta våldsbejakande  

extremism 
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att uppföljningsbara målsättningar för arbetet mot våldsbejakande extre-

mism tas fram och inarbetas i den lokala samverkansgruppens genomföran-

deplan 

 

att motionen därmed bifalls. 

 

Yrkande 

Erold Westman (KL) yrkar att motionen avslås.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Erold 

Westmans avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja- röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

o Nej-röst för bifall till Erold Westmans avslagsyrkande.  

 

Omröstningsresultat (se omröstningslista sid 2-4) 

Med 38 ja-röster och två nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att kommunen ska arbeta vidare i den lokala samverkansgruppen med poli-

sen och grannkommunerna för att kontinuerligt motarbeta våldsbejakande 

extremism 

 

att uppföljningsbara målsättningar för arbetet mot våldsbejakande extre-

mism ska tas fram och inarbetas i den lokala samverkansgruppens genom-

förandeplan 

 

att därmed bifalla motionen. 

 

Reservation 

Erold Westman (KL) och Karl Sundström (SD) reserverar sig över beslutet 

till förmån för Erold Westmans avslagsyrkande.  

----- 
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KF § 30  KS/2018:508 - 022 

 

Motion - fixartjänster 

 

Karin Malmfjord (S) har 2018-04-15 lämnat in en motion angående fixar-

tjänster.  

 

Ett vanligt problem bland äldre är att de faller och skadar sig i hemmet, nå-

got som orsakar lidande för individen och stora kostnader för samhället. 

 

Många kommuner har i dag infört fixartjänster som primärt riktas till äldre 

personer i syfte att förebygga fallolyckor i hemmet. I första hand erbjuds 

hjälp med sysslor som kan innebära fallrisk för äldre. 

 

Fixartjänster definieras enligt en Vinnorapport (VI 2013:09) ”Ej behovsbe-

dömda insatser riktade till äldre samt eventuellt andra specificerade mål-

grupper som utgörs av lättare insatser i eget boende med huvudsakligt syfte 

att förebygga fallolyckor i hemmet”. 

 

Enligt lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) får en kommun 

tillhandahålla vissa servicetjänster utan behovsprövning för att förebygga 

olycksfall, fixartjänster är exempel på sådana tjänster. 

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att fixartjänster utreds 

 

att riktlinjer för fixartjänster tas fram  

 

att fixartjänster införs 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 31  KS/2018:471 - 319 

 

Medborgarförslag - parkering med möjlighet till motorvärmare vid 

korsningen E45 - väg 1100 (till Långsjöby)______________________ 

 

Mona Åström har 2018-03-20 lämnat in ett medborgarförslag där hon före-

slår att kommunen ordnar en parkering med möjlighet till motorvärmare vid 

korsningen E45-väg 1100 (till Långsjöby) för pendlare. Detta är ett sätt för 

kommunen att vara klimatvänligare och möjliggör att fler dels skulle kunna 

samåka och dels kunna åka kollektivt med buss.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 32  KS/2018:8 - 701 

 

Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 2017 

Västerbottens län____________________________________________ 

 

I enlighet med 2017 års överenskommelse mellan staten och Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) rörande stöd till riktade insatser inom om-

rådet psykisk hälsa har länets kommuner, landstinget och länsföreningen 

Hjärnkoll samt Region Västerbotten formulerat en länsplan för barn och 

unga och för vuxna. Vuxendelen bygger på 2016 års länsgemensamma ana-

lys och handlingsplan.  

 

Det övergripande syftet att långsiktigt skapa förutsättningar för att främja 

psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kost-

nadseffektiva insatser till den som behöver vård och stöd. Insatser ska vara 

jämställda och jämlika och omfatta alla nivåer av insatser, från främjande 

och förebyggande till sluten vård.  

 

Denna breda ansats medför att det i länsplanen återfinns både universella 

preventiva insatser på folkhälso- och befolkningsnivå, selektiva insatser rik-

tade till identifierade riskgrupper och indikerade insatser för personer med 

påtaglig psykisk problematik eller manifest sjukdom. Utöver detta omfattas 

frågor rörande ledning, styrning och samverkan samt enskildas delaktighet 

och rättigheter. 

 

AC konsensus rekommenderar landstinget och de 15 kommunerna i  

Västerbotten att anta hela eller delar av Länsgemensam analys och hand-

lingsplan rörande Psykisk Hälsa 2017 Västerbottens län i landstingsfull-

mäktige och i respektive kommunfullmäktige.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2018-02-07, § 11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-20, § 24. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-11, § 32. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 

2017 Västerbottens län i sin helhet. 

----- 
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KF § 33 KS/2017:868 - 024 

 

Bestämmelser om ersättningar m.m. till kommunalt förtroendevalda 

mandatperioden 2019-2022___________________________________ 

 

Arvodeskommittén påbörjade augusti 2017 en översyn av gällande ersätt-

ningsbestämmelser för förtroendevalda inför den kommande mandat-

perioden 2019-2022. Målsättningen har varit att kommunfullmäktige i  

april 2018 ska fastställa de ersättningsbestämmelser som ska gälla fr.o.m. 

2019.  

 

Arvodeskommittén har behandlat ärendet vid ett antal tillfällen under hös-

ten 2017. I översynsarbetet har uppgifter tagits in från andra kommuner i 

länet för att kunna göra jämförelser. 

 

Arvodeskommittén har också utvärderat hur den metod för beräkning av er-

sättningens storlek som används idag – med ett jämförelsebelopp baserat på 

1999 års basbelopp som grund och därefter årlig uppräkning med 2,4 % - 

följt löneutvecklingen. Eftersläpningen i jämförelse med löneutvecklingen 

har visat sig vara ca 20 %.  

 

Det har även konstaterats att större delen av förtroendevalda har en in-

komstnivå som gör att man inte kompenseras fullt ut för förlorad arbetsin-

komst utifrån dagens bestämmelser med ett maxbelopp för detta.  

 

En fråga som också diskuterats är kopplingen mellan uppdragets innehåll 

och tjänstgöringsgrad för deltidsarvoderade.  

 

Mot bakgrund av detta har Arvodeskommittén tagit fram ett förslag till  

ersättningsbestämmelser som sänts ut på remiss till de politiska partierna 

under perioden 15 november 2017-31 januari 2018. Utifrån inkomna ytt-

randen har förslaget bearbetats ytterligare under februari månad och slutli-

gen behandlats vid Arvodeskommitténs sammanträde den 7 mars 2018.  

 

Arvodeskommitténs förslag 

Förslaget innebär sammanfattningsvis följande förändringar jämfört med 

nuvarande bestämmelser:  

 

o Istället för nuvarande jämförelsebelopp med årlig uppräkning med 2,4 % 

kopplas arvodena till riksdagens grundarvode (RG) som följer löne-

utvecklingen i landet. 

o Nuvarande maxbelopp för ersättning för förlorad arbetsinkomst tas bort 

för att kompensera inkomstbortfall fullt ut. 
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KF § 33 – forts.  

 

o Kommunstyrelsens vice ordförande: ökad tjänstgöringsgrad till 60 % 

samt årsarvode motsvarande 60 % av kommunstyrelsens ordförandes 

årsarvode 

o Omsorgsnämndens ordförande: ökad tjänstgöringsgrad till 50 % samt 

årsarvode motsvarande 50 % av kommunstyrelsens ordförandes årsar-

vode. 

o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande: oförändrad tjänst-

göringsgrad 40 % samt årsarvode motsvarande 40 % av kommunstyrel-

sens ordförandes årsarvode. 

o Ersättning till ej tjänstgörande ersättare vid två valfria sammanträden per 

år istället för två sammanträden per mandatperiod. 

  

Beredande organs förslag 

Arvodeskommitténs protokoll 2018-03-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-20, § 25. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-11, § 33. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att vid tjänsteresor för hel- och deltidsarvoderade ska reseersättning utgå 

från bostaden där man är folkbokförd 

 

att upprättat förslag till bestämmelser om ersättningar m.m. till kommunalt 

förtroendevalda mandatperioden 2019-2022 i övrigt fastställs 

 

att följdförändringar som reglerar tjänstgöringsdagar och beredskap för om-

sorgsnämndens ordförande ska inarbetas i omsorgsnämndens reglemente. 

 

Yrkanden 

Karin Malmfjord (S) yrkar  

 

att första att-satsen i kommunstyrelsens förslag ändras och får följande ly-

delse: att vid tjänsteresor som hel- och deltidsarvoderade gör som ett led i 

utövningen av sitt uppdrag och som påbörjas på tjänstestället eller bostaden 

ska reseersättning utgå från tjänstestället eller bostaden där man är folkbok-

förd 

 

att tjänstestället för hel- och deltidsarvoderade är förvaltningskontoren i 

Storuman alternativt Tärnaby. 
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Maria Gardfall (S) yrkar 

 

att beredskap för omsorgsnämndens ordförande ingår i den utökade tjänst-

göringsgraden 

 

att stycket som inleds ”Hälften av tjänstgöringstid…” i avsnittet Tjänst-

göringsgrad för deltidsarvoderad på sidan 3 i förslaget till ersättningsbe-

stämmelser utgår.  

 

Mats Eliasson (V) biträdd av Erold Westman (KL) yrkar 

 

att den årliga uppräkningen av arvoden ska vara densamma som den ge-

nomsnittliga löneökningen för kommunens anställda.  

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords ändringsyrkande 

och första att-satsen i kommunstyrelsens förslag och finner att kommun-

fullmäktige beslutar enligt Karin Malmfjords ändringsyrkande.  

 

2. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords tilläggsyrkande  

angående tjänsteställe och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

3. Ordföranden ställer proposition på Maria Gardfalls yrkanden och tredje 

att-satsen i kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt Maria Gardfalls yrkanden.  

 

4. Ordföranden ställer proposition på Mats Eliassons ändringsyrkande och 

andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfull-

mäktige beslutar enligt andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till Mats Eliassons yrkande 

o Nej-röst för bifall till andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstningsresultat (se omröstningslista sid. 2-4) 

Med 9 ja-röster och 31 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt andra 

att-satsen i kommunstyrelsens förslag.  
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Kommunfullmäktige beslutar 

 

att vid tjänsteresor som hel- och deltidsarvoderade gör som ett led i utöv-

ningen av sitt uppdrag och som påbörjas på tjänstestället eller bostaden ska 

reseersättning utgå från tjänstestället eller bostaden där man är folkbokförd 

 

att tjänstestället för hel- och deltidsarvoderade är förvaltningskontoren i 

Storuman alternativt Tärnaby 

 

att beredskap för omsorgsnämndens ordförande ska ingå i den utökade 

tjänstgöringsgraden 

 

att stycket som inleds ”Hälften av tjänstgöringstid…” i avsnittet Tjänst-

göringsgrad för deltidsarvoderad på sidan 3 i förslaget till ersättningsbe-

stämmelser ska utgå 

 

att fastställa upprättat förslag till bestämmelser om ersättningar m.m. till 

kommunalt förtroendevalda mandatperioden 2019-2022 i övrigt. 

 

Reservation 

Mats Eliasson (V), Marianne Ronnhed Johansson (V), Irene Walfridsson 

(V), Helena Israelsson (V), Johan Karlberg (V), Inga Walfridsson (V), 

Gunnar Andersson (S), Karl Sundström (SD) och Erold Westman (KL)  

reserverar sig över beslutet till förmån för Mats Eliassons ändringsyrkande. 

----- 
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KF § 34 KS/2018:214 - 104 

 

Partistöd mandatperioden 2019-2022 

 

Kommunfullmäktige fastställde 2014-09-23 regler för kommunalt partistöd 

som gäller från och med mandatperioden 2014-2018. Reglerna innebär 

bland annat att den procentuella fördelningen mellan grundstöd och man-

datstöd ska vara följande:  

 

Grundstöd: 45 % av totalt budgeterat belopp för partistöd 

Mandatstöd: 55 % av totalt budgeterat belopp för partistöd  

 

I samband med detta beslutade kommunfullmäktige att totalt budgeterat 

partistöd åren 2015-2018 uppgår till 300 000 kronor per år.  

 

Kommunfullmäktige behöver besluta om totalt budgeterat partistöd för 

kommande mandatperiod, åren 2019-2022.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-20, § 26. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-11, § 34. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att totalt budgeterat partistöd åren 2019-2022 ska uppgå till 300 000 kronor 

per år.  

----- 
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KF § 35 KS/2018:283 - 041 

 

Investeringsprojekt 2018 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. Inom beslutad ram över perioden 2016-2019 föreslås 

att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om nedanstående 

investeringsprojekt 2018.  

 

Föreslagna investeringsprojekt har beretts av tekniska avdelningen och  

Fastighets AB Umluspen. Koncernledningsgruppen har därefter vid sam-

manträde 2018-02-12 gjort nödvändiga prioriteringar i samråd med berörda 

verksamheter.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-02-22. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-20, § 28. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-11, § 35. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-11, § 35 att avsätta medel för följande 

investeringsprojekt: 

 

Fastighet/projekt Projektnamn Syfte Budget 

(kr) 

Bastuträsk 27:1 

 

Ombyggnad av va-

kanta lokaler, Gun-

narns skola 

Koppling till hälso-

rum 

600 000 

Hemavans flygplats Arbetsmiljöåtgärder Åtgärda krav från 

Arbetsmiljöverket 

1 500 000 

Laxnäs 1:27  Ny ventilation vid 

hus C, Skytteanska 

skolan 

Förbättra luftflöden 700 000 

Fastigheter gene-

rellt 

Taksäkerhets-

anordningar 

Säkerställa krav på 

säkerhetsanordningar 

700 000  

Skolan 1 Renovering av tak-

fot, Luspengymna-

siet 

 500 000 

2900 Projektering Lasso-

skogen samt bygg-

handlingar för va 

och gator. 

 500 000 
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Fastighet/projekt Projektnamn Syfte Budget 

(kr) 

2150 Projektering Skjut-

banevägen samt 

bygghandlingar för 

va och gator 

 800 000  

NLC Storumanter-

minalen 

Iordningställande 

av ytor (10 000 m²) 

Öka terminalens ka-

pacitet 

1 500 000  

3400 Lekplatser Färdigställa lekplatser 700 000 

2490/8650 Traktor Ersätta tidigare trak-

tor 

1 600 000 

8650 Ny vattentäkt och 

vattenverk på fast-

land – Pauträsk 

(pågår 2018-2020) 

Flytta befintligt verk 

från ö till fastland 

2 000 000  

8650 Förbättring av kva-

litet på sjöbotten i 

recipienten. 

 500 000  

8650 Stensele renings-

verk 

Förbättra container-

hantering 

1 000 000  

8650 Projektering Vall-

näsvägen samt 

bygghandlingar för 

va och gator 

 500 000  

Laxnäs 1:27 Nytt golv bollhall, 

Skytteanska skolan 

 1 000 000  

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar administrativ chef, och för 

dagen ställföreträdande koncernchef, Patrik Nilsson sakupplysning gällande 

kvarstående investeringsutrymme för perioden 2016-2019.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avsätta medel för följande investeringsprojekt: 

 
Fastighet/projekt Projektnamn Syfte Budget (kr) 

Laxnäs 1:27  Ombyggnad kök, 

Skytteanska sko-

lan 

Åtgärd disk samt byte 

av material i inner-

väggar som är godkänt 

för livsmedelshante-

ring 

6 200 000 

----- 
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KF § 36 KS/2018:469 - 000 

 

Ansökan om att kvarstanna i förtroendeuppdrag - revisor för kommu-

nens förvaltning samt lekmannarevisor i kommunens hel- och majori-

tetsägda bolag________________________________________________ 

 

Kommunfullmäktige har utsett Christine Vallin (S) till revisor för kommu-

nens förvaltning samt lekmannarevisor i kommunens hel- och majoritets-

ägda bolag innevarande mandatperiod enligt följande:  

 

o Revisor för kommunens förvaltning (KF 2014-11-25 § 87) 

o Lekmannarevisor i Storumans kommunföretag AB (KF 2015-02-24  

§ 23) 

o Lekmannarevisor i Fastighets AB Umluspen (KF 2015-02-24 § 24) 

o Lekmannarevisor i Industri- och logistikcentrum i Storuman AB  

(KF 2015-02-24 § 25) 

o Lekmannarevisor i Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning AB 

(KF 2015-02-24 § 26) 

o Lekmannarevisor i Hemavan Tärnaby Airport AB (KF 2016-06-13 § 77) 

 

I skrivelse daterad 2018-03-16 meddelar Christine Vallin att hon kommer 

att flytta till Lycksele kommun den 1 juli 2018.  

 

En person måste vara folkbokförd i kommunen för att vara valbar till kom-

munala förtroendeuppdrag. Av 4 kap 7 § kommunallagen framgår att om en 

förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en för-

troendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäkti-

gesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtro-

endevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.  

 

Mot bakgrund av detta ansöker Christine Vallin om att få stanna kvar i sina 

förtroendeuppdrag resterande del av innevarande mandatperiod.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-11, § 39.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Christine Vallin (S) får kvarstanna i följande förtroendeuppdrag reste-

rande del av innevarande mandatperiod (efter slutförd granskning under 
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2019 av 2018 års verksamhet och avlämnad revisionsberättelse): 

 

o Revisor för kommunens förvaltning 

o Lekmannarevisor i Storumans kommunföretag AB 

o Lekmannarevisor i Fastighets AB Umluspen 

o Lekmannarevisor i Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 

o Lekmannarevisor i Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning AB 

o Lekmannarevisor i Hemavan Tärnaby Airport AB 

----- 
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KF § 37 KS/2014:309 - 111 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag - kommunfullmäktige 

 

Eva Helleberg har utsetts till ersättare i kommunfullmäktige för  

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna mandatperioden 2014-10-15— 

2018-10-14. 

 

I skrivelse 2018-03-15 avsäger sig Eva Helleberg uppdraget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att begära ny rösträkning hos länsstyrelsen för att utse ny ersättare i kom-

munfullmäktige efter Eva Helleberg (S). 

----- 
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KF § 38 KS/2014:380 - 200 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - miljö- och samhälls-

byggnadsnämnden________________________________________ 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25, § 91 utsett Eva Helleberg (S) till  

ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innevarande mandat-

period.  

 

I skrivelse 2018-03-15 avsäger sig Eva Helleberg uppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Valberedningens förslag 2018-04-24. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Marietta Malmbo (S) till ny ersättare i miljö- och samhällsbygg-

nadsnämnden resterande del av innevarande mandatperiod. 

----- 
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KF § 39 KS/2014:379 - 600 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - fritids-, kultur- och  

utbildningsnämnden______________________________________ 

 

Kommunfullmäktige har 2015-11-24, § 147 utsett Lena Östergren (S) till 

ersättare i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden resterande del av inne-

varande mandatperiod.  

 

I skrivelse 2018-03-15 avsäger sig Lena Östergren uppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Valberedningens förslag 2018-04-24. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Maria Gardfall (S) till ny ersättare i fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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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/2015:236 

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.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13, 44 att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen för ytterligare beredning. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2017. 

 

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 

2015-2017. 

 

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.  
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2017-05-12, § 41 yttrat sig 

över motionen och föreslagit att den bifalls. Vid kommunstyrelsens arbets-

utskotts behandling av ärendet 2017-08-22, § 77 beslutades att återremittera 

ärendet till nämnden för ytterligare beredning vad avser delen av motionen 

om att ta fram en utvecklingsplan för Storumans lärcentrum.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2016-2017.  

 

KS72016:609 

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. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2017. 

 

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. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2017. 

 

KS/2017:177 

Beviljad tid till vårdtagare i behov av hemtjänst inom Storumans kommun 

Inlämnad av Mats Eliasson (V) och Linda Glasin (V) 2017-03-27.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-25, § 27 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

omsorgsnämnden för yttrande.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2017.  
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KS/2017:253 

Arbetskläder till personal inom vård, skola och omsorg 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2017-04-23. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-25, § 28 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrative chefen för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2017.  

 

KS/2017:391 

Dagvattenstrategi 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2017-06-13. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13, § 55 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2017.  

 

KS/2017:392 

Slamkompostering för fastighetsägare med enskild avloppsbrunn 

Inlämnad av Maria Gardfall (S) och Karin Malmfjord (S) 2017-06-13. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13, § 56 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2017.  

 

KS/2017:841 

Digitala informationsskärmar vid infarterna till Storuman, Tärnaby och 

Hemavan 

Inlämnad av Daniel Johansson (V) 2017-10-27. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28, § 87 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

kommunikatören för tjänsteutlåtande.  
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KS/2017:842 

Användning av tillfälligt statsbidrag avseende asylsökande ensamkom-

mande flyktingbarn över 18 år 

Inlämnad av Daniel Johansson (V) och Linda Glasin (V) 2017-10-27. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28, § 88 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

integrationschefen för tjänsteutlåtande.  

 

KS/2018:218 

Restid kontra arbetstid 

Inlämnad av Karin Malmfjord (S) 2018-02-06. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27, § 6 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till ad-

ministrative chefen för tjänsteutlåtande.  

 

KS/2017:898 

Decentralisering av offentliga myndigheter 

Inlämnad av Gunnar Anderson (S) 2018-02-12. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27, § 7 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till kon-

cernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

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/2015:361 

Policy samt utbildning för bevarande av biologisk mångfald inom tättbe-

byggt 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 

2015-2017. 

 

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 

2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2018-04-11, § 29 beslutat avslå medborgarförslaget. 

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  
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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 november- och aprilsammanträden 

2016-2017. 

 

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. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2017. 

 

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. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2017. 

 

Eleverna i årskurserna 7-9 på Skytteanska skolan har sedan läsårsstart 2017 

utrustats med den dator och detta på grund av att de undervisas i moderna 

språk via fjärrlösning. Till höstterminen 2018 kommer andra elever också 

att utrustas med ett personligt digitalt verktyg. Mot bakgrund av detta har 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2017-11-15, § 83 beslutat att med-

borgarförslaget anses besvarat. 
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Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige. 

 

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. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträde 2017. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2017-11-15, § 82 beslutat av-

slå medborgarförslaget.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

KS/2017:351 

Kompostering av matavfall från kommunens kök 

Inlämnat av Magnus Rasmark 2017-06-02. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13, § 59 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till kostchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2017. 

 

KS/2017:405 

Obligatorisk introduktion och webbutbildning (Demens ABC) för vikarier 

inom vård och äldreomsorg 

Inlämnat av Maja Dahlberg 2017-06-19. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-26, § 69 att överlämna medborgar-

förslaget till omsorgsnämnden för handläggning och beslut.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2017.  

  

Omsorgsnämnden har 2017-12-13, § 146 beslutat att medborgarförslaget 

anses besvarat med hänvisning till att förslagsställarens synpunkter kommer 

att tas med som ett underlag när nuvarande system för introduktion ses 

över.  
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KS/2017:405 

Flaggning med FN-flaggan på Veterandagen och FN-dagen 

Inlämnat av Sören Israelsson 2017-09-02. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-26, § 70 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2018-04-11, § 30 beslutat att införskaffa FN-flaggor 

på Veterandagen den 29 maj och FN-dagen den 24 oktober tillsammans 

med den svenska flaggan.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

KS/2017:795 

Bevarande av Sameskolan och samisk förskola i Tärnaby 

Inlämnat av Anders Östergren Njajta och Sara Svonni 2017-10-11.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28, § 90 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till utredare Alexander Jonsson för tjänsteutlåtande. 

 

Kommunstyrelsen har 2018-04-11, § 31 beslutat att medborgarförslaget an-

ses besvarat med hänsyn till att kommunens löpande samarbete med Same-

skolstyrelsen för att stärka och utveckla den samiska förskolan och Same-

skolan i Tärnaby.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

KS/2017:921 

Sandfri del på cykel- och gångväg längs E12 i Storuman för sparkåkning 

Inlämnat av Stina Evertsson 2017-11-17. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28, § 91 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till projektledare Erika Arklöf vid tekniska avdel-

ningen för tjänsteutlåtande. 
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Kommunstyrelsen har 2018-02-06, § 2 beslutat att avslå medborgarförslaget 

samt inarbeta frågan om ”sparkvägar” i det planerade projektet för gång- 

och cykelvägnätet i Storumans tätort.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

KS/2017:935 

Återvinningsstation på Vallnäsområdet i Storuman 

Inlämnat av Stina Evertsson 2017-11-17. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28, § 92 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till avfallsingenjör Anna Brunned för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2017:957 

Byggande av boenden för dementa och seniorer 

Inlämnat av Sören Israelsson 2017-12-03. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27, § 8 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts 

till omsorgsnämnden för yttrande. 

 

KS/2018:68 

Bättre gång- och cykelväg i Tärnaby 

Inlämnat av Emil Näslund 2018-01-18. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27, § 9 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till projektledare Erika Arklöf vid tekniska avdelning-

en för tjänsteutlåtande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen.  

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2017:925 

KS/2017:979 

Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner 2018. Enligt kom-

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

sluta om sina egna verksamhetsplaner före december månads utgång året 

innan verksamhetsplanerna börjar gälla. Verksamhetsplanerna ska därefter 

redovisas till kommunfullmäktige.  

 

KS/2107:232 

Omsorgsförvaltningens redovisning av rapporter till Inspektionen för vår 

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

verkställts:  

 

Lagrum     Tidsperiod 

§ 9:2-10 Lag om stöd och service till vissa Kvartal 4 år 2017 

funktionshindrade (LSS) 

----- 

 


