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Kommunfullmäktige  2017-11-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2017-11-28 kl. 13.00-14.50 

 Ajournering för allmänhetens frågestund § 81 kl. 13.05-13.35 

  

Beslutande Se närvarolista sid. 2-4 

  

Övriga Maria Mickelsson  sekreterare 

  

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Annika Mörtsell och Linda Glasin 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2017-12-11, kl. 15.00 

 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 81-108 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Patrik Persson §§ 81, 83-108  Gunnar Andersson § 82 

 

   

               

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

  Annika Mörtsell                           Linda Glasin 

 ANSLAG/BEVIS 

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

 
  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2017-11-28  

   

Datum för anslags uppsättande 2017-12-11 Datum för anslags nedtagande 2018-01-02 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvaro- och omröstningslista 

    Omröstning § 85 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår 

 

C 

 

Patrik Persson 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Gunnar Andersson 

 

Nb 

 

1 

 

 

 

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb 

 

1 

  

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

1 

  

 

M 

 

Olle Wärnick 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

Nb 
 

1 

  

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Peder Wiklund 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Sandra Holmner 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Eva-Sofie Jansson 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Anders Persson 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Klara Olofsson 

 

- 

 

 

  

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Annika Mörtsell 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Mikael Fredriksson 

 

- 

 

 

  

 

L 

 

Tina Kerro  

 

Nb 

 

1 

  

 

L 

 

Johnny Holmgren 

 

Nb 

 

1 

  

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

- 

 

 

  

 

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

Nb 

 

1 
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Närvaro- och omröstningslista – forts. 

          Omröstning § 85  

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår 

 

S 

 

Karin Malmfjord 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Ann-Christine Jonsson 

 

Nb 

 

1 

 

 

 

 

S 

 

Christian Andersson 

 

- 

 

 

 

 

 

 

S 

 

Gunilla Pettersson 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Maria Gardfall 

 

Nb 

 

1 

 

 

 

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

 

Nb 

 

1 

 

 

 

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Kurt Forsberg 

 

- 

   

 

S  

 

Jörgen Jönsson 

 

- 

 

 

 

 

 

 

S 

 

Elisabeth Olofsson 

 

Nb 

 

1 

 

 

 

 

V 

 

Daniel Johansson 

 

- 

 

 

 

 

 

 

V 

 

Marianne Ronnhed Johansson 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

V 

 

Mats Eliasson 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

V 

 

Irene Walfridsson 

 

Nb 

 

 

 

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 

         Omröstning § 85 

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avstår 

 

C 

 

Pereric Stenvall 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Lena Carlsson 

 

Nb 

 

1 

  

 

KD 

 

Allan Forsberg 

 

Nb 

  

1 

 

 

S 

 

Bengt Dalemalm 

 

Nb 

 

1 

 

 

 

 

S 

 

Gull-Britt Larsson  

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Nils-Erik Dahlberg 

 

Nb 

   

 

V 

 

Linda Glasin 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

V 

 

Bengt-Göran Burman 

 

Nb  

 

 

 

1 

 

 

  41 32 8 1 

 

Nb = Närvarande beslutande 
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KF § 81   

 

Allmänhetens frågestund 

 

Enligt gällande arbetsordning ska allmänhetens frågestund äga rum i sam-

band med kommunfullmäktiges behandling av budgeten. 

Av kungörelsen till dagens sammanträde framgår att allmänheten har möj-

lighet att ställa frågor i ärendet.  

Sammanträdet ajourneras och information lämnas om det upprättade försla-

get till budget för 2018 samt plan 2019 och 2020. Allmänheten bereds där-

efter möjlighet att ställa frågor i ärendet. 

----- 
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KF § 82  KS/2017:928 - 042 

 

Interpellation - omsorgsnämndens underskott 

 

Karin Malmfjord (S) har 2017-11-14 lämnat in en interpellation till om-

sorgsnämndens ordförande Patrik Persson där hon skriver följande:  

 

Kommunrevisionen har under 2017 granskat omsorgsnämndens verksamhet 

och revisionens bedömning är att nämndens verksamhet endast i begränsad 

utsträckning bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Bedömningen 

är gjord utifrån att nämnden inte utövat en aktiv ekonomisk styrning. 

 

Har omsorgsnämnden påbörjat en mer aktiv ekonomisk styrning av verk-

samheten? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Omsorgsnämndens ordförande Patrik Persson lämnar följande svar på in-

terpellationen:  

 

Tid för omställning 

Allt sedan revisionsrapporten 2016 kom samt den särskilda rapporten 

”Ekonomistyrning inom omsorgsnämndens ansvarsområde” så har nämn-

den och dess ledamöter haft upp samtal om ekonomin och dess styrning. 

Det vi alla är ense om är att vi inte kan besluta om några snabba åtgärder  

eftersom verksamheten är stor och då analysen av den är omfattande så har 

nämnden tagit taktpinnen och ansvar i frågan på sånt sätt som inte varit  

tidigare. Nämnden kommer att jobba på ett klokt sätt för att leda omställ-

ningen. 

 

Nämnden har tagit fasta på revisonens rekommendation om att fastställa en 

långsiktig handlingsplan för att nå en ekonomi i balans. Samt att vi i högre 

grad ska jämföra oss med likartade kommuner för att analysera våra kost-

nader. Vårt arbete har sitt slutmål 2020. 

 

I de analyser som redan har hunnits göra så kan nämnden konstatera att vi 

har högre kostnader än andra på äldreområdet och att vi har lägre kostnader 

inom socialtjänsten än andra jämförbara kommuner. Nämnden kan också 

konstatera att vi har högre sjuktal än snittet och samt att antalet lediga bo-

endeplatser på våra boende är större än på många år. 
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KF § 85 – forts.  

 

Vad har då nämnden gjort hitintills? 

 

o De planer som finns på utökning av platser har pausats. 

o Ett omfattande analysarbete sker på sjuktalen och vad som kan göras. 

o Ett arbete är påbörjat med omställning av äldreboendeplatser tillsam-

mans med Fastighets AB Umluspen. 

o En ledningsgrupp har bildats för att leda omställningsarbetet. 

o Nämnden har haft en principdiskussion om vilken inriktning som vi ska 

ha. 

o Samtal med fackliga företrädare har hållits om kommande omställnings-

arbete. 

o Individ- och familjeomsorgen arbetar för att hitta kostnadseffektiva pla-

ceringsalternativ och familjehemslösningar i egen regi. 

 

Vad händer i närmaste framtiden? 

 

o Kommunstyrelsens arbetsutskott får information den 5 december. 

o Träff med brukargrupperna den 6 december. 

o Nämnden fattar beslut om verksamhetsplan och budget den 13 decem-

ber.  

 

Karin Malmfjord tackar för svaret och interpellationen anses därmed besva-

rad.  

----- 
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KF § 83  KS/2017:929 - 052 

 

Interpellation - ny entreprenör till Aktiviteten 

 

Linda Glasin (V) har 2017-11-14 lämnat in en interpellation till fritids-, kul-

tur- och utbildningsnämndens ordförande Tina Kerro där hon skriver föl-

jande:  

 

Storumans centrala mötesplats Aktiviteten gapar nu delvis tomt. Kommun-

bor och andra besökare möts av stängda dörrar.  

 

Varför påbörjades inte sökningen av en ny entreprenör förrän i oktober, när 

avtalet sades upp redan i april? 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Tina Kerro lämnar 

följande svar på interpellationen:  

 

Det stämmer att den senaste entreprenören för caféet på Aktiviteten sa upp 

hyreskontrakten med Fastighets AB Umluspen den 31 mars 0217 och kon-

traktet upphörde den 31 oktober 2017. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden hyr lokaler i Aktiviteten för fri-

tidsgården, bowlingen och lärcentrum. Ett café eller annan typ av servering 

finner vi jätteviktigt för att huset ska vara levande och ännu mer attraktivt 

att besöka. Det är dock ingen verksamhet som vi ska bedriva i kommunal 

regi när det blir en direkt konkurrerande verksamhet och strider mot kom-

munallagen.  

 

Det har inte framgått att en upphandling av ny verksamhet i lokalerna ska 

ligga på fritids-, kultur- och utbildningsnämndens dagordning. Nu är det 

klart att det är vårt uppdrag och en intresseförfrågan ligger ute till den 1  

december och sedan blir det intervjuer och förhoppningsvis kan en ny ent-

reprenör skriva kontrakt med fastighetsbolaget innan årsskiftet. I dagsläget 

har vi fått in två intresseanmälningar.  

 

Linda Glasin tackar för svaret och interpellationen anses därmed besvarad.  

----- 
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KF § 84  KS/2017:126 – 022 

 

Motion - barnskötartjänster 

 

Karin Malmfjord (S) och Sven-Åke Pennling (S) har 2017-02-27 har lämnat 

in en motion angående barnskötartjänster där de bl. a. skriver följande: 

 

Ofta konverteras barnskötartjänster till förskollärartjänster och inte sällan 

hänvisas till förändring i skollagen och läroplan. I nu gällande skollag är 

förskolan en egen skolform där ansvarsfördelningen mellan förskolechef, 

förskollärare och barnskötare tydliggörs. Huvudmännen är skyldiga att för 

undervisningen använda förskollärare som har en utbildning avsedd för den 

undervisning de i huvudsak ska bedriva. I förskolan ska det finnas personal 

med sådan utbildning och erfarenhet att barnens behov av omsorg och en 

god pedagogisk verksamhet kan bedrivas. Förskolläraren blir ansvarig för 

att förskolans verksamhet följer förordning/läroplan och ska se till att för-

skolans arbetslag har de resurser som krävs i sitt pedagogiska uppdrag. 

 

Barnskötaren i förskolans arbetslag är den som genom sina kunskaper ger 

det enskilda barnet omvårdnad, omsorg, fostran och lust att lära. 

 

2008 sades många barnskötare upp för att bli anställda på vikariat för en 

förskollärare. I snart 10 år har de haft en anställning terminsvis. Detta är 

inte en bra personalpolitik och att undervärdera en hel yrkeskår. 

 

Barnskötare utbildas i omvårdnad, omsorg, fostran och lust att lära. Vad 

händer med förskolan när personer med rätt utbildning för barn försvinner? 

Går man barn- och fritidsprogrammet ska man erbjudas arbete som 

barnskötare då man inte utbildar sig till vikarie för förskollärare. Barnskö-

tare behövs i förskolan och inte bara pedagoger. 

 

Motionärerna föreslår  

 

att barnskötare som går på förskollärarvikariat år efter år anställs som 

barnskötare 

 

att barnskötare erbjuds arbete som barnskötare. 

 

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/förslag om motionen ska 

bifallas eller avslås.  
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KF § 84 – forts.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 2017-10-11 § 72 

I motionen (2017:36) anges att barnskötartjänster ofta konverteras till förs-

kollärartjänster vilket inte stämmer i Storuman. 

 

För att anpassa verksamheten till den skollag som började gälla 2010 ge-

nomfördes uppsägningar av ett antal barnskötare under första halvåret 2008 

och under 2009 anställdes fler förskollärare på förskolorna. Alla förskollä-

rarutrymmen kunde inte täckas av behöriga förskollärare och därför anställ-

des andra kompetenser än förskollärare på tidsbegränsade anställningar. 

 

Enligt skollagen (2010:800) bildar förskolan en egen skolform och ska ha 

samma övergripande mål som andra skolformer. Förskolans specifika upp-

drag uttrycks i förskolans läroplan. Uppdraget innebär att ge barn såväl en 

god omsorg som pedagogisk verksamhet och bidra till goda uppväxtvillkor. 

 

I läroplanen för förskolan är just förskollärarens ansvar framskrivet men 

även arbetslagets ansvar. I läroplanen anges bl.a. mål för barnens språkliga 

och kommunikativa utveckling, matematisk utveckling samt naturvetenskap 

och teknik. I skollagen 2 kap. 13 § anges att endast den som är legitimerad 

förskollärare får bedriva undervisning i förskolan. I 14 § samma kapitel 

anges också att i förskolan får även finnas annan personal med sådan ut-

bildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. Annan 

personal i förekommande fall kan som exempel vara barnskötare, bild-, mu-

sik- och dramapedagoger. Ett utmärkande drag för förskolan är arbetslaget 

som samarbetsform för personalen. Alla i arbetslaget ska stimulera barnens 

utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Det viktiga blir då att 

arbetslaget har en optimal sammansättning, vilket förstås kan variera bero-

ende på de inskrivna barnen. 

 

I kommunen finns för närvarande nio barnskötare som har en tillsvidarean-

ställning och är placerade på kommunens förskolor. Motionärerna yrkar på 

att barnskötare, som vikarierar på förskollärarutrymmen, får en anställning 

som barnskötare och att barnskötare erbjuds anställning. 

 

På grund av svårigheter med att anställa legitimerade förskollärare har 

kommunen varit tvungen att anställa olegitimerade personer på anställ-

ningar, dock inte på vikariat utan den anställningsform som används är 

”tidsbegränsad enligt skollagen”. Att vara anställd på ”tidsbegränsad enligt 

skollagen” ger ingen rätt att konvertera in på en tillsvidareanställning då 

man inte kan få en anställning som man inte är behörig för. 
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KF § 84 – forts. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-10-11, § 72. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-31, § 105.  

Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-14, § 147. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås.  

 

Yrkande 

Ingela Forsman (KD) biträdd av Maria Gardfall (S) yrkar att ärendet åter-

remitteras till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för ytterligare bered-

ning genom att se över arbetslagens sammansättning av olika yrkeskompe-

tenser inom förskolorna.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller vid se-

nare tillfälle, vilket innebär bifall till återremissyrkandet, och finner att 

ärendet ska avgöras vid senare tillfälle.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

terligare beredning genom att se över arbetslagens sammansättning av olika 

yrkeskompetenser inom förskolorna.  

----- 
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KF § 85  KS/2016:224 - 622 

 

Motion - ekologisk frukt i skolan 

 

Irene Walfridsson (V) har lämnat in en motion om ekologisk frukt i skolan.  

 

Walfridsson skriver följande i motionen:  

 

Det är viktigt för barnens hälsa att de äter frukt och grönt varje dag. De blir 

mindre trötta och arbetar bättre om de få exempelvis ett äpple eller ett päron 

under skoldagen. Föräldrar i Storumans kommun uppmanas i dagsläget att 

skicka med barnen egen frukt/grönsak till skolan. Många gör det också, 

men det finns barn i våra skolor som inte har något med sig i skolväskan till 

fruktstunden. Under fruktstunden jämför ofta barnen vad det fått med sig 

och den som ingenting har känner sig utpekad och utanför. De riskerar 

också att bli tröttare och inte orka följa med under lektionerna.  

 

I andra kommuner har man beslutat att ge barnen i förskoleklass till åk 3 fri 

ekologisk frukt/grönsaker varje dag. Det är ett bra beslut, som kommer att 

visa sig i skolresultaten – både genom att barnen inte riskerar att hamna ut-

anför, och genom att de blir piggare och klarar skolarbetet bättre. Detta 

kommer givetvis att kosta kommunen en slant men kommer att ge tillbaka 

friskare och gladare barn med bättre resultat.  

 

Konventionellt odlad frukt och grönsaker innehåller höga halter av be-

kämpningsmedel och ofta högre än de gränsvärden som idag är tillåtna, 

detta enligt Livsmedelsverkets stickprover. Barn är särskilt känsliga då de 

kan äta stora mängder i förhållande till sin kroppsvikt. Detta kan ge skad-

liga effekter på både nervsystemet samt vara hormonstörande.  

 

Walfridsson föreslår 

 

att alla barn från och med förskoleklass till och med årskurs 3 får fri ekolo-

gisk frukt och grönsaker varje dag i skolan.  

 

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

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet överlämnades i sin tur till fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. I och med att köksorga-

nisationen ligger organisatoriskt under kommunstyrelsen fr.o.m. 2017 har 

motionen därefter överlämnats till kostchefen för tjänsteutlåtande. 
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KF § 85 – forts.  

 

Bedömning 

Från 2017-01-01 har Storumans kommun en samlad köksorganisation som 

har i uppdrag att leverera frukost och mellanmål till barn som är inskrivna i 

barnomsorg och äldre som har helpension på boenden, mellanmålsförsälj-

ning på eftermiddagen till elever samt lunch till skolans alla elever och 

lunch och middag till kommunens äldre som har det behovet beviljat.  

 

Köksenheten arbetar utifrån en kostpolicy som är beslutad av kommunsty-

relsen 2017-04-04, där ett av målen är att ge barn och vuxna möjlighet att 

lära sig äta goda, miljösmarta måltider så att matgästerna utvecklar respekt, 

ansvar och förståelse för miljön och den egna livsstilens påverkan av den-

samma. Under aktiviteter i policyn står att målen uppnås genom att vi strä-

var efter att göra de bästa valen ur etiska och miljömässiga utgångspunkter. 

Detta tas i beaktande tillsammans med kvalitet, näringsrekommendationer 

samt ekonomi när matsedlar utformas. Frukt och grönsaker finns med som 

komponent i måltiden frukost och mellanmål samt vid vissa luncher och 

middagar som soppa, gröt och pannkaka. Utöver detta ska det finnas minst 

två ytterligare grönsaksalternativ vid lunchen.  

 

Frukten och grönsakerna som köksenheten tillhandahåller är efter säsong, 

pris och kvalitet och finns i det avtal som kommunen har med Martin & 

Servera. Ekologisk frukt prioriteras om möjligheten finns i tillgång och 

ekonomi. I stort sett är alla bananer som omsätts ekologiska och äpplena 

kommer i första hand från Sverige. Det finns i dagsläget ingen riktad sats-

ning mot ekologiska livsmedel i kommunen vilket visar sig i statistiken där 

kommunen ligger på 2,4 % för första halvåret 2017. 

 

Det som föreslås i motionen att alla barn från förskoleklass till och med 

årskurs 3 får fri ekologisk frukt och grönsaker varje dag i skolan finns inget 

belägg för i näringsbehovet då lunchen följer näringsrekommendationerna. 

Det som också måste tas i beaktande är likvärdigheten och då bör alla ele-

ver erbjudas samma möjlighet under skoldagen i kommunen. 

 

Beredande organs förslag 

Kostchef Tina Kerros tjänsteutlåtande 2017-10-18.  

Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-14, § 148. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås. 
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KF § 85 – forts.  

 

Yrkande 

Linda Glasin (V) biträdd av Mats Eliasson (V) yrkar att motionen ska bifal-

las.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Linda 

Glasins ändringsyrkande om att motionen ska bifallas och finner att kom-

munfullmäktige besluter enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 

o Nej-röst för bifall till Linda Glasins ändringsyrkande om att motionen 

ska bifallas.  

 

Omröstningsresultat 

Med 32 ja-röster, 8 nej-röster och en som avstår beslutar kommunfullmäk-

tige enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultatet framgår när-

mare av omröstningslista (sid. 2-4). 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

----- 
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KF § 86  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 Hemavan.  

 

Enligt kommunens vision 2020 ska besöksnäringen ökat avsevärt och vara 

mindre säsongsbetonad. Det har framkommit att företagen i Hemavan ofta 

har svårt att upprätthålla åretruntverksamhet på grund av svårigheter att re-

krytera personal. Bostadsbristen i Hemavan har medfört att vinterpersona-

len ofta får lämna sina tillfälliga bostäder i skiftet vår/sommar och därmed 

även orten. Det omvända sker även på hösten då en del av personalen blir 

av med sina bostäder på grund av att ägarna till de fritidshus de hyr själva 

önskar bruka dessa vintertid. Detta medför att flertalet inte får någon chans 

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

ungdomar.  

 

Motionärerna föreslår 

 

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 beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 87  KS/2017:841 - 105 

 

Motion - digitala informationsskärmar vid infarterna till Storuman, 

Tärnaby och Hemavan______________________________________ 

 

Daniel Johansson (V) har 2017-10-27 lämnat in rubricerad motion. 

  

Att göra reklam och sprida information om Storumans kommuns aktiviteter 

och övriga händelser borde göras i större utsträckning i anslutning till orter-

na Storuman, Tärnaby och Hemavan.  

 

Vid infarterna till kommunens större samhällen borde det finnas digitala in-

formationsskärmar, så som det finns i exempelvis Arvidsjaur och Umeå. 

Detta för att underlätta för både kommunens invånare samt genomresande 

och turister att delta i aktiviteter och uppmärksamma händelser i närområ-

det. 

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att digitala informationsskärmar införskaffas till infarterna till Storuman, 

Tärnaby och Hemavan 

 

att layout på skärmar, övrig reklam och information ses över så att de är en-

hetliga. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 88  KS/2017:842 - 133 

 

Motion - användning av tillfälligt statsbidrag avseende asylsökande  

ensamkommande ungdomar över 18 år________________________ 

 

Daniel Johansson (V) och Linda Glasin (V) har 2017-10-27 lämnat in rubri-

cerad motion.  

  

Det tillfälliga kommunbidraget för att stödja de vistelsekommuner, där-

ibland Storuman, som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i 

kommunen bo kvar efter att de fyllt 18 ger ungefär 50 000 kronor per asyl-

sökande ungdom under året 2017 och ytterligare 25 000 under 2018.  

 

Detta bidrag utbetalas per automatik och går bara till kommuner som har 

asylsökande ungdomar i denna målgrupp boende i kommunen den 30 juni 

2017. Pengarna kommer att betalas ut till kommunen i december 2017, och 

pengarna som föreslagits för 2018 kommer att betalas ut i början av året.  

 

Dessa ungdomar räknas efter att de fyllt 18, eller fått sin ålder uppskriven, 

som asylsökande vuxna och är i normalfallet ett statligt ansvar och staten är 

skyldig att erbjuda boende i ett anläggningsboende.  

 

Det är dock upp till varje kommun att avgöra om dessa ungdomar ska få bo 

kvar i den kommun de nu bor i och även hur det tillfälliga bidraget ska an-

vändas. Storumans kommun kan välja att erbjuda de ungdomar som nu räk-

nas som vuxna asylsökande att bo kvar här, läsa vidare i våra skolor och 

vara ett tillskott på många vis i vår kommun. Kommunen kan också välja 

att fortsättningsvis erbjuda dem boende och inte tvinga dem att flytta till 

annan ort eller försöka ordna eget boende här i kommunen, som då ofta in-

nebär ett inneboende hos någon landsman eller annan medmänniska i Sto-

rumans samhälle eller omnejd som kan ge dem husrum. Frågan om boende 

blir ibland ett kringflyttande till nya ställen, vilket i sig skapar en oro för 

den som blir drabbad.  

 

Dessa ungdomar/unga vuxna utgör också en sårbar grupp då de står utan 

vårdnadshavare/gode män som kan stå upp för deras rättigheter. I så många 

andra situationer talas det stort om att satsa på våra kommuninvånare, att 

försöka få dem att stanna kvar och bilda familj och jobba. Detta borde gälla 

även här. 
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KF § 88 – forts.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att Storumans kommun skyndsamt sätter upp en plan för att kunna erbjuda 

asylsökande unga/unga vuxna som bott i kommunen fortsatt boende 

 

att kommunfullmäktige skyndsamt ger direktiv till sociala och integrations-

enheten att de inte ska avhysa de som fyllt 18 eller fått sin ålder uppskriven 

 

att fortsättningsvis erbjuda dessa människor stöd och rådgivning, mot bak-

grund av att när de fyllt 18, eller fått sin ålder uppskriven, inte har rätt till 

vårdnadshavare eller gode män som kan hjälpa dem i det svenska samhället.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 89  KS/2017:930 - 009 

 

Motion - handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism 

 

Karin Malmfjord (S) har 2017-11-14 lämnat 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 så som 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 beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 90  KS/2017:795 - 600 

 

Medborgarförslag - bevarande av Sameskolan och samisk förskola i 

Tärnaby___________________________________________________ 

 

Anders Östergren Njajta och Sara Svonni har 2017-10-11 lämnat in ett 

medborgarförslag med anledning av Sameskolstyrelsens beslut om ned-

läggning alternativt omlokalisering verksamheterna för sameskolan och sa-

miska förskolan i Tärnaby.  

 

Anders Östergren Njajta och Sara Svonni föreslår att Storumans kommuns 

politiska företrädare omedelbart ska ta kontakt med Sameskolstyrelsen i 

syfte att säkerställa att Sameskolstyrelsens beslut att lägga ner, eller att 

”hitta alternativa former”, för sameskolan och samiska förskolan inte blir 

verklighet. Istället ska kommunen uppmuntra en samlokalisering av Same-

tingets och Sameskolstyrelsens verksamhet i Dearna/Tärnaby för att därige-

nom få ett starkare centrum för det samiska språket.  

 

Till medborgarförslaget bifogas en uppropslista med insamlade namnunder-

skrifter.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 91  KS/2017:921 - 009 

 

Medborgarförslag - sandfri del på cykel- och gångväg längs E12 i  

Storuman för sparkåkning_________________________________ 

 

Stina Evertsson har 2017-11-17 lämnat in ett medborgarförslag där hon  

föreslår att ena sidan av gång- och cykelvägen utmed E12 i Storuman görs 

farbar för spark vintertid, dvs. hålls osandad.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige. 

-----  
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KF § 92  KS/2017:935 - 456 

 

Medborgarförslag - återvinningsstation på Vallnäsområdet i Storuman 

 

Stina Evertsson har 2017-11-17 lämnat in ett medborgarförslag om en åter-

vinningsstation på Vallnäsområdet i Storuman (postnummer 923 32). Idag 

finns två befintliga stationer i Storuman, den ena mitt i samhället och den 

andra i södra delen med max en kilometers avstånd emellan. En av dessa 

skulle kunna flyttas till norra delen av Storuman, förslagsvis mittemot 

OKQ8.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige. 

-----  
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KF § 93  KS/2017:352 - 104 

  KS/2017:777 - 104 

 

Utbetalning av partistöd 2018 

 

Kommunfullmäktige har 2014-09-23 fastställt lokala regler för partistöd 

som ett komplement till gällande lagstiftning.  

 

Av reglerna framgår bl.a. följande: 

 

o Partistödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut 

av kommunfullmäktige.  

o Av totalt budgeterat belopp för partistöd per år utgör 45 % grundstöd 

som fördelas per parti och år samt 55 % mandatstöd som fördelas per 

mandat och år. 

o En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 

visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 2 kap. 11 § 

andra stycket Kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett 

granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 

11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen 

inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.   

 

I samband med att kommunfullmäktige fastställde reglerna beslutades 

också att totalt budgeterat belopp för partistöd ska uppgå till 300 000 kronor 

för år 2018. Detta innebär att grundstödet uppgår till 16 875 kronor och 

mandatstödet till 4 024 kronor.  

 

Redovisningar och granskningsintyg avseende 2016 års partistöd har in-

kommit från samtliga partier inom föreskriven tid.  

 

Beredande organs förslag 
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2017-09-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-10, § 97. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-24, § 132. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att betala ut partistödet för 2018 i förskott under januari månad 2018 enligt 

följande: 
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KF § 93 – forts.  

 

Parti Antal  

mandat 

Grund- 

stöd 

Mandat- 

stöd 

Totalt 

Moderaterna         3  16 875   12 072   28 947 

Centerpartiet       13  16 875   52 312   69 187 

Liberalerna         2  16 875     8 048   24 923 

Kristdemokraterna         2  16 875     8 048   24 923 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna       13  16 875   52 312   69 187 

Vänsterpartiet         6  16 875   24 144   41 019 

Sverigedemokraterna         1  16 875     4 024   20 899 

Kommunlistan         1  16 875     4 024   20 899 

----- 
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KF § 94  KS/2016:657 - 253 

 

Riktlinjer för försäljning av tomter för permanentboende 

 

Kommunfullmäktige antog 2012-02-28 § 22 rutiner vid försäljning av 

kommunens mark gällande tomtkö m.m. Rutinerna infördes för att få en 

bättre planering av kommunens tomtmark och en aktuell tomtkö genom 

bl.a. införande av registreringsavgift och förnyelseavgift för tomtkö. Dess-

utom infördes vitesföreläggande ifall köparen inte fullgjort sin byggnads-

skyldighet inom utsatt tid. 

 

Storumans kommuns ambition är att tillskapa attraktiva tomter för perma-

nentboende i främst Hemavan, Tärnaby och Storuman. Kommunen vill för-

dela villatomter för permanentboende till privatpersoner och förhindra köp i 

spekulationssyfte. För att undvika detta finns behov av riktlinjer för försälj-

ning av nya tomter.  

 

Det har även visat sig att administrationen av tomtkön är omständlig och 

tidskrävande. Därför föreslås att kommunens tomter försäljs via kommu-

nens webbplats i samband med att ett bostadsområde färdigställs och att 

principen ”först till kvarn” gäller. 

 

Förslag till riktlinjer för försäljning av tomter för permanentboende har 

upprättats. 

 

Beredande organs förslag 
Ingenjör Debora Jonssons och handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlå-

tande 2017-09-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-10, § 98. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-24, § 133. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättade riktlinjer för försäljning av tomter för permanentboende 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2012-02-28 § 22. 

----- 
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KF § 95  KS/2017:574 - 149 

 

Avsiktsförklaring - bolagisering av Inlandets teknikpark 

 

Storumans kommun har i skrivelse från Vilhelmina kommun daterad  

2017-06-26 tillfrågats om undertecknande av avsiktsförklaring för bildande 

av bolaget Inlandets Teknikpark AB, ITAB (arbetsnamn). 

 

Nuläge 

Inlandets teknikpark har bedrivits i projektform sedan 2013 i samarbete 

mellan Dorotea, Storumans, Vilhelmina och Åsele kommuner samt elva  

företag och med projektstöd från länsstyrelsen och regionförbundet.  

Vilhelmina kommun är projektägare och samordnar arbetet. 

 

Storumans kommun deltar i det pågående projektet ”Inlandets Teknikpark - 

från projekt till utvecklingsbolag”, enligt beslut kommunstyrelsens arbets-

utskotts beslut 2016-11-01 § 101. Projektperioden är beslutad till  

2017-01-01--2020-02-15. 

 

Kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för med-

finansiering av projekt med 248 730 kronor för år 2017, 319 795 kronor för 

2018 och 319 795 kronor för år 2019. Kommunens medfinansieringsbeslut 

villkorades med att: 

 

o projektets delmål 1 (utredning av driftsformen) genomförs innan man tar 

ställning till driftsformen 

o projektets delmål 1 revideras till att inbegripa en grundlig utredning av 

den långsiktiga finansieringen 

o ”visionen” om att bilda ett gemensamt utvecklingsbolag och ett gemen-

samt utbildningsbolag utgår ur projektet. 

 

Den föreslagna bolagiseringen 

Enligt skrivelsen från Vilhelmina kommun är avsikten att genomföra bola-

giseringen under 2017. 

 

Ett eventuellt undertecknande av den efterfrågade avsiktsförklaringen inne-

bär ett långsiktigt åtagande. Bolaget föreslås ägas av ett nybildat kommun-

förbund, Inlandets teknikförbund, ITF (arbetsnamn). 

 

Enligt kalkylen från Vilhelmina kommun skulle den kommunala insatsen 

till bolaget ligga på ungefär samma årliga summa som betalas till det nu på-

gående projektet. Detta i och med att bolaget kontinuerligt ska ha som  
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KF § 95 – forts.  

 

målsättning att hitta projektfinansiering för vidareutveckling av verksam-

heterna. Den ”önskade budgeten” för bolaget år 2019 har en planerad om-

sättning på cirka 3 150 000 kronor, med bemanning på cirka 3,5 tjänster. 

 

Behov och prioriteringar i Storumans kommun 

Ärendet har 2017-08-30 remitterats till Storumans kommunföretag AB 

(SKFAB)/näringslivskontoret med tre frågeställningar. I yttrande från 

SKFAB daterat 2017-08-31 anges följande:  

 

1. Hur många företag i Storumans kommun är idag medlemmar/deltagare i 

teknikparken? 

- Ett företag från Storumans kommun är medlem i teknikparken. 

2. Uttrycker dessa företag att de har nytta av medlemskapet/deltagandet i 

teknikparken? 

- Ja, de uttrycker att det är viktigt för dem att vara med i teknikparken. 

3. Anser SKFAB att ett eventuellt deltagande i bolagisering av teknikparken 

är en värdefull näringslivsfrämjande åtgärd? 

- Nej, bolagiseringen är inte en betydelsefull näringslivsfrämjande åtgärd, 

men vissa delar av teknikparkens verksamhet är av intresse och vi tror att 

det kan spela roll i framtiden för våra företag. 

 

Vidare skriver SKFAB att den föreslagna insatsen i bolagiseringen är för 

stor i förhållande till det antal företag som kan ha nytta av teknikparkens 

arbete, i förhållande till omfattningen av kommunens avsatta medel för  

näringslivsutveckling. Den medfinansiering som kommunen hittills har gått 

in med har gett en begränsad effekt, och inget ytterligare företag i kommu-

nen har gått med i teknikparken sedan kommunen gick med i projektet. I 

samband med det nu aktuella förslaget om bolagisering har näringslivskon-

toret återigen stämt av med industriföretagen i kommunen, och intresset för 

teknikparken är i dagsläget fortsatt lågt. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-09-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-10, § 99. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-24, § 134. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avstå från att underteckna avsiktsförklaring om bolagisering av teknik-

parken i nuläget 
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KF § 95 – forts. 

 

att villkoren i kommunstyrelsens arbetsutskotts medfinansieringsbeslut 

2016-11-01 § 101 uppfylls innan Storumans kommun kan fatta definitivt 

beslut om deltagande i eventuell bolagisering. 

----- 
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KF § 96  KS/2017:606 - 537 

 

Utökat driftbidrag till Storumans kommunföretag AB för täckande av 

underskott i Hemavan Tärnaby Airport AB_______________________ 

 

Styrelsen i Storumans kommunföretag AB har beslutat att hos Storumans 

kommun begära ett utökat driftbidrag med 2 000 000 kronor per år med 

början 2017 för att täcka Hemavan Tärnaby Airport AB:s årliga underskott. 

 

Hemavan Tärnaby Airport AB prognostiserar ett underskott i delårsrappor-

ten på 2 767 000 kronor år 2017. Av bolagets aktiekapital som uppgår till 

3 438 000 kronor efter sommarens nyemission på ca 2 000 000 kronor, be-

döms ca 1 732 000 kronor (50 procent) att återstå vid årets slut. Bolaget har 

under ett flertal år haft försämrat resultat beroende framförallt på minskade 

statliga bidrag till kommunala flygplatser. Verksamheten är i stor utsträck-

ning regelstyrd vilket innebär att kostnaderna endast marginellt kan anpas-

sas efter minskade statsbidrag. Styrelsen i Storumans kommunföretag AB 

bedömer att Hemavan Tärnaby Airport AB behöver tillskott från ägaren på 

ca 2 000 000 kronor per år med början 2017. Styrelsen bedömer också att 

det inom den aktiebolagsrättsliga kommunkoncernen inte finns utrymme att 

lämna koncernbidrag i den storleksordningen med nuvarande principer. 

Nuvarande principer är att koncernbidrag motsvarande bolagsskatten, dvs. 

22 procent, lämnas till moderbolaget av de bolag som har beskattningsbara 

vinster. Koncernbidragen som lämnats till Storumans kommunföretag AB 

har uppgått till mellan ca 300 000 kronor och ca 800 000 kronor per år.  

Storumans kommunföretag AB har sedan tidigare ett årligt kommunalt  

bidrag på 600 000 kronor per år.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-10-12. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-24, § 135. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utöka driftbidraget till Storumans kommunföretag AB med 2 000 000 

kronor per år med början 2017 för att täcka Hemavan Tärnaby Airport AB:s 

årliga underskott 

 

att utöka kommunstyrelsens budgetram 2017 med 2 000 000 kronor från 61 

168 000 kronor till 63 168 000 kronor 

 

att minska kommunens resultatbudget 2017 med 2 000 000 kronor från  

11 098 000 kronor till 9 098 000 kronor. 

----- 
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KF § 97  KS/2017:747 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2017 för Storumans kommun 

 

Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Storumans 

kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. Delårsrapporten 

ska, förutom styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelse innehålla, en 

förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, sjukfrånvaro och 

måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2017 på ca 5,9 mnkr vilket är 5,1 

mnkr sämre än budget. Huvudorsakerna till prognosen är högre driftskost-

nader jämfört budget inom såväl omsorgsnämnden som fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden samt tillkommande driftsbidrag till Hemavan Tärnaby 

Airport AB.  

 

I tertialrapporten per den 30 april 2017 uppdrogs till nämnderna att se över 

verksamheterna för att minimera underskotten. Vidare skulle nämnderna i 

samband med delårsrapporten redovisa vidtagna åtgärder för att minska un-

derskotten. 

 

Det kan konstateras att åtgärder redovisas i varierad utsträckning och att 

dess effekter för året inte är stora då nämnderna har samma prognos nu som 

i tertialrapporten.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-10-13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-31, § 107. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-14, § 151. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-14, § 151 att uppmana nämnderna att 

se över verksamheterna för att minimera underskotten. Nämnderna ska  

notera att de i år och kommande år omfattas av den långsiktiga målsätt-

ningen att hålla tilldelad budgetram. Nämnderna i samband med årsredo-

visningen 2017 redovisar vidtagna åtgärder samt handlingsplan för att 

minska underskotten kommande år.  

 

Kommunrevisorerna har härefter granskat delårsrapporten och i utlåtande 

2017-11-15 sägs att den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att 

kommunen kommer att uppnå en ekonomi i balans år 2017.  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 31 (59)  

    

Kommunfullmäktige 2017-11-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 97 – forts.  

 

Revisorerna gör med delårsrapporten som grund följande bedömningar:  

 

o I den översiktliga granskningen har det inte framkommit några omstän-

digheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid 

mot lagens krav och god redovisningssed i övrigt.  

 

o Revisorerna delar kommunstyrelsens uppfattning om att de finansiella 

målet för 2017 inte är förenligt med det finansiella mål som kommun-

fullmäktige fastställt i strategisk plan 2016-2019, reviderat i november 

2016. 

 
o Verksamhetsutfallens måluppfyllelse kan inte bedömas då de inte utvär-

deras.  

 
En del iakttagelser har gjorts som bör beaktas vid kommande rapporttill-

fällen. Dessa rör främst  

 

o Genomföra komponentavskrivningar fullt ut.  

 

Utlåtandet och revisionsrapporten har också överlämnats till kommunstyrel-

sen.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna upprättad delårsrapport för perioden januari–augusti samt 

prognos för helåret 2017. 

----- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 32 (59)  

    

Kommunfullmäktige 2017-11-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 98  KS/2017:772 - 041 

 

Utdebitering 2018 

 

Enligt 8 kap. 6 § kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrel-

sen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetför-

slaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober må-

nads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-09-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-10, § 96. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-24, § 131. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa utdebiteringen 2018 till 23,15 kronor per skattekrona. 

----- 
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KF § 99  KS/2017:771 - 041 

 

Budget 2018 samt plan 2019 och 2020 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 om långsiktiga budgetramar för 

2016-2019 i samband med antagandet av strategisk plan för samma period. 

För respektive år räknas respektive ram upp med 1,5 %.  

Förslag till budget 2018 har upprättats vad avser resultat-, balans- och 

finansieringsbudget för 2018 samt plan för 2019 och 2020. 

 

Inför 2018 föreslås vissa förändringar. En större fördelning till fritids-, kul-

tur och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden föreslås. Kommunsty-

relsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ligger kvar med en upp-

räkning om 1,5 %. Poster för underhåll av gator och vägar samt fastigheter 

föreslås sänkas med 25 % kommande år som en konsekvens av övergång 

till komponentavskrivningar. Vidare föreslås att resultatmålet revideras till-

fälligt.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-10-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-31, § 108. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-14, § 152. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 

2018 samt plan för 2019-2020 

 

att anta följande mål för ekonomisk hushållning:  

 

Finansiellt mål 2018 

Storumans kommun ska under 2018 klara balanskravet 

 

Verksamhetsmål 2018 

Storumans kommun ska jämföra sitt resultat i undersökningen Kommunens 

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

medelvärdet på hälften av måtten 

 

att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

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

2018. 

----- 
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KF § 100  KS/2017:812 - 346 

 

Va-taxa 2018 

 

Kommunen bedöms göra ett överskott när det gäller vatten- och avlopps-

verksamheten för 2017. Va-verksamhet får enligt Lag om Allmänna vatten-

tjänster (2006:412) § 30 inte ta ut högre avgift än vad som behövs för att 

täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen.  

Va-verksamheten står samtidigt inför stora utmaningar kring ökade legala 

krav kopplade till va-verksamheten.  

 

Inför arbetet med upprättande av förslag till va-taxa inför kommunstyrel-

sens behandling 2017-11-14 har tekniska avdelningen efterfrågat ett inrikt-

ningsbeslut från arbetsutskottet vad gäller taxans utformning.  

 

Arbetsutskottet beslutade 2017-10-31, § 109 att uppdra till tekniska avdel-

ningen att behålla nuvarande nivå vid utformningen av förslaget till va-taxa 

2018.  

 

Förslag till va-taxa 2018 har därefter upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-10-19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-31, § 109. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-14, § 153. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till taxa för Storumans kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggningar att gälla fr.o.m. 2018-01-01.  

----- 
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KF § 101  KS/2017:818 - 406 

 

Renhållningstaxa 2018 

 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till ny renhållningstaxa 2018 för 

Storumans kommun baserad på prognostiserade kostnader och intäkter för 

2018. 

 

Taxan har utökats med fler avfallsområden. Detta genom förtydliganden 

och utökande av olika bostadsformer. Taxan öppnar även upp för fler for-

mer av avfallshantering för flerfamiljshus, bostadsområden och verksam-

heter. 

 

Den nya taxan motiverar till ett ökat ansvar att skapa möjligheter till sorte-

ring av avfallet inom flerfamiljshus, bostadsområden och verksamheter.  

 

Vad gäller verksamhetsavfall harmoniserar taxan i stort med de kostnader 

som råder, med undantag för kostnader gällande flisning och transporter av 

träavfall från verksamheter och hushåll. Träavfall behandlas numera likvär-

digt med brännbart avfall. Taxan förtydligar nu ännu mera vad som avser 

hushållsavfall och vad som avser verksamhetsavfall vid inlämning vid ÅVC 

(återvinningscentral).  

 

Under 2018 kommer det att arbetas vidare med att minska mängden insam-

lat avfall genom att arbeta fram en ny kommunal avfallsplan.  

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2017-10-18. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-31, § 110. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-14, § 154. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun 

att gälla fr.o.m. 2018-01-01. 

----- 
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KF § 102  KS/2017:837 - 400 

 

Taxor och avgifter 2018-2021 för tillstånd, anmälan, registrering och 

tillsyn inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhets-

områden___________________________________________________ 

 

Storumans kommun har genom lagstiftning i uppdrag att utföra inspektioner 

för att kontrollera att lagstiftningen efterlevs. Detta finansieras genom att 

objektet/företagen/kunden debiteras för tillsyn, antingen årligen eller som 

en engångsavgift.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom och upprättat 

förslag till reviderade taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområ-

den. Samtliga taxor och avgifter med hänvisning till alkohol-, tobaks-, 

livsmedels-, strålskydds- samt lotterilagstiftning, lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel, trafikförordningen och miljöbalken har sam-

manställts i ett gemensamt taxedokument för perioden 2018-2021. I doku-

mentet har även taxan för offentlig kontroll av livsmedel som kommun-

fullmäktige fastställt 2014-11-25 tagits med.  

  

Utgångspunkten för avgifterna är de föreskrifter som meddelas med stöd av 

lagarna samt kompletterande EG-bestämmelser. Avgifterna anges i kronor 

per timme för tillsyn, anmälningar, registreringar och tillstånd.  

 

Uppgifterna i bilagor 4 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 5  

Hälsoskyddsverksamhet har uppdaterats efter förändringar i miljöpröv-

ningsförordningen (2013:251). Vid uppdateringen har samsyn mellan 

kommuner eftersträvats och arbetet har därför gjorts tillsammans med andra 

kommuner. Målet är att alla verksamheter ska ha samma utgångspunkt oav-

sett vilken kommun man verkar inom.  

 

Inom området för hälsotillsyn har kommunen i uppdrag att utföra tillsyn  

enligt 38 §. Detta är objekt som har verksamhet för barn och ungdomar,  

hygienanläggningar samt företag som bedriver stickande eller skärande 

verksamheter, t.ex. skolor, badhus och tatuerare. Denna tillsyn ska utföras 

för att kontrollera att ingen utsätts för hälsofarlig och riskfylld verksamhet. 

Kommunen har sedan i uppdrag att enligt 45 § ha kontroll på objekt där 

allmänheten har tillgång, t.ex. gym, frisören och campingen, då dessa berörs 

och ska efterleva samma lagstiftning. Enligt bilaga 5 klassas verksamheter-

na in i olika grupperingar efter dess art.  
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KF § 102 – forts.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens behandling 2017-10-18 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2017-10-18, § 127 beslutat över-

lämna de föreslagna taxorna till kommunfullmäktige för fastställande att 

börja gälla 2018-01-01.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-10-18. § 127. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-14, § 155. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter 2018-2021 avseende 

tillstånd, anmälan, registrering och tillsyn inom miljö- och samhällsbygg-

nadsnämndens verksamhetsområden att gälla från och med 2018-01-01.  

----- 
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KF § 103  KS/2014:379 - 600 

 

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

utbildningsnämnden______________________________________ 

 

Kommunfullmäktige har 2016-06-13, § 2 utsett Ingela Viktorsson (V) till 

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

varande mandatperiod.  

 

I skrivelse 2017-10-30 avsäger sig Ingela Viktorsson uppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2017-11-28. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Emilia Ronnhed (V) till ny ledamot i fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden efter Ingela Viktorsson (V) resterande del av innevarande 

mandatperiod 

 

att utse Marcus Glasin (V) till ny ersättare i fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden efter Emilia Ronnhed (V) resterande del av innevarande 

mandatperiod.  

----- 
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KF § 104  KS/2015:65 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB_____________________________________ 

 

Kommunfullmäktige har 2015-02-24, § 25 utsett Robert From (S) till  

styrelseledamot tillika vice ordförande i Industri- och logistikcentrum i  

Storuman AB. 

 

I skrivelse 2017-11-06 avsäger sig Robert From uppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2017-11-28.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att genomföra fyllnadsval vid kommunfullmäktiges februarisammanträde 

2018. 

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 40 (59)  

    

Kommunfullmäktige 2017-11-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 105  KS/2017:835 - 101 

 

Datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2018 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige för 

varje år bestämma dag och tid för sammanträdena.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2017-11-14. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa följande datum för 2018 års sammanträden: 

 

Tisdag 27 februari 

Tisdag 24 april 

Tisdag 12 juni 

Tisdag 25 september 

Tisdag 20 november 

 

att uppdra till presidiet att fastställa tid för sammanträdena.  

----- 
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KF § 106   

 

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 

2015-2017. 

 

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 

2015-2017. 

 

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. 
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KF § 106 – forts.  

  

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.  

 

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

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

betsutskotts behandling av ärendet 2017-08-22, § 77 beslutades att återre-

mittera ärendet till nämnden för ytterligare beredning vad avser delen av 

motionen om att ta fram en utvecklingsplan för Storumans lärcentrum.  

 

Redovisad vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016 och 

aprilsammanträde 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 aprilsammanträde 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 aprilsammanträde 2017. 
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KF § 106 – forts.  

 

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.  

 

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. 

 

KS/2017:254 

Deltagande i samordningsförbund 

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

 

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

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

KS/2017:390 

Åtgärder för ett attraktivare arbete inom vård och omsorg 

Inlämnad av Helena Israelsson (V) 2017-06-13. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13, § 54 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

omsorgsnämnden för yttrande. 

 

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. 
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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. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen.  

----- 
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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/2015:243 

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 

2015-2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 55 beslutat att medborgarförslaget an-

ses besvarat med hänvisning till påbörjad översyn av hela kommunens be-

lysningsbestånd. 

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

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. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges november- och aprilsammanträden 

2015-2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 56 beslutat att medborgarförslaget an-

ses besvarat med hänvisning till senaste obligatoriska ventilationskontrollen 

(OVK) som inte påvisade några brister i anläggningen samt att lokalen i dag 

används på annat sätt än när den uppfördes och det som ventilationen då 

anpassades för.  
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Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

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 

2015-2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 57 beslutat att medborgarförslaget an-

ses besvarat bland annat med hänvisning till att kommunen ska starta upp 

utredningsarbetet för att hitta drivande föreningar samt vara stödjande i ar-

betet med att utveckla möjligheterna till olika aktiviteter i kommunens 

västra del. Lokaliseringsfrågan ska beaktas i arbetet kring den fördjupade 

översiktsplanen för Tärnaby. 

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

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 

2015-2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 58 beslutat att beakta medborgarför-

slaget i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby och att det 

därmed anses besvarat.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  
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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 

2015-2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 59 beslutat att anses besvarat bland 

annat med hänvisning till att kommunen ska starta upp utredningsarbetet för 

att hitta drivande föreningar samt vara stödjande i arbetet med att utveckla 

möjligheterna till olika aktiviteter i kommunens västra del. Lokaliserings-

frågan ska beaktas i arbetet kring den fördjupade översiktsplanen för Tär-

naby. 

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige. 

  

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/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. 
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Redovisat vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2016-2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 61 beslutat avslå medborgarförslaget 

då detta inte är kommunens huvudsakliga verksamhet. Medborgarförslaget 

har delgetts Visit Hemavan Tärnaby AB som därmed kan utreda möjlighet 

till alternativ finansiering från lokala näringslivet.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

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 

2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 62 beslutat att avslå medborgarförsla-

get  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

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. 
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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.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges april- och novembersammanträden 

2016-2017. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2017-02-22, § 10 beslutat att 

medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till tidigare beslut om att 

erbjuda barnomsorg på obekväm tid under förutsättning att medel tillskjuts.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

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 och april-

sammanträde 2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 60 beslutat beakta medborgarförslaget 

i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby och att det där-

med anses besvarat.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

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.  
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Medborgarförslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteut-

låtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016 och april-

sammanträde 2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 66 beslutat att medborgarförslaget an-

ses besvarat med hänvisning till att tekniska avdelningen uppdragit till Fas-

tighets AB Umluspen att utreda möjligheten, förslag på placering och inför 

kommande budgetberedning överlämna kostnadsförslag vad åtgärden be-

döms kosta.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

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. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016 och april-

sammanträde 2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 63 beslutat att medborgarförslaget an-

ses besvarat bland annat med hänvisning till det arbete som pågår med 

spårpreparering i den västra delen men att detta inte alltid räcker till på 

grund av det tidvis höga tryck som finns på vissa sträckningar.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

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. 
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Redovisat vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2016 och april-

sammanträde 2017. 

 

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 och april-

sammanträde 2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 67 beslutat att avslå medborgarförsla-

get och uppdra till tekniska avdelningen att om möjligt, tillsammans med 

UVF, vägsamfällighetsföreningen och Överumans Fisk AB hitta en lösning 

som gör passagen över bron mer trafiksäker.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

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 och april-

sammanträde 2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 69 beslutat att medborgarförslaget an-

ses besvarat med hänvisning till pågående LONA-projekt för att se över tä-

tortsnära friluftsliv samt att föreningar rekommenderas ta kontakt med 

kommunens LONA-samordnare för information hur man kan söka egna 

projektmedel.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  
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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 och april-

sammanträde 2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-11-14, § 150 beslutat att medborgarförslaget 

anses besvarat med hänsyn till att förutsättningarna ändrats och att köksen-

heten under 2017 serverat fläsk till palten eller fläskpalt i alla kommunens 

matsalar.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

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 och april-

sammanträde 2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 68 beslutat att avslå medborgarförsla-

get och uppdra till tekniska avdelningen att om möjligt, tillsammans med 

UVF, vägsamfällighetsföreningen och Överumans Fisk AB hitta en lösning 

som gör passagen över bron mer trafiksäker.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  
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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 och april-

sammanträde 2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 64 beslutat att beakta medborgarför-

slaget i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby och att det 

därmed anses besvarat.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

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 medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2017. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 70 beslutat att medborgarförslaget an-

ses besvarat med hänvisning till pågående detaljplanearbete för centrum, 

vilket kommer att ge förutsättningar för att iordningställa parkeringsplatser, 

parkering kommer dock inte vara möjlig vid aktuellt område längs Skolga-

tan.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige. 

 

KS/2016:490 

Kartläggning och sanering av klotter 

Inlämnat av Ulf Larsson 2016-10-10. 
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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 aprilsammanträde 2017. 

 

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. 

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2017. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2017-10-11, § 71 beslutat att 

bifalla medborgarförslaget och skicka in ansökan till Trafikverket om an-

visningsskylt till simhallen i Storuman. 

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat.  

 

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 aprilsammanträde 2017. 

 

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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Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2017. 

 

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. Ärendet har 

därefter överlämnats till utredare Alexander Jonsson för tjänsteutlåtande.  

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30, § 65 beslutat att avslå medborgarförsla-

gets del om att tillsätta en separat kommission samt att tillvarata medbor-

garförslagets innehåll beträffande behovet av konkreta åtgärder genom att 

pågående projekt och andra parter i utvecklingsarbetet specifikt inbjuds att 

delta i det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby. 

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

KS/2017:20 

Busshållplatser för av- och påstigning placerade vid kyrkan i Åskilje 

Inlämnat av Lisa Persson 2017-01-18. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 8 beslutat att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

Ärendet har därefter överlämnats till trafikplaneraren för tjänsteutlåtande.  

 

Kommunstyrelsen har 2017-11-14, § 149 beslutat att avslå medborgarför-

slaget vad gäller busshållplatsen mot Lycksele och bifalla medborgarförsla-

get vad gäller busshållplatsen mot Storuman under förutsättning att P-

platsen tillfälligt kan omvandlas till en busshållplats.  

 

Redovisat vid kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2017. 

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  
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KS/2017:193 

Hastighetskameror i Skarvsjöby 

Inlämnat av Sören Israelsson 2017-04-03. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-25, § 30 att överlämna medborgar-

förslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för handläggning och 

beslut.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2017-06-28 behandlat ärendet 

och beslutat uppmärksamma Trafikverket om behov att införa trafiksäker-

hetshöjande åtgärder med trafiksäkerhetskamera eller motsvarande lösning-

ar samt rekommendera berörd tillsynsmyndighet att utföra mer trafiksäker-

hetsarbete med hastighetsövervakning inom 50 km-sträckan på väg E45 ge-

nom Skarvsjöby. Nämnden har vidare beslutat att kommunstyrelsen bör ta 

ställning om trafiksäkerhetsåtgärder efter väg E45 genom Skarvsjöby är ett 

objekt inför nästa revidering av länstransportplanen.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

KS/2017:194 

Insättningsautomat i Storuman 

Inlämnat av Sören Israelsson 2017-04-03. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-25, § 31 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Kommunstyrelsen har 2017-09-08, § 100 beslutat bifalla medborgarförsla-

get. 

 

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.  
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KS/2017:360 

Bostäder för sommarvikarier i Tärnaby 

Inlämnat av Maja Dahlberg 2017-06-02. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13, § 60 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

Kommunstyrelsen har 2017-09-08, § 101 beslutat att medborgarförslaget 

anses besvarat med hänvisning till att privata och offentliga arbetsgivare 

med behov av bostäder för sommarvikarier kan höra av sig till fritids-, kul-

tur- och utbildningsförvaltningen om möjligheter att hyra boende under 

sommartid i det elevhemsboende som nyttjas av elever vid alpina gymnasiet 

övrig tid på året.  

 

Beslut i ärendet är därmed återrapporterat till kommunfullmäktige.  

 

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.  

 

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.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2014:309 

Länsstyrelsens beslut 2017-10-10 att utse Annika Mörtsell till ny ledamot i 

kommunfullmäktige för Centerpartiet efter Lina Wiklund. Någon ny ersät-

tare har inte kunnat utses.  

 

KS/2016:138 

Omsorgsförvaltningens redovisning av rapporter till Inspektion för vård och 

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

ställts:  

 

Lagrum   Tidsperiod 

 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) Kvartal 3 år 2017 

- individ- och familjeomsorg   

 

KS/2017:874 

Delårsrapport januari-juni 2017 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland 

– Akademi Norr.  

 

KS/2017:923 

Kommunrevisorernas skrivelse 2017-11-15 samt revisionsrapport avseende 

granskning av lönehanteringen i Storumans kommun. 

 

Den sammanfattande bedömningen är att 

o verksamheten till övervägande del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 

o verksamheten inom granskade områden till övervägande del bedrivs på 

ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 

o den interna kontrollen inom området till övervägande del är tillräcklig.  

 

För framtiden lämnar revisorerna följande rekommendationer:  

o Rutiner för de systematiska kontroller och stickprover kan utvecklas yt-

terligare. 

o Dokumentationen av kontrollrutiner och genomförda kontroller kan för-

bättras. 

o Ansvarsfördelningen gällande olika kontroller behöver förtydligas. 

o Rutinbeskrivningar för den centrala lönehanteringen bör kompletteras. 

o Krav och former för utbildning kan förtydligas. 

o Målsättningar/ambitioner för löneenheten bör fastställas.  
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Kommunstyrelsen ska senast 2018-02-15 lämna svar på lämnade syn-

punkter och redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning 

av lämnade rekommendationer.  

 

Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet med att tacka ledamöterna för det  

gångna året och tillönska en god jul och ett gott nytt år.  

----- 

 

 


