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 Hans-Peter Carlson (L) 

 Karin Malmfjord (S) 
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Utses att justera Karin Malmfjord 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2019-12-09 Paragrafer §§ 86-95 

 

 

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

 Maria Mickelsson 

  

                      

                    Ordförande …………………………………………………… 

 Tomas Mörtsell 

 

 

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

 Karin Malmfjord 

 Bevis om tillkännagivande om justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Sammanträdesdatum                     2019-12-03 

 

Datum då anslaget sätts upp          2019-12-09         Datum då anslaget tas ned    2019-12-31 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KSAU § 86  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 Vinnovarapport (VR 2013:09) ”Ej be-

hovsbedömda insatser riktade till äldre samt eventuellt andra specificerade 

målgrupper 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 beslutade 2018-04-24 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till ar-

betsmarknadssekreteraren för tjänsteutlåtande.  

 

Arbetsmarknadssekreterarens tjänsteutlåtande/utredning 2018-12-14 

Under perioden 2010-02-01--2010-12-31 utförde personer som anvisades 

till arbetsmarknadsåtgärden LYFT servicetjänster till personer över 67 år 

inom det geografiska området Storuman och Stensele samhällen. 

 

Storumans kommun hade under perioden 2011-12-31--2012-05-31 service-

tjänster till personer över 67 år enligt Lag (2009:47) om vissa kommunala  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (19)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 86 – forts.  

 

befogenheter. Uppgifterna utfördes av anvisade personer från Arbetsför-

medlingen med stöd av arbetsledare på Arbete För Alla (AFA) som finns i 

Storuman. 

 

Första året, 2010, utfördes 60 uppdrag åt 20 personer. Under andra perioden 

2011-2012 utfördes 80 uppdrag till 26 personer, varav 10 uppdrag åt fem 

personer i västra delen av kommunen. En anledning till att servicetjänsterna 

togs bort var att AFA inte kunde utföra arbetsuppgifterna i den västra delen 

p.g.a. personalbrist. 

 

Efter kontakt med ett antal kommuner i Västerbotten är det endast en kom-

mun som har fixartjänst, Malå kommun.  Fixartjänsten ingår som en del av 

arbetsuppgiften hos en person som är anvisad från Arbetsförmedlingen och 

som tillhör arbetsmarknadsenhetens område. Fixartjänsten startade i sam-

band med arbetsmarknadsåtgärden Plusjobb. Då var det betydligt flera upp-

drag som genomfördes men efterfrågan har minskat under åren till att nu 

vara ett till två uppdrag per månad. Ingen kostnad tas ut för den utförda 

tjänsten. 

 

För att genomföra fixartjänst inom Storumans kommun kan AFA genom-

föra arbetsuppgifterna i den östra delen av kommunen. Om AFA skulle eta-

blera en verksamhet i västra kommundelen krävs en arbetsledare, anvisade 

personer, ett fordon, maskinell utrustning, personlig skyddsutrustning och 

lokal. Detta till en kostnad av ca 800 000 kronor per år. Detta är kostnader 

som måste budgeteras extra för. Dessa pengar finns inte inom arbetsmark-

nadsenheten idag. 

 

Förslag till införande av fixartjänster i Storumans kommun 

I den östra kommundelen införs fixartjänster som en verksamhet inom AFA 

med motsvarande upplägg som under perioden 2010-2012.  

 

Behovet att få servicetjänster utförda är oftast säsongsbundna. Utifrån detta 

kan en idé vara att ansvaret inom den västra delen läggs inom redan befint-

lig verksamhet, exempelvis inom omsorgsverksamheten.  

 

Uppdraget som arbetsledare kan vara en uppgift för sjukskriven redan an-

ställd personal som behöver en omplacering för att komma tillbaka i jobb. 

 

Behov finns av ytterligare finansiering för arbetsledare, anvisad personal 

från Arbetsförmedlingen, leasing av fordon, personlig skyddsutrustning och 

materiel för att utföra fixartjänsten. 
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KSAU § 86 – forts.  

 

I västra delen finns även ett behov av arbetsplats för personer som behöver 

sysselsättning och anvisning från Arbetsförmedlingen till praktikplatser och 

då kan fixartjänst vara en del av detta. 

 

Bedömningen om eventuell konkurrens med kommersiell verksamhet inom 

branschen är att den inte är så stor att det skulle påverka branschen på ett 

negativt sätt. 

 

Förslag till riktlinjer i Storumans kommun 

o Personer över 67 år som är folkbokförda i Storumans kommun och 

permanent boende får använda fixartjänsten. 

o Fixartjänsten bokas tre dagar innan den ska utföras på angivet telefon-

nummer. 

o En avgift på 100 kronor per påbörjad halvtimme tas ut. 

o Vid bokning av samma tider är det turordning av beställningen som 

gäller. 

o Fixartjänst har med sig egen utrustning, exempelvis trappstege, skruv-

dragare, gräsklippare med bränsle, snöstyrare m.m. 

o Vid snöskottning är det gång fram till huset som kan skottas för hand. 

Takskottning ingår inte i fixartjänsten. 

o Hängrännor rensas inte och grässlänter klipps inte. 

o Fönsterputsning av utåtgående fönster på andra våningen utförs inte. 

Arbetsmarknadssekreterarens förslag 

att fixartjänster införs enligt upprättat förslag 

 

att riktlinjer för fixartjänster fastställs enligt upprättat förslag 

 

att det budgeteras medel till omsorgsförvaltningen för att införa fixartjänst i 

västra delen och att Arbete för alla (AFA) blir ansvarig i östra delen där 

kostnaderna belastar verksamhet inom befintlig budget 

 

att motionen därmed bifalls. 

 

Återremiss 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2019-01-28 § 1  

beslutades att återremittera ärendet för ytterligare utredning, dels vad gäller 

finansiering och dels om hjälp med digitala tjänster, som idag tillhandahålls 

via pilotprojektet e-Rum, skulle kunna ingå i fixartjänster.  
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KSAU § 86 – forts.  

 

Koncernchefens utredning och bedömning 2019-11-07 

Ny lagstiftning träder ikraft 2020-01-01 innebärande att kommuner utan  

föregående individuell behovsprövning får tillhandahålla servicetjänster åt 

personer som fyllt 68 år. Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda 

att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig 

omvårdnad.  

 

Serviceplan för Storumans kommun 2019-2022 fastställdes av kommun-

fullmäktige 2019-06-11. Serviceplanen beskriver bland annat att kommu-

nen erbjuder butiker, byaföreningar och motsvarande parter möjlighet att 

anmäla intresse om att etablera och ta ansvar för en servicepunkt. Detta ska 

regleras i ett avtal som utformas i dialog mellan kommunen och den lokala 

part som vill etablera servicepunkten. Serviceslag som kan tillhandahållas 

är bland annat samordning av fixartjänster med en ersättning på 10 000 

kronor. 

 

Bedömningen är att den nya lagstiftningen om servicetjänster åt personer 

som fyllt 68 år som träder ikraft 2020-01-01 innebär att om kommunen ska 

tillhandahålla fixartjänster ska det tillämpas enligt den nya lagstiftningen. 

Utifrån likställighetsprincipen bedöms det också att om kommunen ska till-

handahålla servicetjänster så måste kommunen kunna erbjuda alla personer 

som fyllt 68 år tjänsten. Enligt serviceplanen kan andra serviceslag ingå i 

överenskommelsen om servicepunkt. Bedömningen är att hjälp med digitala 

tjänster kan vara ett sådant serviceslag. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsmarknadssekreterare Ingrid Elebrinks tjänsteutlåtande 2018-12-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 1. 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-11-07. 

Koncernchefens förslag 

 

att motionens del vad gäller att fixartjänster utreds samt att riktlinjer för 

fixartjänster tas fram anses besvarad 

 

att motionens del vad gäller fixartjänster avslås. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att motionen bifalls.  
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KSAU § 86 – forts.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på koncernchefens förslag och Karin 

Malmfjords yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt koncern-

chefens förslag.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionens del vad gäller att fixartjänster utreds samt att riktlinjer för 

fixartjänster tas fram anses besvarad 

 

att motionens del vad gäller fixartjänster avslås.  

 

Reservation  

Karin Malmfjord (S) reserverar sig över beslutet till förmån för eget  

yrkande om att motionen bifalls.  

----- 
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KSAU § 87  KS/2018:917 - 534 

 

Medborgarförslag - möjlighet till fungerande mobiltelefoni i 

hela kommunen 
 

Sören Israelsson har 2018-07-12 lämnat in ett medborgarförslag där han fö-

reslår att kommunen tillser att man från alla typer av boenden i kommunen, 

både permanent- och fritidsbostäder, har möjlighet till fungerande mobilte-

lefoni.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25 § 61 överlämna medborgarför-

slaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har däref-

ter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena 

elektronisk kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk 

kommunikation rymmer telekommunikationer, it och radio.  

Regeringens bredbandsstrategi är att Sverige ska vara helt uppkopplat 2025. 

PTS anser att för att detta ska vara möjligt måste de fasta och mobila näten 

vara väl utbyggda och ha tillräcklig kapacitet. PTS ska bidra till bättre för-

utsättningar för investeringar i utbyggnad av infrastrukturen. Detta ska ske 

genom att myndigheten bland annat bevakar och analyserar marknaden, 

främjar utbyggnaden genom information, utbildning och samverkan, verka 

för en väl fungerande konkurrens samt tilldela radiospektrum. 

 

Kommuner får själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse 

som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och 

som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun eller någon an-

nan. 

 

Bedömningen är att mobiltelefontäckningen och fungerande telefonupp-

kopplingar är en statlig angelägenhet och inte en kommunal angelägenhet.  

 

Kommunen har dock under flera år själv och tillsammans med andra drivit 

strategisk påverkan mot staten för att påskynda en fungerande mobiltäck-

ning i hela kommunen.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-11-08. 
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KSAU § 87 – forts.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås. 

----- 
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KSAU § 88  KS/2019:974 - 825 

 

Medborgarförslag - småbåtshamn i Tärnaby 
 

Karin Gusenbauer har 2019-07-15 lämnat in ett medborgarförslag, som 

kompletterats/förtydligats 2019-09-16. I medborgarförslaget skrivs att en 

attraktiv ort som Tärnaby borde ha en organiserad småbåtshamn så att be-

sökare och även ortsbor kan sjösätta, lägga till och ta upp sina båtar där, och 

att det därför bör anläggas en småbåtshamn i Tärnaby.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-24 § 80 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till utredare Alexander Jonsson för tjänsteutlåtande. 

 

Utredning och bedömning 

Småbåtshamnar finns på många olika håll i landet, i olika storlekar och med 

olika typer av huvudmän (kommuner, föreningar, privata ägare med mera). 

På vissa håll (till exempel Eskilstuna) bygger kommuner nya anläggningar, 

samtidigt finns det andra kommuner (till exempel Piteå) som sålt sina be-

fintliga anläggningar med argumentet att det inte är en kommunal angelä-

genhet. 

 

I Storuman drivs småbåtshamnen av Storumans båtklubb, som har cirka 130 

medlemmar. Anläggningen är belägen i sjön Storuman på mark (Vallnäs 

1:14) som ägs av Umeälvens vattenregleringsföretag. Den placering i Tär-

naby som omtalas i medborgarförslaget är lokaliserad på mark (Laxnäs 

1:126) som har en privat ägare. 

 

Förutsättningarna för småbåtshamnar i Storuman och Tärnaby är likartade 

på det sättet att vattendragen är uppdämda och det sålunda inte finns någon 

”genomfartstrafik” längs vattenvägarna. Storumans båtklubb har vid ett an-

tal tillfällen ansökt om och beviljats bygdeavgiftsmedel för investeringar 

och insatser kopplade till småbåtshamnen. Om en båtklubb bildades i Tär-

naby skulle en sådan förening kunna söka samma typ av stöd för en anlägg-

ning. 

 

Ett förslag till lokalisering skulle kunna vara fastigheten Laxvik 1:108 i 

östra Tärnaby där marken är kommunägd, och en förening skulle kunna an-

söka om att teckna nyttjanderättsavtal med kommunen. I den gällande för-

djupade översiktsplanen för Tärnaby är platsen utpekad som ”flygstation” 

men ingen sådan verksamhet bedrivs där, och i det pågående arbetet med 

revidering av planen föreslås området användas till offentlig service. 
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KSAU § 88 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-11-19. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

----- 
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KSAU § 89  KS/2019:1361 - 041 

 

Kommunstyrelsens detaljbudget 2020 
 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till detaljbudget för 

kommunstyrelsens verksamheter 2020.  

 

Kommunstyrelsens budgetram har uppräknats med 2,0 procent och uppgår 

till 64 016 000 kronor år 2020. Eftersom kostnaderna beräknas öka med 3,0 

procent behövs anpassningsåtgärder motsvarande 948 000 kronor göras 

2020. För hela planeringsperioden 2020-2023 behöver åtgärder göras för 

6 432 000 kronor eftersom budgetramen inte uppräknas lika mycket som 

kostnadsökningarna. 

 

Följande åtgärder föreslås: 

 

o Minskad ersättning med 300 000 kronor till Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB för driften av Storumans flygplats. 

 

o Bidrag utgår med 510 000 kronor till Luspens ryttarförening 2020 och 

bidraget upphör helt 2021. 

 

o Blå kupan i Stensele läggs ut på extern drift. 

 

o Ersättningen för fastighetsförvaltningen till Fastighets AB Umluspen 

bibehålls på 2019 års nivå för åren 2020-2023. 

 

o Minskning av tjänsteköp från LYSTKOM. 

 

o Vid naturlig avgång från tjänst inom kommunstyrelseförvaltningen 

ska alltid en översyn göras om tjänsten kan lösas inom befintlig orga-

nisation  

 

Samråd med berörda fackliga organisationer har genomförts 2019-11-29.  

 

Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-12-03.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att ersättningen minskas med 300 000 kronor till Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB för driften av Storumans flygplats 
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KSAU § 89 – forts. 

 

att bidrag utgår med 510 000 kronor till Luspens ryttarförening år 2020 

  
att inget bidrag utgår till Luspens Ryttarförening år 2021 

 

att Blå kupan i Stensele läggs ut på extern drift under 2020 

 

att utredning görs om att minska tjänsteköpen från LYSTKOM 

 

att ersättningen till Fastighets AB Umluspen för förvaltning av kommunens 

fastigheter under åren 2020-2023 bibehålls på 2019 års nivå 

 

att vid naturlig avgång från tjänst inom kommunstyrelseförvaltningen ska 

alltid en översyn göras om tjänsten kan lösas inom befintlig organisation 

 

att upprättat förslag till kommunstyrelsens detaljbudget 2020 fastställs. 

----- 
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KSAU § 90  KS/2019:1362 - 012 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 
 

Förslag till verksamhetsplan för 2020 har upprättats.  

 

Kommunstyrelsens budgetram uppgår till 64 016 000 kronor exklusive  

kapitaltjänstkostnader 2020 och är uppräknad med 2,0 procent jämfört med 

2019. Kommunstyrelsen bedöms klara med de åtgärder som föreslås i bud-

geten att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram i huvudsak med 

tidigare omfattning och målsättning.  

 

Nya mål för verksamheten är budgetföljsamhet samt fyra arbetsmiljömål på 

kommuntotalnivå. Två arbetsmiljömål rör sjukfrånvaron medan de andra 

två är medarbetarenkäten och hållbart medarbetarengagemang. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-12-02. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 fast-

ställs. 

----- 
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KSAU § 91  KS/2019:1360 - 040 

 

Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2020 
 

Förslag till taxor och avgifter 2020 inom kommunstyrelsens verksamhets-

områden har upprättats.  

 

Justeringar jämfört med 2019 års taxa består främst av förtydliganden samt 

mindre uppräkning av kostnader för att ligga jämförbart med marknadspri-

ser. En översyn och justering av priser avseende lokalbokningar har även 

gjorts. Anpassning har skett till storlek, standard på hallarna/lokalerna samt 

till de nya riktlinjerna och bokningssystemet.  

 

Vidare har vissa nya objekt tillkommit, exempelvis skanning och kopiering 

av allmänna handlingar m.m. enligt kommunfullmäktiges beslut  

2019-11-26.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2019-11-21.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till taxor och avgifter för kommunstyrelsen antas att 

gälla från och med 2020-01-01. 

----- 
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KSAU § 92  KS/2019:1366 - 002 

 

Delegering av beslutanderätt - upptagande av lån 2020-2023 
 

Kommunfullmäktige har 2019-06-11 § 35 antagit strategisk plan där det 

anges att utrymmet för nyupplåning är totalt 120 000 000 kronor för peri-

oden 2020-2023.  

 

Kommunfullmäktige har 2019-11-26 beslutat att kommunstyrelsen under 

2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på 

de lån som förfaller till betalning under år 2020.  

 

Kommunstyrelsen har möjlighet med stöd av kommunfullmäktiges beslut 

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

kommunstyrelsen eller till delegat att denne för kommunstyrelsens räkning 

har rätt att nyupplåna och omsätta lån. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-11-26. 

 

Arbetsutskottet föreslår  

 

att redovisningsansvarig Helena Viktorsson har rätt att för kommun-

styrelsens räkning nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med totalt  

120 000 000 kronor under perioden 2020-2023 

 

att redovisningsansvarig Helena Viktorsson har rätt att för kommunstyrel-

sens räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de 

lån som förfaller till betalning under perioden 2020-2023. 

----- 
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KSAU § 93  KS/2019:1191 -  

 

Avsiktsförklaring - Storumans idrottsklubbs basketsektion 
 

Storumans idrottsklubbs basketsektion har inkommit med en avsiktsförkla-

ring. Basketsektionen beskriver att Storuman upplever en basketboom med 

upp till ca 50 barn och ungdomar på träningarna i veckan. I avsiktsförkla-

ringen finns ett flertal förslag och önskemål för att förbättra förutsättningar-

na att hävda samt utveckla basketen i Storuman. Förslagen kan grupperas 

till två områden varav ett område är utrustning och det andra området är 

tillgången till köket i campingreceptionen.  

 

Bedömning 

o Utrustningen som efterfrågas måste basketsektionen till största del 

ordna själva. Det bedöms finnas goda möjligheter att få stöd till ut-

rustningen från bygdeavgiftsmedel.  

 

o Vid den senaste upphandlingen av arrendator av campingen efterfrå-

gades en året runt verksamhet. Campingreceptionen ingår i arrendet. 

Arrendatorn av campingen har ställt sig välvillig till att upplåta köket 

vid idrottsliga evenemang men behöver veta det innan för sin egen 

planering. 

 

o Storumans idrottsklubb har tillgång till lokalutrymmen både i ishallen 

och bollhallen som ägs av Storumans kommun men som sköts genom 

skötselavtal med Storumans idrottsklubb. Sektionerna bör för optimalt 

lokalutnyttjande samsas, till exempel om ett gemensamt klubbrum. 

 

o Mindre ombyggnationer behövs för att underlätta för arrendatorn och 

sektionerna i bollhallen, bland annat flytt av förråd och ny dörr till  

köket.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-11-24.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Storumans idrottsklubbs basketsektion uppmanas att söka bygdeavgifts-

medel för införskaffande av efterfrågad utrustning 

 

att mindre ombyggnationer görs för att underlätta för arrendatorn och  

sektionerna att ha verksamheter samtidigt i bollhallen i Storuman 
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KSAU § 93 – forts. 

 

att campingreceptionen inkluderande köket ingår i campingarrendet. 

----- 
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KSAU § 94  KS/2019:666 - 000 

 

Remiss nr 2 - Klimat- och energistrategi för Västerbottens län 

"Tillsammans för klimatet" 
 

Länsstyrelsen i Västerbottens län har i remiss daterad 2019-11-07 gett 

Storumans kommun tillfälle att lämna synpunkter på den omarbetade 

versionen av Klimat- och strategi för Västerbottens län, ”Tillsammans för 

klimatet”.  

 

Ambitionen är att bidra till gemensamma mål på bästa sätt.  

 

Tidigare version återtogs med anledning av det i det underlaget inte 

tillräckligt tydligt gjordes åtskillnad mellan inspel och slutsatser. 

Länsstyrelsen har informerat regeringen om att tidplanen blivit förskjuten.  

 

Länsstyrelsen emotser synpunkter på strategin senast den 2 december. 

Storumans kommun har beviljats förlängd remisstid till den 3 december för 

att kunna behandla ärendet vid arbetsutskottets sammanträde.  

 

Förslag till yttrande har upprättats av miljöinspektörer vid miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, folkhälsosamordnaren, kansliets utredare 

samt tekniska avdelningens projektledare för energi och klimat. 

 

Yttrandet innebär i korthet att kommunen generellt är positivt inställd till att 

länsstyrelsen tagit fram ett förslag till strategi där många aktörer haft möj-

lighet att delta i processen. De övergripande målsättningarna är mycket an-

gelägna och viktiga för både lokal, nationell och global nivå. 

 

Kommunen ser gärna att länsstyrelsen tydligare pekar ut nyckelaktörer till 

varje prioriterat målområde. ”Allas ansvar” leder tyvärr ofta till att ingen 

känner sig särskilt ansvarig eller berörd. 

 

I förslaget till yttrande efterfrågas en tydligare handlingsplan kopplat till 

dokumentet inklusive rollfördelning och ansvar. 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2019-11-21.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till länsstyrelsen enligt upprättat förslag. 

-----  
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KSAU § 95  KS/2019:519 - 107 

 

Extra bolagsstämma - Inlandsbanan AB 
 

Inlandsbanan AB kallar till extra bolagsstämma den 18 december 2019 i 

Östersund. 

 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 beslutat uppdra till kommunstyrelsen 

att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmö-

ten föreningsstämmor m.m. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att utse Karin Malmfjord till kommunens ombud vid Inlandsbanan AB:s 

extra bolagsstämma den 18 december 2019. 

----- 


