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KS/2006:347 - G268

Motion - försäljning av Storumans Camping
Peter Åberg (S) har 2006-12-05 lämnat in en motion angående försäljning
av Storumans camping.
Åberg skriver bland annat följande i motionen:
Storumans kommun är ägare av en campinganläggning belägen i tätorten
som utarrenderas med tidsbegränsade avtal. I takt med att anläggningen slits
och kraven ändras måste kommunen återkommande göra investeringar och
underhållsarbeten för att standarden ska bibehållas.
Eftersom kommunen enligt Åbergs mening inte har råd att satsa de resurser
som krävs anser han att campingen bör säljas.
Åberg föreslår
att campingen säljs
att det utreds om någon/några av de byggnader som kommit i kommunens
ägo i samband med köpet av Gunnarns flygfält är användbara på campingen
att det utreds om kommunägda pensionärsstugor som blir tomma till rimlig
kostnad efter flytt är användbara på campingen
att de byggnader som eventuellt kan flyttas till campingen erbjuds köparen
vid en eventuell försäljning.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 8 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beredande organs förslag
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-04-26.
Av kanslichefens tjänsteutlåtande framgår följande:
Området i Storuman där campingen är belägen ägs i dagsläget av
Umeälvens vattenregleringsföretag (UVF). Överenskommelse finns mellan
UVF och kommunen om rätten till disposition av området och det finns ett
gammalt löfte att kommunen får förvärva området. Eftersom området ligger
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nära sjön Storuman finns vissa restriktioner, pga. översvämningsrisken, på
hur marken får bebyggas trots att området är detaljplanerat.
När motionen skrevs bedrevs campingverksamheten på entreprenad och det
fanns uttalade intentioner både från kommunen och campingarrendatorn på
ytterligare investeringar i byggnader och aktiviteter. Samtidigt pågick
planeringsarbete för nytt badhus som med fördel skulle kunna lokaliseras
till området. Dåvarande arrendator förlängde inte avtalet och vid den efterföljande upphandlingen inkom inga anbud, varför campingen sedan dess
drivs i kommunal regi. Campingen fanns även med i ett tänkt upplägg för
driften av det nya badhuset, där alternativa driftsformer planerades och
campingen utgjorde en bärande del i konceptet.
Frågeställning kring nyttjandet av gamla byggnader för ombyggnad till
campingstugor är knappast längre aktuell då merparten av kommunens
gamla pensionärsstugor sålts bort och dels därför att denna typ av ombyggnader regelmässigt blir både kostsamma och ger byggnader som dessutom
är tveksamma ur uthyrningssynpunkt. Under 2009—2010 uppfördes fem
nya byggnader på campingområdet varför eventuella investeringspengar
med fördel torde behöva nyttjas till nödvändigt underhåll av de befintliga
äldre byggnaderna.
Förutsättningarna från då motionen lämnades in 2006-11-29 fram till idag
har ändrats och dröjsmålet med besvarandet av motionen är långt ifrån tillfredsställande, men osäkerheten kring driftsformerna av campingen samt
eventuellt uppförande av nytt badhus har inverkat negativt och fördröjt hanteringen.
En försäljning av mark och byggnader i området måste bedömas som mindre lämpligt ur många synpunkter men framförallt med hänsyn till allmänhetens tillgång till parkområdet. Önskar kommunen i framtiden återgå till
entreprenaddrift av campingverksamheten torde detta kunna ske utan att
området avstyckas och försäljs till den entreprenör som har bästa anbudet.
Kanslichefens förslag
att motionen avslås.
Yrkande
Peter Åberg (S) yrkar att motionen bifalls.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kanslichefens förslag och Åbergs yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller Åbergs yrkande.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen bifalls.
-----
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KS/2012:32 - 003

Motion - besvarande av interpellationer och frågor i kommunfullmäktige_________________________________________________
Karin Malmfjord (S) har 2012-02-13 lämnat in en motion angående besvarande av interpellationer och frågor i kommunfullmäktige.
Malmfjord skriver följande i motionen:
Vid kommunfullmäktige används interpellation eller fråga för att lyfta aktuell fråga eller fråga av intresse.
I dag finns inga tydliga riktlinjer vad som gäller vid inlämnande av interpellation eller fråga för att svar ska kunna ges vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde. Att vänta i tre månader för att få svar på en interpellation eller fråga kan göra att frågeställningen inte längre är aktuell.
Malmfjord föreslår
att interpellationer och frågor som är inlämnade senast två veckor före ett
kommunfullmäktigesammanträde ska besvaras vid det sammanträdet
att kommunfullmäktiges arbetsordning revideras utifrån detta.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-28, § 33 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Beredande organs förslag
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-04-26.
Av kanslichefens tjänsteutlåtande framgår följande:
I Kommunallagen (KL), 5 kap. 49—56 §§, finns utförliga regler om interpellationer och frågor KL). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
tagit fram ett underlag för lokala bedömningar för hur en arbetsordning för
fullmäktige bör formuleras. I underlaget sägs för interpellationer och frågor
bland annat att:
En interpellation ska
• vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.
• bör ges in till styrelsens kansli … dagar före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser ställa den.
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En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer
närmast efter det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpella
tionssvar kommer att lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före
den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.
En fråga ska
• vara skriftlig och undertecknad av en ledamot
• ges in till styrelsens kansli … dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 31 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Vid en genomgång av ett betydande antal kommuners arbetsordningar kan
konstateras att merparten av kommunerna har standardformuleringar, men
att tidpunkterna för när interpellationer eller frågor ska inges före sammanträdena varierar.
I arbetsordningen för Storumans kommunfullmäktige sägs att interpellationer ska inges tre dagar före sammanträdet och frågor ska inges dagen före
sammanträdet. I övrigt stämmer SKL:s underlag i allt väsentligt med de
formuleringar Storumans kommun har i nu gällande arbetsordning, dock
med undantag av formuleringen om att det skriftliga svaret bör överlämnas
till ledamoten som ställt interpellationen dagen före sammanträdet.
Kanslichefen bedömer att Storumans kommuns gällande arbetsordning för
kommunfullmäktige har tidsfrister som bör justeras. Tre dagar före sammanträde respektive dagen före sammanträde är för knappt tilltagna rent
praktiskt. Med hänsyn till karaktären kan det finnas fog för olika tidsfrister,
förslagsvis tio respektive fem dagar före sammanträde. Med en tidsfrist på
tio dagar för en interpellation finns självfallet goda möjligheter till att besvara interpellationen vid aktuellt sammanträde. Det kan dock vara nödvändigt att ha en formulering som möjliggör att vissa mer komplicerade interpellationer får hänskjutas till nästa sammanträde.
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Arbetsutskottet föreslår
att motionen bifalls
att tidsfristen för inlämnande av interpellationer och frågor i kommunfullmäktige justeras enligt följande:
o interpellationer – tio dagar före sammanträdet
o frågor – fem dagar före sammanträdet
att gällande arbetsordning för kommunfullmäktige revideras för ovannämnda delar.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2012-05-08

KSAU § 53

8 (13)

KS/2012:139 - 109

Revidering av förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län
Region Västerbottens förbundsfullmäktige beslutade den 21 mars 2012 att
föreslå fullmäktige i kommuner och landsting i Västerbottens län att godkänna två tillägg i förbundsordningen.
Det första tillägget gäller övertagande av aktier i AB Transito. Med anledning av förändringarna i kollektivtrafiklagstiftningen ska ägandet av AB
Transito övergå till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Landstingsfullmäktige har som borgenär för AB Transito den 11 oktober
2011 beslutat om förändringarna för sin del. Länstrafiken i Västerbotten AB
har den 6 oktober 2011 som tidigare aktieägare beslutat överlåta aktierna till
kollektivtrafikmyndigheten.
De nya ägarförhållandena innebär ingen förändring avseende landstingets
borgensåtagande och landstinget kommer även fortsättningsvis att stå för
borgen vid nyanskaffningar av tåg i regionen. Solidarisk borgen för alla
ägare gäller inte längre för framtida fordonsanskaffning.
Enligt gällande förbundsordning ska Regionförbundet Västerbottens län
som kollektivtrafikmyndighet ha medlemmarnas medgivande att överta
aktier i AB Transito.
Det andra tillägget gäller ändring av antalet revisorer. § 14 i förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län anger att styrelsen ska utse
tre revisorer. På grund av förbundets ökade uppdrag har valberedningens
presidium föreslagit att förbundet utökar antalet lekmannarevisorer till fem.
Följande förändringar föreslås i gällande förbundsordning:
§ 13 Förbundets uppgifter, punkt 14
c. Vara regional huvudman för AB Transito (5,3 %)
§ 14 Revision
Förbundsfullmäktige ska för samma mandatperiod som gäller för styrelsen
utse fem revisorer.
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Arbetsutskottet föreslår
att revidering av förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län
avseende övertagande av aktier i AB Transito samt ändring av antalet revisorer för Regionförbundet Västerbottens län godkänns.
-----
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KS/2012:148 - 107

Ansvarsfrihet år 2011 för direktionen i kommunalförbundet
Partnerskap Inland - Akademi Norr____________________
Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi
Norr avseende år 2011 fastställdes av direktionen den 2 mars 2012.
Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.
Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med
direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns
fullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår
att direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
beviljas ansvarsfrihet för år 2011.
-----
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KS/2009:120 - 710

Utvärdering - införande av vårdnadsbidrag
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 11 att införa vårdnadsbidrag
på försök fr.o.m. 1 juli 2011 samt att utvärdering ska göras inom ett år från
start.
Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har den 13 mars 2012 gjort
följande utvärdering:
o Under perioden 1 juli 2011—31 mars 2012 har totalt femton ansökningar
inkommit till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. Fjorton har beviljats och en avslagits. Av dessa fjorton har tre avbrutit sökt period på
grund av att nytt syskon tillkommit och man därför istället sökt föräldrapenning.
o Under mars 2012 har vårdnadsbidrag utbetalats till nio personer.
o Den totala kostnaden för perioden 1 juli 2011—31 mars 2012 (9 månader) har uppgått till 249 000 kronor.
Beredande organs förslag
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-04-12, § 27.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2012-04-12, § 27 beslutat att
godkänna utvärderingen och att överlämna den till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för en
mer detaljerad uppföljning av vårdnadsbidraget ur social och ekonomisk
synpunkt samt ett ställningstagande från nämnden om vårdnadsbidraget
föreslås permanentas eller inte.
-----
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KS/2012:147 - 107

Bolagsstämma med Inlandsbanan AB (IBAB) 2012
Inlandsbanan AB (IBAB) kallar till bolagsstämma den 15 maj 2012 på
Storsjöteatern i Östersund med start kl. 10.00. I anslutning till bolagsstämman hålls ägarsamråd.
Kommunfullmäktige har 2010-11-30 beslutat uppdra till kommunstyrelsen
att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten,
föreningsstämmor m.fl. under mandatperioden 2011—2014.
Arbetsutskottet beslutar
att utse kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell till kommunens
ombud vid Inlandsbanan AB:s bolagsstämma
att kommunens ombud får i uppdrag att rösta för
o fastställelse av resultat- och balansräkning enligt upprättad årsredovisning
o disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
o ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
-----
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KS/2012:152 - 106

Årsmöte med föreningen MittSkandia 2012
Föreningarna MittSkandia och Sagavägen inbjuder till gemensam årsmöteskonferens den 29—30 maj 2012 i Vilhelmina.
I anslutning till årsmöteskonferensen hålls MittSkandias årsmöte den 29
maj kl. 13.00.
Kommunfullmäktige har 2010-11-30 uppdragit till kommunstyrelsen att
utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten,
föreningsstämmor m.fl. under mandatperioden.
Arbetsutskottet beslutar
att utse kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell alternativt kommunstyrelsens vice ordförande Karin Malmfjord till ombud vid föreningen
MittSkandias årsmöte.
-----
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