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Kommunfullmäktige  2019-04-23  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Luspengymnasiets aula, Storuman 2019-04-23 kl. 13.00-15.10 

 Ajournering för allmänhetens frågestund § 25 kl. 13.05-13.35 

 Ajournering för överläggningar § 45 kl. 14.40-14.50 

 

Beslutande Se närvarolista sid. 2-3 

  

Övriga närvarande Maria Mickelsson  sekreterare 

  

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Hans-Peter Carlson och Kajsa Forsberg 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2019-05-07 kl. 11.00 

 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………. Paragrafer §§ 25-55 

 Maria Mickelsson 

 

                      

 

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

 Patrik Persson §§ 25-29, 31-55 Jarl Folkesson § 30 

  

                      

 

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

  Hans-Peter Carlson  Kajsa Forsberg 

 

 Beslut om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 
  Organ                                              Kommunfullmäktige 

 
Sammanträdesdatum 2019-04-23  

   

Datum för anslags uppsättande 2019-05-07 Datum för anslags nedtagande 2019-05-29 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Maria Mickelsson 
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Närvaro- och omröstningslista  

                            O m r ö s t n i n g 

                            § 45                                  

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår 

 

C 

 

Patrik Persson  

Nb §§ 25-29,  

31-55 

 

1 

  

 

S 

 

Gunilla Lundgren 

Nb §§ 25-29,  

31-55 

 

1 

  

 

C 

 

Jarl Folkesson 

 

Nb 

 

1 

  

 

 

M 

 

Ulf Vidman 

Nb §§ 25-28,  

30, 32-55 

 

1 

  

 

M 

 

Veronika Håkansson 

Nb §§ 25-28,  

30-55 

 

1 

  

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

Nb §§ 25-28,  

30-55 

 

1 

  

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

- 

 

 

  

 

C 

 

Therese Granström 

Nb §§ 25-28,  

30-55 

 

1 

  

 

C 

 

Anders Persson 

Nb §§ 25-28,  

30, 32-55 

 

1 

  

 

C 

 

Klara Olofsson 

Nb §§ 25-28,  

31-55 

 

1 

  

 

C 

 

Peder Wiklund 

Nb §§ 25-28, 

30-31, 33-55 

 

1 

  

 

C 

 

Jan-Elof Bergström 

Nb §§ 25-28,  

31-55 

 

1 

  

 

C 

 

Eva-Sofie Jansson 

 

- 

 

 

  

 

L 

 

Hans-Peter Carlson 

 

Nb 

 

1 

  

 

L 

 

Ulla-Maria Åkerblom 

 

- 

 

 

  

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

Nb §§ 25-28,  

30-55 

 

1 

  

 

KD 

 

Ingela Forsman 

 

- 

   

 

S 

 

Karin Malmfjord  

Nb §§ 25-28,  

30-55 

 

1 

  

 

S 

 

Kristina Fredriksson 

Nb §§ 25-28,  

30, 32-55 

 

 

 

1 

 

 

S 

 

Rickard Frohm 

 

- 
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Närvaro- och omröstningslista – forts.  

          O m r ö s t n i n g 

                 § 45               

Ledamöter (forts.) Närvaro Ja Nej Avstår 

 

S 

 

Fredrik Boström 

Nb §§ 25-28, 

30, 32-55 

 

1 

 

 

 

 

S 

 

Kajsa Forsberg 

 

Nb 

  

1 

 

 

S 

 

Peter Åberg 

Nb §§ 25-28,  

30, 32-55 

 

1 

 

 

 

 

V 

 

Daniel Johansson  

Nb §§ 25-28,  

30-55 

  

1 

 

 

V 

 

Linda Glasin 

 

Nb 

  

1 

 

 

V 

 

Torkel Stångberg 

 

Nb 

  

1 

 

 

V 

 

Emilia Ronnhed 

Nb §§ 25-28,  

30, 32-55 

  

1 

 

 

SD 

 

Elving Karlsson 

Nb    

1 

 

 

SD 

 

Bengt-Erik Åkebrand 

 

- 

   

 

SD 

 

Marie Berglund 

 

Nb 

  

1 

 

 

KL 

 

Erold Westman 

 

Nb 

  

1 

 

Tjänstgörande ersättare Närvaro Ja Nej Avstår Ersättare för ledamot 

 

C 

 

Pereric Stenvall 

Nb §§ 25-31,  

33-55 

 

1 

   

Jessica Bergfors 

 

C 

 

Ella-Pia Lönnback 

 

Nb 

 

1 

   

Eva-Sofie Jansson 

 

L 

 

Per-Erik Sahlman 

Nb §§ 25-28,  

30-55 

 

1 

   

Ulla-Maria Åkerblom 

 

KD 

 

Allan Forsberg 

Nb §§ 25-28,  

30-55 

 

1 

   

Ingela Forsman 

 

S 

 

Christian Andersson 

Nb §§ 25-28,  

30-55 

 

1 

   

Rickard Frohm 

 

SD 

 

Laila Löfdahl 

 

Nb 

  

1 

  

Bengt-Erik Åkebrand 

  31 21 10   

Ej tjänstgörande ersättare Närvaro 

 

S 

 

Maria Gardfall  

 

N 

Nb = Närvarande beslutande 

N = Närvarande ej beslutande 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 25   

 

Allmänhetens frågestund - årsredovisning 2018 för  

Storumans kommun 
 

Enligt gällande arbetsordning ska allmänhetens frågestund äga rum i sam-

band med att kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen.  

 

I tillkännagivandet av dagens sammanträde framgår att allmänheten har 

möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen.  

 

Sammanträdet ajourneras kl. 13.05-13.35 för information om kommunens 

årsredovisning 2018 som följs av allmänhetens frågestund. 

----- 
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KF § 26  KS/2019:175 - 042 

KS/2019:184 - 042 

 

Verksamhetsberättelser 2018 
 

Respektive styrelse och nämnd ska upprätta verksamhetsberättelser för 

2018 för sina verksamhetsområden. Verksamhetsberättelserna är nämnder-

nas egen redovisning till kommunfullmäktige och innehåller kommentarer 

kring resultatet, redovisning av viktiga händelser samt uppföljningar av 

fastställda mål i verksamhetsplanerna. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09 § 23. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09 § 23 att överlämna styrelsens och 

nämndernas verksamhetsberättelser 2018 till kommunfullmäktige för god-

kännande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser 2018. 

----- 
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KF § 27  KS/2019:185 - 042 

 

Årsredovisning 2018 för Storumans kommun 
 

Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla för-

valtningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och 

sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. För-

valtningsberättelsen ska bland annat innehålla en översikt över utvecklingen 

av verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultat- 

och balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess 

slut. 

 

Kommunens resultat uppgår till 8,3 mnkr. När de kommunala bolagen in-

kluderas uppgår resultatet till 12,0 mnkr och är i den delen bättre än föregå-

ende års resultat på 11,1 mnkr.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-03-04. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15, § 17.  

Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09 § 24. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09 § 24 att fastställa årsredovisning 

2018 för Storumans kommun och överlämna den till kommunfullmäktige 

för godkännande. 

 

Kommunrevisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse för år 2018 att års-

redovisningen godkänns.  

 

Yrkande 

Tomas Mörtsell (C) yrkar att årsredovisningen godkänns.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tomas Mörtsells yrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna årsredovisning 2018 för Storumans kommun. 

-----  
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KF § 28  KS/2019:454 - 000 

 

Revisionsberättelse 2018 
 

Kommunrevisorerna har 2019-04-15 upprättat revisionsberättelse för år 

2018.  

 

Revisorernas bedömning 

 

o Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. 

 

o Kommunstyrelsen och nämnder har till övervägande del bedrivit verk-

samheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under 

år 2018. Omsorgsnämnden och fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

den har inte bedrivit verksamheten inom tilldelad driftbudget. 

 

o Kommunstyrelsen och nämnder har endast delvis bedrivit verksam-

heten på ett ändamålsenligt sätt. Brister har noterats inom kommunsty-

relsens, omsorgsnämndens respektive fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens verksamheter. 

 

o Kommunstyrelse och nämnders interna kontroll har till övervägande 

del varit tillräcklig under år 2018. Den interna kontrollen inom fritids-, 

kultur- och utbildningsnämnden har i begränsad utsträckning varit till-

räcklig.  

 

o Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 

som kommunfullmäktige uppställt. Redovisat resultat för verksam-

heten år 2018 är delvis förenligt med fastställda mål.  

 

Granskningens resultat och förslag till utvecklingsområden redovisas i bi-

laga till revisionsberättelsen.  

 

Av revisionsberättelsen framgår sammanfattningsvis att revisorerna tillstyr-

ker dels att årsredovisningen godkänns och dels att kommunfullmäktige be-

viljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder samt de enskilda för-

troendevalda i dessa organ.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera revisionsberättelsen för år 2018. 

----- 
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KF § 29  KS/2019:454 - 000 

 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2018 
 

Kommunrevisorerna har 2019-04-15 upprättat revisionsberättelse för 2018. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för kommunstyrelsen och dess 

enskilda förtroendevalda avseende 2018 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfri-

het avseende 2018 års förvaltning.  

 

Jäv  

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

Vidman (M), Veronika Håkansson (M), Roland Gustafsson (KD), Karin 

Malmfjord (S), Kristina Fredriksson (S), Peter Åberg (S), Daniel Johansson 

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

Per-Erik Sahlman (L), Allan Forsberg (KD), Fredrik Boström (S), Christian 

Andersson (S), och Emilia Ronnhed (V) deltar inte beslutet på grund av jäv.  

 

Reservation  

Erold Westman (KL), Elving Karlsson (SD), Marie Berglund (SD) och 

Laila Löfdahl (SD) reserverar sig över beslutet.  

----- 
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KF § 30  KS/2019:454 - 000 

 

Ansvarsfrihet för omsorgsnämnden 2018 
 

Kommunrevisorerna har 2019-04-15 upprättat revisionsberättelse för 2018. 

Av denna framgår att ansvarsfrihet tillstyrks för omsorgsnämnden och dess 

enskilda förtroendevalda avseende 2018 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfri-

het avseende 2018 års förvaltning. 

 

Jäv 

Patrik Persson (C), Gunilla Lundgren (S), Klara Olofsson (C), Jan-Elof 

Bergström (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.  

 

Reservation  

Erold Westman (KL), Elving Karlsson (SD), Marie Berglund (SD) och 

Laila Löfdahl (SD) reserverar sig över beslutet. 

----- 
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KF § 31  KS/2019:454 - 000 

 

Ansvarsfrihet för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

2018 
 

Kommunrevisorerna har 2019-04-15 upprättat revisionsberättelse för 2018. 

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

ningsnämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2018 års för-

valtning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

troendevalda ansvarsfrihet avseende 2018 års förvaltning. 

 

Jäv 

Anders Persson (C), Peter Åberg (S), Fredrik Boström (S), Kristina  

Fredriksson (S), Emilia Ronnhed (V) och Ulf Vidman (M) deltar inte i  

beslutet på grund av jäv.   

----- 
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KF § 32  KS/2019:454 - 000 

 

Ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2018 
 

Kommunrevisorerna har 2019-04-15 upprättat revisionsberättelse för 2018. 

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

nadsnämnden och dess enskilda förtroendevalda avseende 2018 års förvalt-

ning.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och dess enskilda förtro-

endevalda ansvarsfrihet avseende 2018 års förvaltning.  

 

Jäv 

Peder Wiklund (C) och Pereric Stenvall (C) deltar inte i beslutet på grund 

av jäv.  

----- 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL 12 (41)  

   

Kommunfullmäktige 2019-04-23  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 33  KS/2018:786 - 450 

 

Motion - uppstädning av tomter och mark i Storumans  

kommun 
 

Karin Malmfjord (S) och Maria Gardfall (S) har 2018-06-07 lämnat in en 

motion om uppstädning av tomter och mark i Storumans kommun, där de 

bland annat skriver följande:  

 

Inlandskommunerna belastas svårt av ärenden som rör nedskräpning på 

både enskild mark och allmänhetens. Ansvaret för uppstädning ligger på 

kommunerna och gränsdragningen mellan vad som är hobbyverksamhet 

och kommersiell verksamhet är svår att fastställa. Det är dock förbjudet att 

skräpa ner och riskera att grundvatten och mark förorenas.  

 

Nedskräpningen är anmärkningsvärd längs en del vägar och byar i  

Storumans kommun, med bilbatterier och oljedunkar som står på marken. 

Eventuella köpare till fastigheter i dess närhet vänder då de upptäcker hur 

miljön verkligen ser ut efter att ha lockats av bilder på internet. I andra 

kommuner kan man njuta av naturvärden utan att störas av nedskräpning 

och behöva oroa sig över framtida skador på grundvatten och mark. Männi-

skor på väg till sina fritidshus i Hemavan förfäras över nedskräpningen i 

vissa områden. 

  

Ärenden rörande nedskräpning är segdragna, tjänstemännen gör vad de kan, 

men arbetsbelastningen är också tung på grund av expansionen i Hemavan. 

För att behålla kommuninvånare och motivera fler att flytta hit är det ange-

läget att visa att kommunen bryr sig om naturen, luften, marken och med-

borgarna.  

 

Motionärerna vill inte att människor ser ner på kommunens förmåga att ta 

hand om sin miljö och anser att Storumans kommun bör föregå med ett gott 

exempel när det gäller uppstädning. De föreslår därför  

 

att ansvarig nämnd utreder möjligheten att söka projektmedel för uppstäd-

ning 

 

att nämnden belyser risker med att skjuta uppstädningen på framtiden 

 

att nämnden sedan utvärderar utfallet av uppstädningen. 
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KF § 33 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-12 § 45 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitterats till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2019-03-28 

Motionen bör avslås, då den inte berör ett kontinuerligt och heltäckande ar-

bete med kommunens avfallshantering och åtgärder mot nedskräpning. För-

slagen är istället mer inriktade mot tidsbegränsade satsningar, och specifika 

åtgärder. För att ge resultat på längre sikt behöver arbetet bedrivas kontinu-

erligt. Effekterna av tidsbegränsade projekt riskerar att klinga av relativt 

snabbt när frågan inte längre drivs.  

 

Kommunen har ännu inte upprättat en heltäckande, sammanhållen, uppdate-

rad och aktuell renhållningsordning. 

 

Mer specifika beskrivningar och historik av kommunens avfallshantering 

och hantering av nedskräpning finns i bilaga till yttrandet tillsammans med 

några utdrag från bl.a. kommunala beslut från andra kommuner, och väg-

ledningar. 

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2019-03-28. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09 § 25. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

 

att motionen avslås. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att motionen bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Karin 

Malmfjords ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 

----- 

 



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL 14 (41)  

   

Kommunfullmäktige 2019-04-23  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 34  KS/2019:176 - 294 

 

Motion - införande av folkbokföringskrav vid uthyrning av 

alla kommunalt ägda bostäder 
 

Ulla-Maria Åkerblom (L) och Hans-Peter Carlson (L) har 2019-03-04 läm-

nat in rubricerad motion där de sammanfattningsvis skriver följande:  

 

Storumans kommun är en attraktiv kommun, inte minst för delårsboende. 

Andelen fritidshus är stor och turismen är en viktig näring. Behovet av bo-

städer, inte minst små lägenheter, är stort. I den västra kommundelen har 

det tidvis varit stor bostadsbrist som bland annat berott på en stor volym  

säsongsarbetare och studenter.  

 

En stor del av de bostäder som kommunen upplåter i hela kommunen, an-

tingen direkt eller indirekt via Fastighets AB Umluspen (FABU), är attrak-

tiva både för fastboende, säsongsarbetare och studenter. Kommunens upp-

gift är att i första hand tillgodose kommuninvånarnas intressen. Bostadsför-

sörjning är en av kommunens många uppgifter.  

 

För att säkerställa skatteintäkter och därmed möjligheter till en god kom-

munal verksamhet är det viktigt att de som bor i kommunen också betalar 

skatt genom att vara folkbokförda här.  

 

Ett folkbokföringskrav föreslås därför i kommunalt ägda fastigheter. Vid 

alla nya kontrakt som tecknas för kommunalt ägda bostäder, direkt eller in-

direkt via FABU, ska hyresgästen antingen vara folkbokförd i kommunen 

eller utfästa sig för att göra detta. Att vara folkbokförd i kommunen ska 

vara ett villkor för att få teckna ett förstahandskontrakt i av kommunen ägda 

bostäder. Detta leder till ökade skatteintäkter och fler kommuninvånare. 

Som en bieffekt kan också den privata marknaden för hyreslägenheter bli 

mer definierad och öppnas upp som alternativ för de som inte vill eller kan 

folkbokföra sig här av ett eller annat skäl.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att ett villkor om folkbokföring införs vid uthyrning av alla kommunalt 

ägda bostäder.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 35  KS/2019:261 - 055 

 

Motion - byte av bank för hantering av kommunens bank-

ärenden 
 

Daniel Johansson (V) har 2019-03-06 lämnat in rubricerad motion där han 

sammanfattningsvis skriver följande:  

 

Medias rapportering visar hur storbankerna bedriver rent olaglig verksam-

het med penningtvätt och aggressiv skatteplanering. Storumans kommun 

använder sig av Swedbank för sina bankärenden, en bank som är högst del-

aktig i den härvan med penningtvätt från Baltikum och Ukraina.  

 

Tidigare har det dessutom visat sig vilket ansvar denna storbank tar för  

Storumans kommun när de nyligen lade ner bankkontoret i Tärnaby.  

 

Daniel Johansson föreslår därför 

 

att Storumans kommun utreder möjligheterna att byta till annan bank som 

inte är inblandad i olagligheter och aggressiv skatteplanering 

 

att Storumans kommun så snart detta är möjligt byter bank för hantering av 

kommunens bankärenden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

----- 
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KF § 36  KS/2019:444 - 319 

 

Motion - toalett ("bajamaja") vid Storhällas parkering 
 

Marie Berglund (SD) har 2019-04-05 lämnat in rubricerad motion där hon 

sammanfattningsvis skriver följande:  

 

Storhällas parkeringsficka är en bra rastplats som både resenärer och 

hundägare regelbundet besöker. Problemet med rastplatser är dock att 

många besökare kommit långväga och kan behöva uträtta sina behov. Tale-

sättet ”nöden har ingen lag” har aldrig varit så applicerbart som här och gäs-

ter kan tvingars uträtta sina behov ändå.  

 

Storumans kommun ska vara en ren kommun där befolkningen känner be-

hag och trygghet. Att en så bra och välbesökt rastplats inte har en toalett är 

för dåligt och det säger sig självt hur en toalett (”bajamaja”) skulle under-

lätta både för turister och chaufförer.  

 

Storumans kommun bör tillhandahålla denna självklara service och se ut en 

lämplig plats. Lösningen behöver dessutom inte kosta särskilt mycket.  

 

Marie Berglund föreslår 

 

att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram kostnads-

förslag på toalett (”bajamaja”) och därtill lämplig plats för placering.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

----- 
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KF § 37  KS/2019:174 - 311 

 

Medborgarförslag - anslagstavla i Hemavan 
 

Lena Drangel, Gertrud Hillörn, Ann-Marie Larsson, Siv Kristoffersson, 

Inger Gustafsson, Margrete Andersson, Stina Omma, Ella Valberg, Agneta 

af Ekenstam och Anita Berglund har 2019-02-25 lämnat in ett medborgar-

förslag om en samlingspunkt med anslagstavla i Hemavan där alla kan 

kommunicera och informera.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige. 

----- 
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KF § 38  KS/2019:285 - 370 

 

Medborgarförslag - solceller till en eller flera av kommunens 

fastigheter 
 

Michael Cederback har 2019-03-13 lämnat in ett medborgarförslag där han 

föreslår att kommunen investerar i solceller och monterar dessa på en eller 

flera av kommunens fastigheter.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

och beslut 

 

att återrapportering därefter görs till kommunfullmäktige.  

----- 
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KF § 39  KS/2019:344 - 000 

 

Redovisning av pågående motioner 
 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion om möjligt beredas så att 

kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väck-

tes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad 

som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom 

samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare hand-

läggning eller låta beredningen av motionen fortsätta.  

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 

per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska 

göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och novem-

ber.  

 

En sammanställning har tagits fram över de motioner som väckts i kom-

munfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats per den 31 mars 2019. Av 

sammanställningen framgår att det totalt finns 13 motioner som inte har 

slutbehandlats av kommunfullmäktige, varav nio är äldre än ett år. Av dessa 

nio motioner beräknas sju slutbehandlas vid kommunfullmäktiges samman-

träden i april och juni.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-04-02. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09 § 29. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KF § 40  KS/2019:345 - 000 

 

Redovisning av pågående medborgarförslag 
 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska ett medborgarförslag om möjligt be-

redas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna 

tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kom-

munfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva 

medborgarförslaget från vidare handläggning eller låta beredningen av 

medborgarförslaget fortsätta.  

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och övriga 

nämnder två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts 

färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sam-

manträden i april och november.  

 

En sammanställning har tagits fram över de medborgarförslag som väckts i 

kommunfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats eller återrapporterats 

till kommunfullmäktige per den 31 mars 2019. Av sammanställningen 

framgår att det totalt finns tretton medborgarförslag som inte har slutbe-

handlats av kommunfullmäktige eller styrelse/nämnd. Tre av dessa har inte 

slutbehandlats inom ett år från att de väcktes och beräknas istället slutbe-

handlas av kommunstyrelsen i april och maj. Fyra medborgarförslag har 

slutbehandlats och ska återrapporteras till kommunfullmäktige i april.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-04-02. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09 § 30. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN  PROTOKOLL 21 (41)  

   

Kommunfullmäktige 2019-04-23  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KF § 41  KS/2019:173 - 001 

 

Kollektivtrafikens organisering och finansiering i  

Västerbotten - delskatteväxling 
 

Region Västerbotten bildades den 1 januari 2019 och övertog då det  

regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i 

vissa län. Regionförbundet Västerbottens län avvecklades och deras upp-

drag inkorporerades i regionkommunen. En särskild fråga har varit organi-

sationen av den regionala kollektivtrafiken.  

 

Eftersom Regionförbundet Västerbottens län skulle upphöra 2019 utan att 

långsiktig lösning för organisering och finansiering av kollektivtrafiken 

nåtts, beslutade landstinget och kommunerna om en övergångslösning för 

ansvarsfrågan från och med 1 januari 2019. Kollektivtrafikens verksamhet 

lyftes in under regionkommunernas ansvar under en övergångsperiod med 

samma förutsättningar som gällt sedan tidigare att gälla under en över-

gångsperiod avseende finansieringen. Fördelningen av kostnaderna sker lik-

som tidigare enligt Västerbottensmodellen. 

 

Ett förslag till långsiktig lösning på organisationsfrågan av regionala kollek-

tivtrafikmyndigheten i Västerbottens län har resulterat i en överenskom-

melse för hur kollektivtrafiken i Västerbotten ska organiseras och finansie-

ras. Överenskommelsen ska formellt beslutas i respektive kommun i Väs-

terbotten och Region Västerbotten enligt följande modell: 

 

o Delskatteväxling av kollektivtrafiken i Västerbotten omfattande de 

gemensamma kostnaderna för trafikens genomförande enligt resultat 

för 2017 uppgående till 35 600 000 kronor. 

 

o Åtgärden ska följas av ett treårigt omställningsbidrag. 

 

o Denna överenskommelse åtföljs av ett fortsatt arbete med analys av 

den nuvarande/kvarvarande kostnadsfördelningsmodellen för kollek-

tivtrafiken i Västerbotten med redovisning under hösten 2019. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-03-05.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15, § 18. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09 § 31. 
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KF § 41 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 

den 1 januari 2020 

 

att skatteväxling från kommunerna till Region Västerbotten genomförs  

genom att kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region Västerbotten 

höjer skatten med 5 öre från och med 1 januari 2020 

 

att Region Västerbotten ansöker om ny länsvis skattesats för länet från och 

med 1 januari 2020 som en följd av skatteväxlingen 

 

att Region Västerbotten och länets kommuner hemställer tillsammans hos 

regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen 

(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 5 öre för kom-

munerna och höjs med 5 öre för Region Västerbotten från och med den 1 

januari 2020 

 

att ett mellankommunalt 3-årigt omställningsbidrag till följd av skatteväx-

ling godkänns enligt redovisad rapport ”Kollektivtrafikens organisering och 

finansiering i Västerbotten – Rapport 2, 2019-02-28”. 

----- 
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KF § 42  KS/2019:186 - 701 

 

Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk 

Hälsa 2018 Västerbottens län 
 

I enlighet med 2018 års överenskommelse mellan staten och Sveriges 

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

rådet psykisk hälsa har länets kommuner, landstinget och länsföreningen 

Hjärnkoll samt Region Västerbotten formulerat en länsplan för barn och 

unga och för vuxna. Det är den tredje länsplanen som skrivs i Västerbotten 

rörande psykisk hälsa inom det specifika projektet Uppdrag psykisk hälsa 

(UPH). Det övergripande syftet med UPH är att skapa förutsättningar för ett 

långsiktigt arbete på området psykisk hälsa samt att stimulera till en förbätt-

ring och förstärkning inom verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet 

och jämlikhet.  

 

2018 års länsplan innehåller en uppföljning av 2017 års målområden. Inter-

vjuer har genomförts med kommunens kontaktpersoner och andra som på 

olika sätt är involverade i kommunens arbete. I länsplanen återfinns även en 

aktivitetsplan för 2019 med fyra länsövergripande aktiviteter.  

 

AC konsensus rekommenderar Region Västerbotten (tidigare Västerbottens 

läns landsting) och de 15 kommunerna i Västerbotten att anta hela eller de-

lar av Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 2018 

Västerbottens län i regionfullmäktige respektive kommunfullmäktige under 

våren 2019.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2019-02-13 § 13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15, § 19.  

Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09 § 32. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 

2018 Västerbottens län i sin helhet. 

----- 
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KF § 43  KS/2017:926 - 190 

 

Revidering av reglemente för gemensam överförmyndar-

nämnd i södra Lappland 
 

I slutet av 2018 beslutade Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Dorotea, Åsele 

och Lycksele kommuner att bilda en gemensam överförmyndarnämnd.  

Respektive kommunfullmäktige antog reglemente och samverkansavtal  

för den gemensamma nämnden. I början av januari 2019 meddelade  

Vilhelmina kommun att man inte ska ingå i den gemensamma nämnden. 

 

Mot bakgrund av detta har Lycksele kommun, som är värdkommun för den 

gemensamma nämnden, den 14 februari 2019 meddelat att nämndens reg-

lemente behöver revideras. Revideringen av reglementet ska beslutas av 

kommunfullmäktige i varje kommun som ingår i den gemensamma nämn-

den. Revideringen består av att Vilhelmina kommun stryks i reglementet. 

 

Samverkansavtalet har utifrån de nya förutsättningarna undertecknats av de 

kommuner som fortsättningsvis ska ingå i den gemensamma nämnden.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15, § 20. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09 § 33. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera reglemente för överförmyndarnämnden i södra Lappland  

genom att Vilhelmina kommun stryks i reglementet. 

----- 
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KF § 44  KS/2019:316 - 109 

 

Minoritets- och samepolitisk handlingsplan för Storumans 

kommun 2019-2022 
 

Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:274) ska 

det allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 

utveckla sin kultur i Sverige. Det ska finnas ett särskilt fokus på barns ut-

veckling av kulturell identitet och användning av minoritetsspråket. 

 

De nationella minoriteterna ska också ges möjlighet till inflytande i frågor 

som berör dem och samråd ska hållas med minoriteternas representanter i 

sådana frågor. Allt sedan 2010-01-01 ingår Storumans kommun i förvalt-

ningsområdet för samiska. 

 

Från och med 2019-01-01 har lagen reviderats, och minoriteternas rättig-

heter förtydligats och stärkts på flera punkter. Detta innebär bland annat en 

stärkt rätt för minoriteterna att få inflytande via samråd i beslutsprocesser-

na, starkare informationsplikt för kommunen att informera minoriteterna 

om deras rättigheter, att kommunen ska anta uppföljningsbara mål för sitt 

minoritetspolitiska arbete och att kommunen årligen ska återrapportera re-

sultaten av sitt arbete till uppföljningsmyndigheten (länsstyrelsen i  

Stockholm). 

 

Handlingsplanen 

Mot bakgrund av den nya lagstiftningen föreslår samrådsgruppen att den ti-

digare årliga handlingsplanen för samiskt förvaltningsområde ”uppgrade-

ras” till en minoritetspolitisk handlingsplan som bör antas av kommunfull-

mäktige på mandatsperiodsbasis. 

 

Förslag till handlingsplan för 2019-2022 har upprättats i samarbete mellan 

samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde, minoritetsamordnaren och 

kommunkansliets utredare med gemensam bearbetning vid samrådsgrup-

pens sammanträde 2019-02-27. 

 

Målet med handlingsplanen är att uppfylla lagens intentioner, medverka till 

att den samiska kulturen och det samiska språket synliggörs och att stödja 

revitalisering av de samiska språken. Handlingsplanen ska vägleda plane-

ringen av alla de kommunala verksamheter som berörs av minoritetslag-

stiftningen. Handlingsplanens övergripande åtaganden innebär att motverka 

diskriminering och utsatthet, att skapa förutsättningar för inflytande och 

delaktighet samt att stimulera språk och kulturell identitet. 
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KF § 44 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-03-26. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09 § 34. 

 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutades att ändra benäm-

ningen av planen till Minoritets- och samepolitisk handlingsplan för Storu-

mans kommun 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa Minoritets- och samepolitisk handlingsplan för Storumans 

kommun 2019-2022 enligt upprättat förslag. 

----- 
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KF § 45  KS/2017:1031 - 739 

 

Investering - omställning av del av äldreboendet Tranan till 

trygghetsboende 
 

Omsorgsnämnden står inför en mängd utmaningar, bland annat kompetens-

försörjning och budgetföljsamhet.  

 

Som ett första steg mot att klara dessa utmaningar och omforma gamla 

strukturer att närma sig dagens förutsättningar föreslås att en del av äldre-

boendet Tranan ställs om till trygghetsboende.  

 

Ett trygghetsboende är helt vanliga bostäder som inte behöver biståndsbe-

slut från kommunen.  

 

Ett våningsplan i flygeln kallad D-huset är föremålet för föreslagen om-

ställning. Fastighets AB Umluspen har projekterat omställning som gäller 

befintlig byggnad som byggs om till elva lägenheter, varav fem ettor och 

resten tvåor, avsedda att hyras ut som trygghetsboende samt ett samvarorum 

och en ny och uppdaterad utemiljö.  

 

Utredning i ärendet har tagits fram 2018-12-27 som sammanfattningsvis 

konstaterar att en omställning av del av Tranans äldreboende till trygghets-

boende minskar kostnaderna för omsorgsnämnden samt trycket på kompe-

tensförsörjning och kan bidra till att skapa rörlighet på bostadsmarknaden. 

Den totala investeringen beräknas uppgå till 12 miljoner kronor.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Perssons Nilssons tjänsteutlåtanden  

2018-12-27 och 2019-04-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 4. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-12 § 12 och 2019-04-09 § 35. 

 

Kommunstyrelsens förslag 2019-02-12 

 

att kommunfullmäktige avsätter 12 mnkr ur kommunstyrelsens investe-

ringsram 2016-2019 för omställning av del av äldreboendet Tranan till 

trygghetsboende.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 2019-02-26 – återremiss 

Vid kommunfullmäktiges behandling beslutades att återemittera ärendet för  
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KF § 45 – forts.  

 

ytterligare beredning enligt följande:  

 

o Helhetsgrepp i äldrefrågan och dess behov av olika boendeformer i 

Storumans kommun 

o Brukarorganisationernas bör involveras i dialogen om framtidens 

trygghetsboende 

o Konsekvensbeskrivningar ska genomföras av hur vård, personal och 

brukares situation blir i kommunens olika boenden och vårdverksam-

heter.  

 

Förnyad beredning efter återremiss  

Socialchefen har 2019-03-26 yttrat sig utifrån återremissen och konstaterar 

sammanfattningsvis följande:  

 

o Behovet av trygghetsboende i kommunen har förts in i flera kom-

munövergripande styrdokument som också beslutats av kommunfull-

mäktige.  

o Brukarorganisationerna har vid flera tillfällen besökts av socialchef 

och omsorgsnämndens ordförande med anledning av ett framtida 

trygghetsboende.  

o En allmän konsekvens är att boende på kommunens vård- och om-

sorgsboenden har större behov och kräver mer insatser. Detta är dock 

inte en konsekvens av att verksamheten minskar med tolv lägenheter i 

särskilt boende utan en generell utveckling som syns redan idag. Detta 

innebär också att personaltätheten kan komma att behöva öka på de 

särskilda boendena som en konsekvens av att de boende blir mer re-

surskrävande. För att detta ska bli möjligt krävs dock ytterligare an-

passning av verksamheten alternativt att mer resurser anslås till verk-

samheten.  

 

Kommunstyrelsens förslag 2019-04-09 

 

att kommunfullmäktige avsätter 12 mnkr ur kommunstyrelsens investe-

ringsram 2016-2019 för omställning av del av äldreboendet Tranan till 

trygghetsboende. 

 

Yrkanden 

Karin Malmfjord (S) yrkar 

 

att kommunfullmäktige avsätter 12 mnkr ur kommunstyrelsens  
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KF § 45 – forts.  

 

investeringsram 2016-2019 för omställning av del av äldreboendet Tranan 

till ett biståndsbedömt trygghetsboende 

 

att omsorgsnämnden får i uppdrag att kartlägga behovet av korttidsboende 

samt särskilda boenden inkl. demensboenden 

 

att Fastighets AB Umluspen får i uppdrag att kartlägga och bedöma beho-

vet av övriga boendetyper.  

 

Daniel Johansson (V) biträdd av Kristina Fredriksson (S), Marie Berglund 

(SD) och Erold Westman (KL) yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås.  

 

Roland Gustafsson (KD) biträdd av Allan Forsberg (KD) yrkar att kom-

munstyrelsens förslag bifalls.  

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.40 för överläggningar och återupptas kl. 

14.50.  

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och fin-

ner att det avslås.  

2. Ordföranden ställer därefter proposition på Karin Malmfjords änd-

ringsyrkande och Daniel Johanssons avslagsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt Karin Malmfjords ändringsyr-

kande. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till Karin Malmfjords ändringsyrkande 

o Nej-röst för bifall till Daniel Johanssons avslagsyrkande.  

 

Omröstningsresultat (se omröstningslista sid. 2-3) 

Med 21 ja-röster och 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt  

Karin Malmfjords ändringsyrkande.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avsätta 12 mnkr ur kommunstyrelsens investeringsram 2016-2019 för 

omställning av del av äldreboendet Tranan till ett biståndsbedömt trygg-

hetsboende 
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KF § 45 – forts.  

 

att uppdra till omsorgsnämnden att kartlägga behovet av korttidsboende 

och särskilda boenden inkl. demensboenden 

 

att uppdra till Fastighets AB Umluspen att kartlägga och bedöma behovet 

av övriga boendetyper.  

 

Reservationer 

Daniel Johansson (V), Torkel Stångberg (V), Linda Glasin (V) och Emilia 

Ronnhed reserverar sig över beslutet till förmån för avslagsyrkandet med 

följande motivering:   

 

Trots ärendets återremiss och krav på kompletterande uppgifter saknar vi 

fortfarande ett helhetsgrepp om äldrefrågan och en konsekvensanalys av 

beslutet. Ingenstans i äldreplan eller bostadsförsörjningsplan hanteras frå-

gan om införande av trygghetsboende på bekostnad av särskilda boenden. 

Vi kan idag inte ställa oss bakom detta beslut som på sikt kan riskera vård 

och omsorg av våra äldre. Beslutet kan dessutom utan konsekvensanalys 

och framtidsanalys riskera att vi ställs inför framtida stora investeringar i 

nya säboplatser.  

 

Vi kan konstatera att det, trots förvaltningschefens kompletterande uppgift, 

inte skett kommunikation och dialog med föreningar och brukarorganisat-

ioner på ett tillfredsställande sätt då det framkommit i skrivelser att dessa 

involverats sent när projektet redan legat för beslut.  

 

Att våra äldre ska betala priset för att den politiska majoriteten inte gjort 

något trots stora underskott i omsorgsnämnden de senaste 8 åren och att 

man nu i panik genomför ett beslut som ren besparingsåtgärd ställer vi i 

Vänsterpartiet oss inte bakom.  

Marie Berglund (SD), Elving Karlsson (SD) och Laila Löfdahl (SD) reser-

verar sig över beslutet till förmån för avslagsyrkandet med följande moti-

vering:  

 

SD Storuman reserverar sig mot första att-satsen i sin helhet 

 

att avsätta 12 mnkr till ombyggnad 

 

att Tranans D-avdelning byggs om till trygghetsboende och att boendet ska 

vara biståndsbedömt. 
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KF § 45 – forts.  

 

Vi inom SD Storuman är inte emot ett trygghetsboende, men vi är emot pla-

ceringen. 

 

I ett vårdboende som behövs till den allt mer åldrande befolkningen med 

multifunktionella nedsättningar, där drar kommunen in både boende och 

resurser.  

 

Efter socialchefens svar på återremissen av ärendet om trygghetsboende på 

avdelning D på Tranan, så visar återremissen inte på någon som helst kon-

sekvensanalys av omställningen. Bara att behovet av omsorg ökar, oavsett 

om 12 platser minskat eller inte.  

 

SD röstade för att få denna återremiss och för att få ett beslutsunderlag 

som kunde förtydliga varför majoriteten i KF vill genomföra omställningen. 

När det inte klart framgick röstade vi för avslag. 

 

Omställning har bara utgått från ekonomiska effekter för omsorgsnämnden. 

 

 I Storumans kommuns strategiska plan 2016-2019 står det: 

 

”Kommunen ska ge alla äldre och funktionshindrade den omsorg de behö-

ver. Medborgare och besökare ska kunna känna trygghet när de vistas i 

kommunen.  

 

Omsorgsnämnden förväntas särskilt prioritera: 

 

 anpassning av boendeformer för äldre och dementa till de behov som 

ställs utifrån den demografiska utvecklingen. 

 

 höjd status genom långsiktig hållbar kompetensförsörjning inom 

äldreomsorgen när vi får en alltmer åldrande befolkning”. 

----- 
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KF § 46  KS/2019:46 - 041 

 

Investering - Vattenförsörjning Hemavan 
 

Investeringsmedel för projektet Vattenförsörjning Hemavan har i tidigare 

beslut beviljats med 32 700 000 kronor. Vattentäkten med anläggningar är 

nästan klar. Detsamma avser överföringsledning av råvatten från vattentäk-

ten till det planerade vattenverket. 

 

I projekteringsskede med vattenverket har tillkommit ytterligare funktioner 

som medför att vattenverket kommer att bli dyrare än planerat.  

 

Även åtgärder på ledningsnätet är nödvändiga. Nya ledningar behöver an-

läggas mellan vattenverket och högreservoarer. Förutom detta är det nöd-

vändigt med ombyggnationer i högreservoarer samt tryckstegringsanlägg-

ning. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2019-03-28. 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-09 § 36. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avsätta ytterligare 15 500 000 kronor till investeringsprojektet Vatten-

försörjning Hemavan 

 

att investeringen finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som 

avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2016 till 2019 

eftersom vatten och avlopp är en taxefinansierad verksamhet. 

----- 
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KF § 47  KS/2018:1466 - 101 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfull-

mäktige 
 

Ulla-Maria Åkerblom har utsetts till ledamot i kommunfullmäktige för  

Liberalerna innevarande mandatperiod.  

 

I skrivelse daterad 2019-03-05 avsäger sig Ulla-Maria Åkerblom uppdraget.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen  

 

att begära ny rösträkning hos länsstyrelsen för att utse ny ledamot efter 

Ulla-Maria Åkerblom.  

----- 
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KF § 48  KS/2018:1805 - 600 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - fritids-, kultur- 

och utbildningsnämnden 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 utsett Ulla-Maria Åkerblom (L) till 

ledamot i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden innevarande mandatpe-

riod.  

 

I skrivelse daterad 2019-03-05 avsäger sig Ulla-Maria Åkerblom uppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2019-04-23.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Lotten Wahlström (L) till ny ledamot efter Ulla-Maria Åkerblom 

(L) i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden resterande del av innevarande 

mandatperiod 

 

att utse Tina Kerro (L) till ny ersättare efter Lotten Wahlström (L) i fritids-, 

kultur- och utbildningsnämnden resterande del av innevarande mandatpe-

riod. 

----- 
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KF § 49  KS/2018:1808 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - Kommunalför-

bundet LYSTKOM 
 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20 utsett Ulla-Maria Åkerblom (L) till 

ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet LYSTKOM inneva-

rande mandatperiod.  

 

I skrivelse daterad 2019-03-05 avsäger sig Ulla-Maria Åkerblom uppdraget.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2019-04-23.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Lotten Wahlström (L) till ny ersättare i förbundsdirektionen för 

kommunalförbundet LYSTKOM resterande del av innevarande mandatpe-

riod. 

----- 
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KF § 50  KS/2019:111 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisorsuppleant i Storumans kommunföretag AB 
 

Kommunfullmäktige har 2019-02-26 Robert Salomonsson (C) till suppleant 

för lekmannarevisorn i Storumans kommunföretag AB innevarande man-

datperiod 2019-2023.  

 

I skrivelse daterad 2019-03-14 avsäger sig Robert Salomonsson uppdraget 

på grund av anställning inom Storumans kommunföretag AB.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2019-04-23.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Elin Holmgren (C) till ny suppleant för lekmannarevisorn i  

Storumans kommunföretag AB resterande del av innevarande mandatpe-

riod. 

----- 
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KF § 51  KS/2019:112 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag - lekmannarevisorsuppleant 

i Fastighets AB Umluspen 
 

Kommunfullmäktige har 2019-02-26 Robert Salomonsson (C) till suppleant 

för lekmannarevisorn i Fastighets AB Umluspen innevarande mandatperiod 

2019-2023.  

 

I skrivelse daterad 2019-03-14 avsäger sig Robert Salomonsson uppdraget 

på grund av anställning inom moderbolaget Storumans kommunföretag AB.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2019-04-23.  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Elin Holmgren (C) till ny suppleant för lekmannarevisorn i  

Fastighets AB Umluspen resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 52  KS/2019:113 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisorsuppleant i Industri- och logistikcentrum i Storuman 

AB 
 

Kommunfullmäktige har 2019-02-26 Robert Salomonsson (C) till suppleant 

för lekmannarevisorn i Industri- och logistikcentrum i Storuman AB inne-

varande mandatperiod 2019-2023.  

 

I skrivelse daterad 2019-03-14 avsäger sig Robert Salomonsson uppdraget 

på grund av anställning inom moderbolaget Storumans kommunföretag AB.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2019-04-23.  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Elin Holmgren (C) till ny suppleant för lekmannarevisorn i  

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB resterande del av innevarande 

mandatperiod.  

----- 
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KF § 53  KS/2019:114 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - lekmannarevi-

sorsuppleant i Storumans Kommunföretag Ekonomiförvalt-

ning AB 
 

Kommunfullmäktige har 2019-02-26 Robert Salomonsson (C) till suppleant 

för lekmannarevisorn i Storumans Kommunföretag Ekonomiförvaltning AB 

innevarande mandatperiod 2019-2023.  

 

I skrivelse daterad 2019-03-14 avsäger sig Robert Salomonsson uppdraget 

på grund av anställning inom moderbolaget Storumans kommunföretag AB.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2019-04-23.  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Elin Holmgren (C) till ny suppleant för lekmannarevisorn i  

Storumans Kommunföretag Ekonomiförvaltning AB resterande del av in-

nevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 54  KS/2019:115 - 107 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval – lekmanna-

revisorsuppleant i Hemavan Tärnaby Airport AB 
 

Kommunfullmäktige har 2019-02-26 Robert Salomonsson (C) till suppleant 

för lekmannarevisorn i Hemavan Tärnaby Airport AB innevarande mandat-

period 2019-2023.  

 

I skrivelse daterad 2019-03-14 avsäger sig Robert Salomonsson uppdraget 

på grund av anställning inom Storumans kommunföretag AB som är majo-

ritetsägare till Hemavan Tärnaby Airport AB.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2019-04-23.  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Elin Holmgren (C) till ny suppleant för lekmannarevisorn i  

Hemavan Tärnaby Airport AB resterande del av innevarande mandatperiod.  

----- 
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KF § 55   

 

Meddelanden 
 

KS/2019:80 

Skrivelse från Lycksele tingsrätt angående val av nämndemän. Löpande 

tjänstgöringstider för nämndemän upphör vid utgången av år 2019. Nyval 

av nämndemän för tiden 2020-2023 ska äga rum under 2019. För Storu-

mans kommuns del ska sex (6) nämndemän väljas. Senast den 1 oktober 

behöver tingsrätten besked om vilka nämndemän som valts.  

 

Tingsrätten vill påminna om att det behövs lämpliga nämndemän i alla åld-

rar, men generellt sett behövs fler som är yngre än 45 år.  

 

Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man lek-

mannadomare och representerar inte något parti. Val av nämnden ska enligt 

riksdagsbeslut ske året efter de allmänna valen just för att markera att upp-

draget inte är politiskt. Kommunfullmäktige ska därför inte lämna uppgift 

om vilket parti som nominerat nämndemannen.  

 

Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att val av nämndemän kommer 

att genomföras vid kommunfullmäktiges junisammanträde.  

 

KS/2019:17 

Omsorgsförvaltningens redovisning av rapport till Inspektionen för vård 

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

verkställts:  

 

Lagrum   Tidsperiod 

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen – individ- och  Kvartal 1 år 2019 

familjeomsorg 

 

Strategisk plan 2020-2023 

Kommunfullmäktige ska i juni fastställa strategisk plan för åren 2020-2023. 

I budgetberedningen pågår ett arbete med att ta fram förslaget till strategisk 

plan. Med anledning av detta uppmanas partierna lämna förslag till budget-

beredningen på vilka nyckeltal i KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 

som kommunen ska använda sig av i framtiden.  

----- 

 

 


