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Innehållsförteckning 
 
§ 46 Ekonomisk redovisning 
§ 47 Internkontroll 
§ 48 Avtal sommar och vintervägunderhåll 
§ 49 Lokala utvecklingsstrategier 
§ 50 Skog- och markpolicy för Vilhelmina kommuns skogar 
§ 51 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst 
§ 52 Norgefarargården 
§ 53 Höjning av kostpriser för personal i Vilhelmina kommun 
§ 54 Ansökan om lokalt skoterförbudsområde Kittelfjäll 
§ 55 Medborgarförslag 
§ 56 Återkallelse av serveringstillstånd 
§ 57 Vilhelmina Folkets Husförening 
§ 58 Begäran om utredning syftande till åtgärdsplan avseende Malgomajskolans lokaler 
§ 59 Ansökan om befrielse från renhållningsavgift fritidshus tomt F004,  
        Vilhelmina Övre Allmänningsskog 
§ 60 Kollektivtrafikplan 2015-2017 
§ 61 Miljömålen/Agenda 21 – uppföljning och uppdatering av lokala miljömål 
§ 62 Remiss-Förslag till nya Natura 2000-områden samt ändringar i befintliga områden 
§ 63 Samråd Vattenmyndigheten i Bottenviken 
§ 64 Samråd Vattenmyndigheten i Bottenhavet 
§ 65 Bro till Prästholmen 
§ 66 Nomineringar till styrelsen för Inlandskommunerna ekonomisk förening 2015-2018 
§ 67 Kommunstyrelsens delegationer 
§ 68 Tolkning av arvodesreglemente 
§ 69 Löneväxling 
§ 70 Projekt 2211 Tingshusparken 
§ 71 Årsredovisning 
§ 72 Förslag till detaljplan Kittelfjäll 1:61-Stallbacken 
§ 73 Detaljplan Kittelfjäll 1:176 – Kittelparken 
§ 74 Förslag till detaljplan för del av Storvall 1:66-i Vilhelmina kommun enkelt planförfarande 
§ 75 Beredning Skolan i framtiden 
§ 76 Toppning av landningsbana 
§ 77 Projekt INTILL 
§ 78 Överklagande partistöd Sverigedemokraterna 
§ 79 Inre tillsyn-serveringstillstånd 
§ 80 Uppföljning av serveringstillstånd 
§ 81 Återkallelse av serveringstillstånd 
§ 82 Utbildning förtroendevalda 
§ 83 Årsstämma Coompanion 16 april 2015 
§ 84 Ombudgetering 2015 avseende 2014 års verksamhet 
§ 85 Delgivningar 
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Innehållsförteckning  forts. 
 
 
§ 86 Delegeringsbeslut 
§ 87 Skolskjutsärende Klingerbacken 
§ 88 Överklagan beslut ansvarsfrihet, mål nr 43-14 
§ 89 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare, 
   Dnr 851-1750-2015 
§ 90 Ansökan HK Fjäll AB 
§ 91 Ansökan Grönfjäll fritidsby 
§ 92 Kittelfjäll 1:3 – detaljplan för handelsområde 
§ 93 Skrivelse från Länsstyrelsen Västerbotten 2015-03-30 Tillsyn enligt 9 kap  
   1§ Alkohollagen mm 
§ 94 Budget 2016 
§ 95 Omfördelning av medel, traktor kommunförrådet 
§ 96 Antagande av anbud för pensionsadministration 
§ 97 Bygdemedel Södra Lapplands Pastorat vid köp av hus i Fatmomakke 
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Ks § 46  Dnr15/Ks037  940 
Ekonomisk redovisning 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att behandla punkten i samband med årsredovisning 2014. 
-- 
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Ks § 47  Dnr15/Ks058  940 
Internkontroll 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta 
 
att 2014 års internkontrollprogram ska förlängas och även gälla för 2015 med 
nödvändiga justeringar. 
 
att lägga till följande punkter i internkontrollplanen: 
 
1. Personalkostnaderna ska följas upp månadsvis fördelat på verksamhetsgren 
i alla verksamheter inom kommunens samtliga nämnder. 
2. Utfallet månadsvis jämfört med budget månadsvis ska redovisas till 
kommunstyrelsen den 10:e nästkommande månad. 
3. Kommentarer ska också bifogas där verksamheten uttalar sig om ev.  
avvikelser mot budgeterad personalkostnad samt lägga förslag till åtgärder. 
 
Göran Jonzon yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. 
 
Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att 2014 års internkontrollprogram ska förlängas och även gälla för 2015 med 
nödvändiga justeringar. 
 
att lägga till följande punkter i internkontrollplanen: 
 
1. Personalkostnaderna ska följas upp månadsvis fördelat på verksamhetsgren 
i alla verksamheter inom kommunens samtliga nämnder. 
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Ks § 47  (forts) Dnr15/Ks058  940 
Internkontroll 

 
2. Utfallet månadsvis jämfört med budget månadsvis ska redovisas till 
kommunstyrelsen den 10:e nästkommande månad. 
3. Kommentarer ska också bifogas där verksamheten uttalar sig om ev.  
avvikelser mot budgeterad personalkostnad samt lägga förslag till åtgärder. 
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Kommunchef 
Tekniska enheten 
Ekonomi 

 
Ks § 48    ny bil. 1-2 
Au §314    14-16/1-7 
Au § 290    14-14/1-11 
Au § 246  Dnr14/Ks266 311 
Avtal sommar och vintervägunderhåll 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2014-10-21 
Tekniska enheten meddelar att nuvarande avtal för sommar och 
vintervägunderhåll avslutas 2015-10-01.  
Inriktning inför framtiden gällande underhållet bör fastställas samt  ett 
inriktningsbeslut hur upphandlingen ska ske.  
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR  
 
att uppdra till kommunchefen att till arbetsutskottets sammanträde 
2014-11-18 ta fram en jämförelse mellan entreprenad och att driva 
verksamheten i egen regi. 
-- 
Au 2014-11-18 
Tekniska avdelningen fick i uppdrag  att ta fram en jämförelse mellan att driva 
verksamheten i egen regi gentemot entreprenad. Tillkommande uppdrag, 
beräkna att även  sköta snöröjningen m.m. för fastigheterna. 
I bilaga har avdelningen försökt beskriva kostnaderna framräknade så att de 
går att jämföra med den pågående entreprenaden. För detta krävs det att 
tidsåtgången beräknas för en snösväng, detsamma för alla moment.  
I bilagan beskrivs även hur många tjänster det krävs för att klara uppdraget, 
även för sommarhalvåret. Kalkylen för sommarhalvåret är inte fullständig 
( exkl. salt) men  beräknar att kostnaden är likadan som entreprenad, men då 
är fördelen med egen regi att få mer timmar på hyveln.  
 
Avdelningen bifogar även kostnaderna för sommar och vinter vägunderhållet 
mellan perioden 2007-2013, där underhållet har skötts av entreprenör sedan 
2010.  
 
Beräkningen är gjord efter hur de har upphandlat idag, men avdelningen ser 
möjligheter till andra lösningar för att bedriva verksamheten med att upphandla 
delar och ta delar i egen regi. 
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Ks § 48      (forts) 
Au § 314    (forts) 
Au § 290    (forts) Dnr14/Ks266  311 
Avtal sommar och vintervägunderhåll 

 
Tekniska avdelningen lämnar yttrandet utan eget förslag till beslut 

 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet ytterligare. 
-- 
Au 2014-12-16 
Tekniska avdelningen inkommer 2104-12-05 med en beredning om skötseln 
för vinter-och sommarunderhåll för kommunens gator och vägar.  
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att remittera beredningen till de politiska partierna med en remisstid till 
2015-02-27 
 
att behandla ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-31. 
-- 
Ks 2015-03-31 
Remissyttranden har inkommit från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna 
och Moderaterna. 
 
Åke Nilsson uppger att S, V och politiskt oberoende Bengt Bergsten 
yrkar att kommunstyrelsen bör besluta 
 
att genomföra underhållet i delvis egen regi, delvis upphandlad entreprenad 
 
att upphandlingen görs på ett år. 
 
att utvärderingen av verksamheten görs till kommunstyrelsen under andra 
kvartalet 2016. 
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Ks § 48  (forts)  Dnr14/Ks266  311 
Avtal sommar och vintervägunderhåll 
 
att underhållet ska genomföras med högre kvalitet jämfört med nuvarande 
entreprenadavtal. 
 
att kostnaden ska vara minst 15 % lägre jämfört med nuvarande avtal. 
 
att delegera till kommunchefen att fatta nödvändiga beslut för att verkställa 
uppdraget. 
 
att förklara ärendet omedelbart justerat. 
 
Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att genomföra underhållet i delvis egen regi, delvis upphandlad entreprenad  
 
att upphandlingen görs på ett år. 
 
att utvärderingen av verksamheten görs till kommunstyrelsen under andra 
kvartalet 2016. 
 
att underhållet ska genomföras med högre kvalitet jämfört med  nuvarande 
entreprenadavtal. 
 
att kostnaden ska vara minst 15 % lägre jämfört med nuvarande avtal. 
 
att delegera till kommunchefen att fatta nödvändiga beslut för att verkställa 
uppdraget. 
-- 
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UTVE 
 
 
 
 
 
 
Ks § 49    ny bil. 3-82 
Au § 334 Dnr14/Ks349  940 
Lokala utvecklingsstrategier 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2014-12-16 
Förslag till Lokal utvecklingsstrategi- Vilhelmina kommun har upprättats av 
utvecklingsenheten 2014-11-21. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att remittera förslaget till Lokal utvecklingsstrategi- Vilhelmina kommun till 
de politiska partierna med remisstiden 2015-01-27.  
 
--- 
Ks 2015-03-31 
Remissyttranden har inkommit från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 
Kristdemokraterna och Politiskt alternativ och Vänsterpartiet. Yttranden har 
även inkommit från Utvecklingsarena Vilhelmina, Vilhelmina norra och södra 
sameby samt Dikanäs företag och föreningar i samverkan.  
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att uppdra till utvecklingsenheten att beakta inkomna remissvar och inarbeta 
dessa i förslaget till Lokal utvecklingsstrategi för Vilhelmina kommun. 
 
att återuppta ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-26. 
-- 
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Tekniska avdelningen 
 
 
 
 
 
 
Ks § 50    15-2/1-6 
Au § 28  Dnr14/Ks308  266 
Skog-och markpolicy för Vilhelmina kommuns skogar 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-02-10 
Tekniska avdelningen fick i uppdrag att presentera en skogsskötselpolicy för 
Vilhelmina kommuns skogsinnehav.  
Detta förslag på policy anger vilket typ av skogsvård kommunen kan ha för 
olika skogsområden, förslaget är indelat i fyra zoner från kvartersskog till 
produktionsskog.  
 
Tekniska avdelningen lämnar över förslaget utan eget yttrande.  
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta upprättat förslag till skogsskötselpolicy för Vilhelmina kommuns 
skogsinnehav med den ändringen att riktlinjerna avseende uppsättning av 
fågelholkar förs till Riktlinjer allmänt.  
 
-- 
Ks 2015-03-31  
Annika Andersson och Göran Jonzon yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att anta upprättat förslag till skogsskötselpolicy för Vilhelmina kommuns 
skogsinnehav med den ändringen att riktlinjerna avseende uppsättning av 
fågelholkar förs till Riktlinjer allmänt. 
-- 
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Ekonomi 
 
 
 
 
Ks § 51 
Au § 31    15-2/13-16 
Au § 29 7 Dnr14/Ks302  739 
Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst  
 
Ärendebeskrivning 
Au 2014-11-18 
Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst, trädde i 
kraft 2014-07-01 och innebär att en kommun får lämna ekonomiskt stöd för 
anskaffning och/eller anpassning av ett motorfordon till personer med 
funktionsnedsättning för att öka dennes möjligheter att förflytta sig. 
Införandet är frivilligt och kommunen kan också ställa lokala föreskrifter/krav 
på vad mobilitetsstödet innebär.  
Ex. på lokala föreskrifter kan vara: 
Krav på miljöbil. 
Krav på fordonets ålder. 
Maxbelopp för stöd. 
 
Vem kan ansöka om mobilitetsstöd? 
2 § .  En kommun får lämna mobilitetsstöd under förutsättning att den som ska 
få stödet 
*Samtycker till stödet. 
*Har tillstånd till färdtjänst enligt lagen (1997:736). 
*Inte har rätt till bilstöd enligt socialförsäkringsbalken. 
*Har ett omfattande resebehov. 

För närvarande har en ansökan om mobilitetsstöd lämnats in till kommunen.  
Ärendet kan inte utredas då kommunen inte tagit beslut om mobilitetsstöd. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att överlämna ärendet till socialnämnden för yttrande. 
-- 
Au 2015-02-10 
Yttranden har upprättats av socialnämnden samt trafikplanerare  Margaretha 
Löfgren.  
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Ks § 51   (forts) 
Au § 31  (forts) Dnr14/Ks302  739 
Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst  
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att överlämna ärendet till budgetberedningen för budget 2016.  
 
-- 
Ks 2015-03-31  
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att överlämna ärendet till budgetberedningen för budget 2016.  
 
-- 
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Kommunchef 
Valda ledamöter 

 
 
 
 
Ks § 52 
Au § 32  Dnr15/Ks049  940 
Norgefarargården 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-02-10 
Kultur- och utbildningsnämnden har 2008-09-16 § 110 tecknat avtal med 
Ewa Hed, Firma Fjällmålet för skötsel av Norgefarargården i Klimpfjäll. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja en nämndberedning med uppgift att utreda framtida utveckling och 
användning  av Norgefarargården i Klimpfjäll.  
 
-- 
Ks 2015-03-31  
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att välja en nämndberedning med uppgift att utreda framtida utveckling och 
användning av Norgefarargården i Klimpfjäll för redovisning vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-29. 
 
att utse följande ledamöter till nämndberedningen: 
 
Magnus Johansson (S) 
Susanne Sellin (S) - Sammankallande 
Göran Jonzon (KD) 
Katharina Hahlin (M) 
 
att beredningens sammanträden ska företrädesvis läggas i samband med andra 
ordinarie sammanträden. 
 
att uppdra till kommunchefen att utse tjänstemän i arbetsgruppen. 
-- 
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Anki Marklund 
Ekonomi 

 
 
 
 
 
Ks § 53 
Au § 33  Dnr15/Ks021  940 
Höjning av kostpriser för personal i Vilhelmina kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-02-10 
Kostchef Anki Marklund påtalar i skrivelse 2015-01-13, att en  
personallunch idag kostar 50 kronor och ett häfte med 10 kuponger 
480 kr inkl. moms. Senast priset för personallunch höjdes var 2011. 
Anledningen till prishöjningen är dels att kostnaderna för personal och 
livsmedel ökat, men även kravet att höja intäkter.  
 
Förslag till beslut 
 
att från och med 2015-04-15 besluta om en höjning av priset för personalkost 
till 55 kr/portion, kuponghäften 530 kr.  
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att från och med 2015-04-15 besluta om en höjning av priset för personalkost 
till 55 kr/portion, kuponghäften 530 kr.  
 
-- 
Ks 2015-03-31 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att från och med 2015-04-15 besluta om en höjning av priset för personalkost 
till 55 kr/portion, kuponghäften 530 kr.  
 
-- 
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Kittelfjäll Utveckling AB 
UTVE 

 
 
 
 
Ks § 54    15-2/17-18 
Au § 34  Dnr15/Ks045  813 
Ansökan om lokalt skoterförbudsområde Kittelfjäll 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-02-10 
En ansökan om lokalt skoterförbudsområde i Kittelfjäll har inkommit från 
Kittelfjäll Utveckling AB.  
Skotertrafiken i Kittelfjäll har ökat  i direkt anslutning till skidområdet, 
framförallt i det område som kallas ”Sadeln”, populärt område för toppturer 
med skidor.  
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att avslå ansökan om lokalt skoterförbudsområde i Kittelfjäll  
 

                                   att rekommendera sökanden att skylta området.  
-- 
Ks 2015-03-31 
Åsa Össbo yrkar att kommunstyrelsen bör återremmittera ärendet  
för att inhämta synpunkter från berörda markägare, VBS, skoterföreningen 
och Vilhelmina norra sameby. 
 
Efter avslutad överläggning prövar ordförande först om kommunstyrelsen 
beslutar att avgöra ärendet idag eller om det ska återremitteras. 
 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat att 
avgöra ärendet idag. 
 
Åsa Össbo ( PA ) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag om 
återremiss. 
 
Därefter prövar ordföranden arbetsutskottets förslag. 
Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Ks § 54  (forts) Dnr15/Ks045  813 
Ansökan om lokalt skoterförbudsområde Kittelfjäll 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att avslå ansökan om lokalt skoterförbudsområde i Kittelfjäll  
 

                                   att rekommendera sökanden att skylta området.  
 

-- 
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Ks § 55 
Au § 37     
Au § 14    15-2/24-25 
Kfm § 56  Dnr13/Ks221 940 
Medborgarförslag  
 
Ärendebeskrivning 
Kfm 2014-12-15 
Kenneth Nyberg inkommer med medborgarförslag enligt följande: 
”Mitt medborgarförslag är följande, och innehåller två delar: 
 
Att Vilhelmina kommun låter sakkunnig expertis externt granska 
kommunens satsningar på turism under de senaste tio åren (kanske mer), detta 
bör även inkludera hur vida kommunförvaltningen besitter tillräcklig 
kompetens på detta område. Granskningen bör även belysa alla projekt med 
huvud- eller delsyfte att främja turismutveckling i Vilhelmina kommun 
och/eller Södra Lappland. Detta med syfte att ta reda på om kommunens 
insats står i rimligt förhållande till utfallet, och om tillräckliga 
förutsättningar funnits i projekten för att kunna lyckas, inte minst då det gäller 
kompetens rörande denna komplexa näring. 
 
Att Vilhelmina kommun låter sakkunnig expertis externt granska hur 
demokrati och medarbetarinflytande praktiskt fungerar i kommunens  
verksamhet. Rekryteras personal efter kompetens eller informella kontakter 
och nätverk? Bör en ”Visselblåsarfunktion” inrättas gällande den kommunala 
verksamheten? Detta är något flera kommuner och offentliga förvaltningar 
inrättat.  
 
Dessa förslag är till för att belysa ev. brister inom den kommunala 
förvaltningen, och för att om så är fallet kunna lära av dessa och blir bättre i 
framtiden. FÖR VILHELMINAS BÄSTA! ” 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att bereda ärendet inför 
kommunfullmäktiges ställningstagande. 
-- 
 
 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 19 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Ks § 55   (forts) 
Au § 37  (forts) 
Au § 14  (forts)  Dnr13/Ks221 940 
Medborgarförslag  
 
Au 2015-01-13 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande. 
-- 
Au 2015-02-10 
Yttrande har upprättats av kanslichef Göran Lidström 2015-01-30. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att avslå medborgarförslaget.  
-- 
Ks 2015-03-31  
Monika Nilsson och Göran Jonzon yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 
Kommunfullmäktige beslutar att 
 
att avslå medborgarförslaget.  
 
-- 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 20 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
 
 
Ks § 56 
Au § 38  Dnr08/Ks336  702 
Återkallelse av serveringstillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-02-10 
Företaget Kultsjödalens högfjällshotell 556737-3856 såldes 2014-11-01 till 
HK Fjäll Klimpfjäll.  
 
Kommunkansliet rekommenderar kommunstyrelsen 
 
att återkalla företagets serveringstillstånd med anledning av försäljning av 
företaget.  
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att återkalla företagets serveringstillstånd med anledning av försäljning av 
företaget.  
-- 
Ks 2015-03-31  
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att återkalla företagets serveringstillstånd med anledning av försäljning av 
företaget.  
 
-- 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 21 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
Mikael Österberg 
Vilhelmina Folkets Husf.  

 
 
 
 
Ks § 57    ny bil. 83-85 
Au § 41  Dnr15/Ks062  940 
Vilhelmina Folkets Husförening 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-02-10 
Vilhelmina Folkets Husförening kallar till årsmöte tisdag 14 april 2015. 
Andelsägare ska nu utse ombud till årsmötet.  
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-31.  
 
-- 
Ks 2015-03-31 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att utse Mikael Österberg (S) som ombud till årsmötet. 
--



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 22 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
Ekonomi 
Kommunchef 
UN 
Per Lindberg 

 
Ks § 58    15-3/1-4 
Au § 46  Dnr15/Ks064  291 
Begäran om utredning syftande till åtgärdsplan avseende Malgomajskolans 
lokaler 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-03-03 
Rektor Per Lindberg, Malgomajskolan har i skrivelse 2015-02-03 till 
kommunstyrelsen påtalat bristerna, bl.a. eftersatt underhåll , i  
Malgomajskolans lokaler.   
 
Yttrandet har inkommit från Tekniska enheten 2015-02-10. 
Tekniske chefen Jan-Ola Borg har beräknat utredningskostnaderna till 
200-300 tkr. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare för att skapa 
ändamålsenliga lokaler. 
 
att anvisa 250.000:- för utredningskostnaderna. 
-- 
Ks 2015-03-31 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare för att skapa 
ändamålsenliga lokaler. 
 
att ur ej fördelade investeringsmedel anvisa 250.000:- för 
utredningskostnaderna. 
-- 
 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 23 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

Ägaren 
GunInger Fryklund 

 
 
 
 
Ks § 59    15-3/5 
Au § 47  Dnr15/Ks010  349 
Ansökan om befrielse från  renhållningsavgift fritidshus tomt F004, 
Vilhelmina Övre Allmänningsskog. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-03-03 
Ägaren av tomt F188 Vilhelmina Övre Allmänningsskog ansöker om befrielse 
från renhållningsavgift för den övertagna tomten F004, där ett fritidshus finns. 
Tanken är att det fritidshuset endast ska användas  som gäststuga för tomt F188. 
 
Yttrande från renhållningsansvarig GunInger Fryklund  har upprättats 
2015-02-09. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att avslå framställningen 
 
att tillämpa gällande renhållningstaxa vilket innebär debitering av varje 
bebyggd fastighet.  
-- 
Ks 2015-03-31  
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att avslå framställningen 
 
att tillämpa gällande renhållningstaxa vilket innebär debitering av varje 
bebyggd fastighet.  
 
-- 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 24 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

Trafikplaneraren 
 
 
 
 
 
 
Ks § 60    15-3/6-19 
Au § 48  Dnr15/Ks074  501 
Kollektivtrafikplan 2015-2017 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-03-03 
En ny kollektivtrafiklag trädde i kraft 1 Januari 2012, vilket innebar att det ska 
finnas en kollektivtrafikansvarig  myndighet i varje län. I samband med detta 
utsågs Region Västerbotten till regional kollektivtrafikmyndighet. 
Kommunerna och landstinget fick fortsättningsvis ansvaret över hur den 
regionala kollektivtrafiken skulle utformas. 
 
Kollektivtrafikplanen behandlar kommunens inomkommunala kollektivtrafik, 
d.v.s. den trafik som beställs genom kollektivtrafikmyndigheten. Planen 
beskriver även kommunens skolskjutsar: den trafik som endast är till för 
grundskoleelever.  
Kollektivtrafikplanen beskriver kort- och långsiktiga mål samt olika 
utvecklingsområden. 
Planen fungerar som ett stöd för den kommunala planeringen, övrig 
samhällsplanering och kommunikation med samhället. 
 
Planen omfattar en treårsperiod, från det att planen antagits av 
kommunfullmäktige. 
De trafikbeställningar som blir aktuella under perioden ingår också i planen 
i en särskild bilaga. 
Trafikbeställningen följs upp årligen av kommunens trafikplanerare. 
Kommunen är också skyldig att lämna in fastställd plan till 
kollektivtrafikmyndigheten. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
-- 
 
 
 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 25 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ks § 60  (forts) Dnr15/Ks074  501 
Kollektivtrafikplan 2015-2017 
  
Ks 2015-03-31 
Åke Nilsson yrkar bifall till upprättat förslag på kollektivtrafikplan.  
 
Åsa Össbo yrkar att kommunstyrelsen bör besluta om följande tillägg i 
kollektivtrafikplanen. 
 
1. Återinsättning av linje 420, fredagsturen som ringbil. 
2. Återinföra ringbil Stalon- Dikanäs.  
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande inledningsvis Åke Nilssons  
förslag under omröstning. 
Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla Åke Nilssons  förslag. 
 
Därefter prövas Åsa Össbos tilläggsyrkande.  
 
Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat 
avslå Össbos förslag. 
 
Åsa Össbo (PA) reserverar sig mot beslutet avseende hennes förslag. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att anta upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2015-2017. 
--



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 26 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
Arbetsgruppen 

 
 
 
 
 
Ks § 61    15-3/20-47 
Au § 49  Dnr08/Ks418  200 
Miljömålen/Agenda 21 – uppföljning och uppdatering av lokala miljömål 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-03-03 
Arbetsgruppen för miljömålsarbetet har under en lång period arbetat med de 
lokala miljömålen. På grund av olika omständigheter så har arbetet tagit längre 
tid än planerat.  
Nytt dokument avseende lokala miljömål har nu tagits fram.  
 
Arbetsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta det nya dokumentet och de föreslagna lokala miljömålen  
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta upprättade förslag till miljömål.  
-- 
Ks 2015-03-31 
Mikael Österberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att anta upprättade förslag till miljömål.  
-- 
 
 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 27 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

Länsstyrelsen 
MBN 

 
 
 
 
 
Ks § 62    15-3/48-53 
Au § 50  Dnr15/Ks054  940 
Remiss-Förslag till nya Natura 2000-områden samt ändringar i befintliga 
områden.  
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-03-03 
Länsstyrelsen har i uppdrag att komplettera Natura 2000-nätverket, EU:s 
nätverk av skyddade naturområden. Syftet är att åtgärda de brister som EU-
kommissionen påpekat för Sverige eller som framkommit i nationella analyser, 
eller i övrigt att komplettera med lämpliga områden utifrån Art- och 
habitatdirektivet och/eller Fågeldirektivet.  
 
Eventuella synpunkter på förslagen  ska lämnas senast 20 mars 2015.  
 
Yttrande har upprättats av miljöinspektör Evelina Öhgren. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att inge upprättat yttrande.  
-- 
Ks 2015-03-31  
Mikael Österberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att inge upprättat yttrande.  
-- 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 28 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

Vattenmyndigheten 
 
 
 
 
 
 
Ks § 63    ny bil. 86 
Au § 51  Dnr14/Ks363  940 
Samråd Vattenmyndigheten i Bottenviken 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-03-03 
Den 1 november 2014 startade Vattenmyndigheternas samråd om förslag till 
åtgärdsplan, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan för perioden  
2015-2021. I samrådet ingår även en miljökonsekvensbeskrivning av 
åtgärdsprogrammet.  
Samrådet handlar om vilka mål som behöver nås i sjöar, vattendrag, kuster och 
grundvatten och vilka åtgärder som krävs för att få en bra vattenmiljö och ett 
bra dricksvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.  
 
Samrådet pågår till den 30 april 2015.  
 
Det noteras att Vilhelmina kommun i första hand tillhör Bottenhavets 
vattendistrikt varför förvaltningen rekommenderar att inte avge yttrande när det 
gäller samråd Bottenviken. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att avstå från att inge yttrande.  
-- 
Ks 2015-03-31 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att avstå från att inge yttrande. 
-- 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 29 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

Vattenmyndigheten 
 
 
 
 
 
 
Ks § 64    ny bil. 87-91 
Au § 52  Dnr14/Ks364  940 
Samråd Vattenmyndigheten i Bottenhavet 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-03-03 
Den 1 november 2014 startade Vattenmyndigheternas samråd om förslag till 
åtgärdsplan, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan för perioden  
2015-2021. I samrådet ingår även en miljökonsekvensbeskrivning av 
åtgärdsprogrammet.  
Samrådet handlar om vilka mål som behöver nås i sjöar, vattendrag, kuster och 
grundvatten och vilka åtgärder som krävs för att få en bra vattenmiljö och ett 
bra dricksvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.  
 
Samrådet pågår till den 30 april 2015.  
 
Yttrande har upprättats 2015-02-26. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inge upprättat förslag till yttrande.  
-- 
Ks 2015-03-31 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att inge upprättat förslag till yttrande.  
-- 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 30 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

UTVE 
Beredningsgruppen 
Ekonomi 

 
 
Ks § 65 
Au § 55    15-3/86-88 
Au § 231 Dnr13/Ks232  829 
Bro till Prästholmen 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2013-06-18 
I samband med behandlingen av bygdeavgiftsmedel diskuterades behovet av en 
återuppbyggnad av en bro till Prästholmen. 
 
Ärendet med bro till Prästholmen har diskuterats med Cornelia och 
byggnadskontoret. Fler frågor bör utredas bl.a. bredd, längd, nyttjande m m och 
vad som sedan skall göras på själva ön. 
 
Förslag till beslut: att ge utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta 
utvecklingsplan för Prästholmen där en bro ingår som en del i detta samt 
kostnadsberäkning  
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att ge utvecklingsenheten i uppdrag att utarbeta utvecklingsplan för 
Prästholmen där en bro ingår som en del i detta samt därtill kopplad  
kostnadsberäkning  
-- 
Au 2015-03-03 
Utvecklingsenheten inkommer 2015-02-17 med en utvecklingsplan för 
Prästholmen.  
En rastplats ska iordningställas med väderskydd och anpassad för 
funktonshindrade. Transport med mindre fordon, ex fyrhjuling för ved och 
skötsel av rastplatserna, ska vara möjlig. Åtgärderna är kostnadsberäknade till 
377 000 kr och 23 000 kr är lagt till som övriga ej beräknade kostnader.  
 
Utvecklingsenheten rekommenderar kommunstyrelsen besluta  
 
att  disponera erforderliga medel, 300 000 kr från bygdemedel och 
100 000 kr från 1329 
 
att åtgärden budgeteras för 2016 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 31 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
 
 
 
Ks § 65  (forts) 
Au § 55  (forts) Dnr13/Ks232  829 
Bro till Prästholmen 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att  disponera erforderliga medel, 300 000 kr från bygdemedel och 
100 000 kr från 1329 
 
att åtgärden budgeteras för 2016  
-- 
Ks 2015-03-31  
Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att ändra andra 
attsatsen till: 
att åtgärden budgeteras för 2016 om utrymme finns. 
 
Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Nilssons 
ändringsyrkande. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att  disponera erforderliga medel, 300 000 kr från bygdemedel och 
100 000 kr från 1329 
 
att åtgärden budgeteras för 2016 om utrymme finns. 
-- 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 32 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

Inlandskommunerna ek.för. 
Nominerade 

 
 
 
 
 
Ks § 66    15-3/90 
Au § 57  Dnr15/Ks035  940 
Nomineringar till styrelsen för Inlandskommunerna ekonomisk förening 
2015-2018 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-03-03 
Inlandstinget arrangeras i år den 21-22 maj i Strömsund.  
Nomineringar till styrelsen för Inlandskommunerna ekonomisk förening 
2015-2018 ska skickas till valberedningen före 13 april.  
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.  
 
-- 
Ks 2015-03-31  
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att nominera Åke Nilsson (S) som ordinarie ledamot 
att nominera Annika Anderson (C) som ersättare. 
-- 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 33 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

Göran Lidström 
 
 
 
 
   ny bil. 92-107 
Ks § 67    15-3/91-108 
Au § 58  Dnr15/Ks078  940 
Kommunstyrelsens delegationer 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-03-03 
Ett utkast till reviderat förslag av kommunstyrelsens delegationer har  
2015-02-20 upprättats av kommunkansliet.  
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att uppdra till sekreteraren att redigera sammanställningen till 
kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-31.  
-- 
Ks 2015-03-31 
Kommunstyrelsens delegationer har reviderats 2015-03-19. 
Sekreteraren gör en genomgång av det reviderade förslaget. 
 
Åke Nilsson yrkar bifall till det upprättade förslaget.  
 
Göran Jonzon yrkar att kommunstyrelsen bör lägga in följande delegation till 
kommunchefen under p 51: 
 
51. Besluta om dispens enligt renhållningsordningen. 
 
Åsa Össbo yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att delegera följande 
ärendeslag till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
45.Tillfälligt tillstånd för utskänkning av alkohol 
46.Tillfälligt utökat öppethållande vid utskänkning av alkohol 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande först Åke Nilssons förslag 
förutom kommunchefens delegation nr 45 och nr 46 under proposition.  
 
Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla Åke Nilssons förslag utom nr 45 och nr 46.  
 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 34 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
 
 
 
Ks § 67  (forts) Dnr15/Ks078  940 
Kommunstyrelsens delegationer 
 
Därefter prövas Göran Jonzons tilläggförslag.  
 
Efter genomförd  proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla Göran Jonzons tilläggsförslag.  
 
Därefter prövas nr 45 och nr 46 i det förslag som Åke Nilsson bifallit mot 
Åsa Össbos yrkande under nr 45 och nr 46.  
 
Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat  
bifalla Åke Nilssons förslag på nr 45 och nr 46.  
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att anta upprättat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen 
kompletterat med p 51. Beslutande om dispens enl. renhållningsordningen 
-- 
Åsa Össbo, (PA)  reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 35 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
Kansliet 

 
 
 
 
 
Ks § 68   15-3/109-114 
Au § 59  Dnr12/Ks053  940 
Tolkning av arvodesreglemente 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-03-03 
En ersättare i kommunfullmäktige har deltagit i ett 
kommunfullmäktigesammanträde utan att ha tjänstgjort. 
 
Ersättningsfrågan prövas av kommunstyrelsen då kommunstyrelsen har till 
uppgift att tolka kommunens arvodes- och ersättningsreglemente. 
 
Följande tillägg föreslås under pkt 5 i reglementet: 
 
Ersättare i kommunfullmäktige som inte tjänstgör men deltar i ett 
kommunfullmäktige ska inte uppbära ersättning. 
 
Följande tillägg föreslås under pkt 2.2 i reglementet: 
 
Ersättning utgår bara till ordinarie  ledamot och ersättare som tjänstgör som 
ordinarie ledamot. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att göra denna tolkning av arvodes- och ersättningsreglementet 
 
att förtydliga reglementet med dessa tillägg  
 
att tillämpa tolkningen fr.o.m. 2015-03-31. 
-- 
 
 
 
 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 36 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ks § 68  (forts) Dnr12/Ks053  940 
Tolkning av arvodesreglemente 
 
Ks 2015-03-31 
Göran Jonzon yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att göra denna tolkning av arvodes- och ersättningsreglementet: 
 
Ersättare i kommunfullmäktige som inte tjänstgör men deltar i ett 
kommunfullmäktige ska inte uppbära ersättning. 
 
Följande tillägg föreslås under pkt 2.2 i reglementet: 
 
Ersättning utgår bara till ordinarie  ledamot och ersättare som tjänstgör som 
ordinarie ledamot. 
 
att förtydliga reglementet med dessa tillägg  
 
att tillämpa tolkningen fr.o.m. 2015-03-31. 
-- 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 37 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

Personalenheten 
 
 
 
 
 
 
Ks § 69    15-3/115 
Au § 60  Dnr15/Ks075  024 
Löneväxling 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-03-03 
KPA som administrerar Vilhelmina kommuns tjänstepensioner har informerat 
kommunens ledningsgrupp om möjligheten att erbjuda anställd personal 
löneväxling. Löneväxling innebär att den anställde avstår en del av sin 
bruttolön och istället får en extra pensionsförsäkring.  
 
Under överläggning i ärendet deltar personalchef Gunnel Karlsson. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att införa systemet med löneväxling.  
-- 
Ks 2015-03-31  
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att införa systemet med löneväxling.  
-- 
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Tekniska enheten 
Ekonomi 

 
 
 
 
 
Ks § 70 
Au § 64  Dnr11/Ks337  940 
Projekt 2211 Tingshusparken 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-03-03 
Efter åtgärder 2014  har alla medel använts för projektet, detta beror på att 
kostnaden för el och stenläggning blev dyrare än kalkylerat. Det som kvarstår 
är fyllnadsmassor och stenmjöl för gångvägar, busk och blomplantering och 
sittbänkar. 
 
För att fullfölja uppdraget bedömer tekniska avdelningen att det behövs 100 000 
kr. 
  
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen  
 
att 100 000 kr påförs projektet 2211 Åtgärder Tingshusparken ur ej tillsatta 
investeringsmedel 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ur ej anvisade investeringsmedel tillföra projektet 2211 Åtgärder 
Tingshusparken 100.000:-  
 
-- 
Ks 2015-03-31  
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att ur ej anvisade investeringsmedel tillföra projektet 2211 Åtgärder 
Tingshusparken 100.000:-  
 
-- 
 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 39 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
 
 
 
Ks § 71    ny bil. 294-458 
Au § 69  Dnr14/Ks283 042 
Årsredovisning 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2015-03-03 
Ekonomichef Lars Ekbäck redovisar att arbetet med årsredovisningen för 2014 
är inne i ett slutskede. 
Det preliminära resultatet uppgår till -5,6 Mkr. 
 
Ett sammantaget material kommer att tillställas kommunstyrelsen innan 
sammanträdet 2015-03-31. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att notera redovisningen. 
-- 
Ks 2015-03-31 
Årets resultat uppgår till -7,1 Mkr. Soliditeten för 2014 var 68 % (71%), 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 101,6 % ( 98,8 %).Låneskulden 
uppgår till 61,5 Mkr ( 65,2 Mkr ). 
 
Under överläggning i ärendet deltar förvaltningscheferna Karl-Johan Ottosson, 
Roland Bång och Christer Staaf som gör en genomgång av respektive nämnds 
bokslut för 2014. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att fastställa årsredovisningen 
 
att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för behandling  
2015-04-27. 
-- 
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Au 
 
 
Ks § 72 
Ks § 22 
Au § 22   ny bil. 108-141 
Au § 191  Dnr12/Ks228 214 
Förslag till detaljplan Kittelfjäll 1:61-Stallbacken 
 
Ärendebeskrivnig 
Au 2014-06-17 
Förslag till detaljplan för del av Kittelfjäll 1:61 har upprättats.  
Planområdet är privatägt och beläget intill Hotell Kittelfjäll.  
Området är i den Fördjupande Översiktsplanen för Kittelfjäll avsett för centrum, 
handel och hotell.  
Syftet med planen är att inom området uppföra 23 fritidsbostäder för uthyrning 
och försäljning.  
Miljö-och byggnadsnämnden bedömer att planen inte innebär sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i Plan-och bygglagen och att en miljöbedömning av 
planen därför inte behöver genomföras. En översiktlig geoteknisk 
undersökning har utförts.  
 
Synpunkter på förslaget ska vara Miljö-och byggnadsnämnden tillhanda  
senast 6 juli 2014. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen tillstyrker 
förslaget under förutsättning att reningsverket klarar utbyggnaden med de 
tillkommande anslutningspunkterna. 
-- 
Au 2015-01-13 
Förslag till detaljplan finns utställd för granskning under tiden 10-31 januari 
2015. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen tillstyrker 
förslaget under förutsättning att reningsverket klarar utbyggnaden med de 
tillkommande anslutningspunkterna. 
-- 
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Ks § 72  (forts) 
Ks § 22  (forts)  Dnr12/Ks228 214 
Förslag till detaljplan Kittelfjäll 1:61-Stallbacken 
 
Ks 2015-01-27 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att meddela miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen tillstyrker 
förslaget under förutsättning att reningsverket klarar utbyggnaden med de 
tillkommande anslutningspunkterna.  
 
-- 
Ks 2015-03-31 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-03-10 att översända planen till 
kommunstyrelsen för antagande. 
Förslag till exploateringsavtal och va-avtal är upprättade. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att delegera till arbetsutskottet att anta detaljplan Kittelfjäll 1:61- Stallbacken 
samt exploateringsavtal och va-avtal. 
-- 
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Au 
 
 
 
 
 
Ks § 73 
Ks § 42    ny bil. 142-199 
Au § 317 Dnr14/Ks340  214 
Detaljplan Kittelfjäll 1:176 – Kittelparken 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2014-12-16 
Förslag till detaljplan för del av Kittelfjäll 1:176 har upprättats och  
syftet med planen är att inom området uppföra fritidsbostäder för uthyrning och 
försäljning.  
Planområdet som är privatägt berör Kittelparkens camping i Kittelfjäll.  
 
Synpunkter på förslaget ska vara Miljö-och byggnadsnämnden tillhanda senast 
den 23 december 2014. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att meddela miljö-och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något 
att invända mot det upprättade förslaget. 
 
att uppdra till kommunchefen att upprätta exploateringsavtal. 
-- 
Ks 2015-02-17 
Förslag till detaljplan finns nu utställd för granskning under tiden 
10 februari-10 mars 2015.  
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att meddela miljö-och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något  
att invända mot det upprättade förslaget. 
 
att uppdra till kommunchefen att upprätta exploateringsavtal. 
-- 
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Ks § 73  (forts) Dnr14/Ks340  214 
Detaljplan Kittelfjäll 1:176 – Kittelparken 
 
Ks 2015-03-31 
Förslag till exploateringsavtal och va-avtal har upprättats. 
 
Utställning har genomförts under tiden 10 februari till 10 mars 2015. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att 2015-03-10 att överlämna planen 
till kommunstyrelsen för antagande. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att delegera till arbetsutskottet att anta detaljplan Kittelfjäll 1:76 Kittelparken 
samt exploateringsavtal och va-avtal. 
-- 
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MBN 
Tekniska enheten 

 
 
 
 
Ks § 74    ny bil. 200-217 
Ks § 43  Dnr15/Ks060 214 
Förslag till detaljplan för del av Storvall 1:66 – i Vilhelmina kommun enkelt 
planförfarande 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-02-17 
Förslag till detaljplan för del av Storvall 1:66 har upprättats.  
Planområdet är beläget i Klimpfjälls östra del, intill hotellområdet.  
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för avstyckning av sju parhus,  
så de kan bilda egna fastigheter samt att möjliggöra etablering av ytterligare 
2 tomter. Förslaget följer kommunens Översiktsplan.  
 
Synpunkter på förslaget ska lämnas senast den 28 februari 2015.  
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att meddela miljö-och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen inte har något 
att invända mot det upprättade förslaget. 
-- 
Ks 2015-03-31 
Förslag till exploateringsavtal har upprättats. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden uppger att granskning har genomförts under 
tiden 9-28 februari 2015. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-03-10 att överlämna planen till 
kommunstyrelsen för antagande. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att anta detaljplan för del av Storvall 1:66 med tillhörande exploateringsavtal. 
-- 
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Ks § 75   ny bil. 218-290 
Kfm § 76 Dnr14/Ks351  609 
Beredning Skolan i framtiden 
 
Ärendebeskrivning 
Kfm 2014-12-15 
Valberedningens ordförande Mikael Österberg föredrar valberedningens 
förslag: 
 
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse följande ledamöter till beredning Skolan i framtiden 
 
Viveka Abramsson S 
Bengt Bergsten Ober. 
Margaretha Löfgren V 
Mattias Ihrström C 
Katharina Hahlin M 
Rickard Norberg KD 
Tommy Streling PA 
 
att utse Viveka Abramsson till beredningens ordförande. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 
att bifalla valberedningens förslag. 
-- 
 
Ks 2015-03-31 
Fullmäktigeberedningen  Skolan i framtiden avlämnar rapport 2014-12-22. 
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Ks § 75  (forts) Dnr14/Ks351  609 
Beredning Skolan i framtiden 
 
Utbildningsnämnden har 2015-03-17 § 32 beslutat: 
att ställa sig bakom beredningsgruppens förslag med undantag för Latikbergs 
skola 
att inrätta F-3 i skolan lokaler i Latikberg 
att hos kommunstyrelsen begära investeringsmedel för anpassning av lokalerna 
i Latikberg 
att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda förslag till besparingar 
i Latikberg och Dikanäs och överlämna förslaget till kommunstyrelsen. 
 
Maria Lundqvist ( PA) deltar inte i beslutet. 
 
Jonny Kärkkäinen(KD) och Stina Nordlöf (KD) lämnar blank reservation mot 
den andra att-satsen.  
 
Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. att ställa sig bakom beredningsgruppens förslag med undantag för 
Latikbergs skola 
 
2. att inrätta F-3 i skolans lokaler i Latikberg 
3. att anvisa investeringsmedel för anpassning av lokalerna i Latikberg ur ej 
fördelade investeringsmedel. Dispositionen för inte överstiga 500 kkr. 
 
Monika Nilsson och Bengt Bergsten yrkar bifall till Åke Nilssons förslag. 
 
Mattias Ihrström yrkar bifall till punkt 1 och 3. Ihrström yrkar avslag till punkt 
2 och att kommunstyrelsen istället bör besluta att samordna förskola och F6 i 
skolans lokaler i Latikberg. 
 
Göran Jonzon och Marita Stinnerbom yrkar bifall till Ihrströms förslag. 
 
Åsa Össbo yrkar bifall till punkt 1 samt avslag till punkt 2 och 3. 
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Ks § 75  (forts) Dnr14/Ks351  609 
Beredning Skolan i framtiden 
 
Efter avslutad debatt och gjorda yrkanden finner ordföranden att det föreligger 
tre yrkanden: 
 
Åke Nilssons förslag 
Mattias Ihrströms förslag samt 
Åsa Össbos förslag 
Alla enligt ovanstående redovisning. 
 
Följande propositionsordning uppläses och godkänns: 
 
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra. 
 
Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Åke Nilssons förslag.  
 
Votering begärs av Marita Stinnerbom.  
 
Följande propositionsordning uppläses och godkänns: 
 
Åke Nilssons förslag utses som huvudförslag 
 
Mattias Ihrströms förslag ställs mot Åsa Össbos förslag. Det förslag som 
vinner ställs mot huvudförslaget.  
 
Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Mattias Ihrströms förslag som motförslag till huvudförslaget.  
 
Därefter ställer ordförande Åke Nilssons förslag mot Mattias Ihrströms förslag.  
 
Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Åke Nilssons förslag.  
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Ks § 75  (forts) Dnr14/Ks351  609 
Beredning Skolan i framtiden 
 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
att ställa sig bakom beredningsgruppens förslag med undantag för Latikbergs 
skola 
 
att inrätta F-3 i skolans lokaler i Latikberg 
 
att anvisa investeringsmedel för anpassning av lokalerna i Latikberg ur ej 
fördelade investeringsmedel. Dispositionen får inte överstiga 500 kkr. 
-- 
Ledamöterna Göran Jonzon (KD), Åsa Össbo(PA) och Mattias Ihrström, 
Marita Stinnerbom och Annika Andersson, samtliga (C) reserverar sig mot 
beslutet.  
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Ekonomi 
Johan Hagelberg 

 
 
 
 
Ks § 76  Dnr15/Ks113  533 
Toppning av landningsbana 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
Flygplatschef Johan Hagelberg anhåller i skrivelse 2015-03-20 om att få 
genomföra den planerade toppningen av landningsbana och platta under 
sommaren/hösten 2015.  
 
I budget 2015 finns 8 Mkr anvisade för ändamålet. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att godkänna att upphandling sker av investeringsprojektet. 
 
att förklara ärendet direktjusterat. 
-- 
 
 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 50 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

UTVE 
Ekonomi 

 
 
 
Ks § 77 
Ks § 26    ny bil. 291 
Au § 257  Dnr13/Ks063 146 
Projekt INTILL 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2014-10-21 
Projekt INTILL (Innovativ turism i Lappland), Golf of Lapland , Hemavan 
Tärnaby och South Lapland i samverkan. INTILL-projektet är ett direkt resultat 
av det gemensamma klusterprojekt som genomförts i deltagande destinationer. 
Projektet har följts av ansvariga politiker och tjänstemän inom Destination 
South Lapland. Dessutom har projektet redovisats för politiker och 
kommunchefer i Region 8 vid en presentation 140827. 
Klusterprojektet har under projekttiden fört dialog med politiker och tjänstemän 
som är involverade i besöksnäringsfrågor. 
 
Syftet med projektet är ”att ur kraften av nya samverkansstrukturer nå utpekade 
målgrupper med rätt kundanpassat utbud, som på ett enkelt sätt är tillgängligt 
från övriga Sverige och världen, året om”. 
Målet med projektet är att ”skapa förutsättningar för en ökad turism med 
konkurrenskraftiga, hållbara företag som ökar sina marknadsandelar och hittar 
nya säsonger”. 
Projektet har tre målgrupper:  
• Turistiska företag/föreningar 
• Potentiella besökare 
• Offentliga sektorn/myndigheter/övriga organisationer. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR  
 
att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare. 
-- 
Ks 2015-01-27 
I dagsläget finns ett reviderat projektförslag för det gemensamma projektet 
INTILL, ett utvecklingssamarbete mellan destinationerna Hemavan-Tärnaby, 
Gold of Lapland och South Lapland. 
Projektet har utarbetats av en skrivargrupp som förankrat processen hos resp 
finansiär, såväl lokalt, regionalt och på EU-nivån. 
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Ks § 77    (forts) 
Ks § 26    (forts) Dnr13/Ks063 146 
Projekt INTILL 
 
Fredag 16/1 2015 diskuterade ks ordförande och oppositionen i de fyra 
deltagande kommunerna om möjlig finansiering av projektet. I samma möte 
deltog även kommunernas kommunchefer, näringslivs- och turistchefer. 
I sammanträdet kom man överens om en rekommendation om finansiering lika 
för samtliga deltagande kommuner. Varje kommun delar på kostnaderna, dvs 
varje kommun ansvarar för 25% vardera av finansieringen under 
projektperioden.  
Projektet finansieras av Tillväxtverket och Regionala fonden ERUF 50%, 
Region Västerbotten och Region Jämtland 25% i vardera länet. Återstående 
25% finansieras av kommunerna. 
 
Projektbudget 150701 - - 180630       17 Mkr 
 
Finansiering Vilhelmina kommun 
 
2015 
Egen arbetad tid  91.917:- 
Kontant  91.917:- 
 
2016 
Egen arbetad tid  183.144:- 
Kontant  183.144:- 
 
2017 
Egen arbetad tid  174.739:- 
Kontant  174.739:- 
 
2018 
Egen arbetad tid  81.480:- 
Kontant  81.480:- 
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Ks § 77  (forts) 
Ks § 26  (forts)  Dnr13/Ks063 146 
Projekt INTILL 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att delta i projektet INTILL 
 
att medfinansiera 2015 års verksamhet genom  91.917:- ur verksamhet 1329 
och 91.917:- genom egen arbetad tid. 
 
att även medfinansiera 2016-2018 enligt förslag 
 
att budgetera dessa belopp 
-- 
Ks 2015-03-31 
Utvecklingschef John-Eric Halvarsson redovisar i skrivelse 2015-03-23 
förslag till reviderad budget: 
2015 
Kontanter 89 206 
Arbetad tid 178 412 
 
2016 
Kontanter 174 660 
Arbetad tid 349 420 
 
2017 
Kontanter 171 995 
Arbetad tid 349 990 
 
2018 
Kontanter 95 390 
Arbetad tid 190 781 
 
Summa: 
Kontanter 531 251 
Arbetad tid 1 062 500 
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Ks § 77  (forts)  Dnr13/Ks063 146 
Projekt INTILL 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att delta i projektet INTILL 
 
att medfinansiera 2015 års verksamhet genom  89 206:- ur verksamhet 1329 
och 178 412:- genom egen arbetad tid. 
 
att även medfinansiera 2016-2018 enligt förslag 
 
att budgetera dessa belopp 
-- 
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Sverigedemokraterna 

 
 
 
 
 
Ks § 78  Dnr15/Ks114  940 
Överklagande partistöd Sverigedemokraterna 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
Petter Nilsson, Sverigedemokraterna inkommer med mejl 2015-03-12 
angående utbetalning av partistöd.  
 
Yttrande har upprättats av kanslichef Göran Lidström 2015-03-23. 
 
I cirkulär från Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 14:12 anges bl.a. att 
”Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 
februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 och 
innebär följande. 

Lokalt partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och 
hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller 
ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är 
en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal 
partiförening som kan ta emot stödet.” 

Baserat på detta rekommenderas kommunstyrelsen att betala ut partistöd till 
Sverigedemokraterna i Vilhelmina först när partiet kan påvisa att en lokal 
partiförening finns registrerad samt därmed avslå denna överklagan. 

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 

att betala ut partistöd till Sverigedemokraterna i Vilhelmina först när partiet 
kan påvisa att en lokal partiförening finns registrerad samt därmed avslå denna 
överklagan. 
-- 
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Au 
 
 
 
 
 
Ks § 79 
Ks § 273 
Au § 302 Dnr14/Ks314  702 
Inre tillsyn – serveringstillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2014-11-18 
Kommunens inre tillsyn innebär bl.a att kontroller görs med Skatteverket och 
Kronofogden avseende skatt, egenavgifter och moms. 
 
Alkohollagen reglerar ev. effekter av tillsynen. 
 
9 kap 17 § En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en 
erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om 
denne inte  
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller 
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de 
villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 
 
9 kap 18 § En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om 
1. tillståndet inte längre utnyttjas, 
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på 
serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har 
ingripit, eller 
3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för 
tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, 
eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett 
varningen har rättats till.   Om flera tillståndshavare har utnyttjat ett gemensamt 
serveringsutrymme enligt 8 kap. 14 § andra stycket får i stället tillståndet för 
gemensamt serveringsutrymme återkallas, om det inte kan utredas vilken 
tillståndshavare som är ansvarig för en händelse som ska föranleda återkallelse 
av serveringstillståndet. 
 
Sekreteraren meddelar att ett serveringsställe ligger efter med inbetalning av 
skatt, arbetsgivaravgift och mervärdesskatt, en del av beloppen ligger hos 
kronofogden. 
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Ks § 79   (forts) 
Ks § 273  (forts) 
Au § 302  (forts) Dnr14/Ks314  702 
Inre tillsyn – serveringstillstånd 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN  
 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
att tilldela företaget en erinran. 
-- 
Ks 2014-11-25 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att tilldela företaget en erinran. 
-- 
Ks 2015-03-31 
 
Sekreteraren redovisar  i skrivelse 2015-03-23 ekonomisk uppföljning för 
företaget. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om åtgärd. 
-- 
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Au 
 
 
 
 
 
 
Ks § 80  Dnr15/Ks003  702 
Uppföljning av serveringstillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
Sekreteraren redovisar  i skrivelse 2015-03-23 uppföljning av ett tillfälligt 
serveringstillstånd för ett företag. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om åtgärd. 
-- 
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Helens gårdsbutik 
 
 
 
 
 
 
Ks § 81  Dnr13/Ks52  702 
Återkallelse av serveringstillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
Företaget Helens gårdsbutik har i mejl 2015-03-13 meddelat att verksamheten 
upphör 2015-03-31.  
 
Kommunkansliet rekommenderar kommunstyrelsen 
 
att återkalla företagets tillstånd 2015-03-31 med anledning av att företaget 
upphör.  
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att återkalla företagets tillstånd 2015-03-31 med anledning av att företaget 
upphör.  
--
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Personalenheten 
Ledamöter 

 
 
 
 
Ks § 82  Dnr14/Ks264  940 
Utbildning förtroendevalda  
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
En gemensam utbildning för förtroendevalda kommer att arrangeras med Axel 
Danielsson enligt följande: 
 
Målgrupp: 
 
Kommunfullmäktige 9 juni Vilhelmina  
 
Kommunstyrelsen och 10 juni Åsele 
Miljö-och byggnadsnämnden 
 
Utbildningsnämnden/ 11 juni Dorotea 
samt utskott i Åsele 
 
Socialnämnden / 12 juni Vilhelmina 
samt utskott i Åsele 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att bevilja  ledamöter och ersättare att delta i utbildningen 
i Åsele 2015-06-10 
 
att arvode och övriga ersättningar betalas enligt arvodesreglementet. 
-- 
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Bengt Bergsten 
Coompanion 

 
 
 
 
 
Ks § 83  Dnr15/Ks115  940 
Årsstämma Coompanion 16 april 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att uppdra till Bengt Bergsten att delta i Årsstämma Coompanion  
16 april 2015 
-- 
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Ekonomienheten 

 
 
 
 
   ny bil. 459-464 
Ks § 84  Dnr15/Ks116  043 
Ombudgetering 2015 avseende 2014 års verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
Ekonomienheten har sammanställt verksamheters och nämnders förslag 
avseende anhållan om tilläggsanslag 2015 ur kvarvarande medel avseende 2014 
års verksamhet.  
 
Inom driftbudgeten anhålls om tilläggsanslag med 51,0 tkr inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde, 520,5 tkr inom utbildningsnämndens 
verksamhetsområde, 1068,0 tkr inom socialnämndens verksamhetsområde.  
Totalt föreslås därmed ombudgetering med 1639,5 tkr inom driftbudgeten.  
 
Inom investeringsbudgeten anhålls om tilläggsanslag med totalt 2245,7 tkr  
fördelat på 1557,7 tkr för kommunstyrelsen, 409,0 tkr för utbildningsnämnden 
samt 279,0 tkr för socialnämnden. 
 
Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att godkänna föreslagna ombudgetering avseende driftsbudgeten med  
undantag för Medicinsk enhet, prestationsbaserad ersättning, 865.800:- 
 
att godkänna föreslagna ombudgetering avseende investeringsbudgeten. 
-- 
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Ks § 85  Pärm 
Delgivningar 
 
  Dnr15/Ks061 940 
Energimyndigheten-Slutlig vägledning för kommunal tillstyrkan vid prövning 
av vindkraftverk. 
  Dnr15/Ks035 940 
Inlandskommunerna Ekonomisk förening-protokoll styrelsesammanträde 24 
oktober, 19 november och 12 december 2014.  
  Dnr14/Ks253 940 
Krokoms kommun-Ordförandebeslut viktiga synpunkter på polisens nya 
organisation.  
  Dnr14/Ks264 940 
Länsstyrelsen Norrbotten-beslut förordnande av ombud enligt 
begravningslagen.  
  Dnr14/Ks277 145 
Länsstyrelsen Västerbotten-Beslut om servicebidrag till kommersiell service.  
  Dnr12/Ks137 146 
Länsstyrelsen Västerbotten-Slutligt beslut om regionalt bidrag till 
företagsutveckling, M Bergmans Fisk i Vilhelmina AB.  
  Dnr14/Ks353 146 
Länsstyrelsen Västerbotten-Beslut om beviljat regionalt bidrag till 
företagsutveckling, Flugfiskar´n i Norrland. 
  Dnr12/Ks440 146 
Länsstyrelsen Västerbotten-Beslut om delutbetalning av beviljat regionalt 
bidrag till företagsutveckling, Sesnordic RH AB 
  Dnr14/Ks353 146 
Länsstyrelsen Västerbotten-Beslut om delutbetalning av beviljat regionalt 
bidrag till företagsutveckling, Flugfiskar´n i Norrland 
  Dnr15/Ks085 146 
Länsstyrelsen Västerbotten-Beslut om beviljat regionalt bidrag till 
företagsutveckling, Kolgårdens Camping 
  Dnr15/Ks079 940 
Länsstyrelsen Västerbotten-Medborgarskapsceremonier 
 
 
 
 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 63 
Kommunstyrelsen       2015-03-31 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
Ks § 85   (forts) Pärm 
Delgivningar 
 
29. Länsstyrelsen Västerbotten-Beslut samråd om uppförande av 
mobiltelefonmast, Sunnansjö 1:25 
  Dnr15/Ks029 940 
MidtSkandia-Midstskandia inför val av styrelse. 
30. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap-Den livsviktiga signalen.  
  Dnr15/Ks046 940 
Statens Haverikommision-Kommunernas skyldighet att underrätta 
Haverikommissionen om den skyldighet som finnas att underrätta SHK om 
allvarliga olyckor och tillbud. 
  Dnr15/Ks040 940 
Statskontoret-Ny rapport om överenskommelser mellan regering och SKL.  
  Dnr15/Ks027 159 
Storumans kommun-Redovisning av konsumentvägledning 
2014-01-01—2014-12-31. 
  Dnr13/Ks063 146 
Strömsunds kommun-Sammanträdesprotokoll 2015-02-03, § 36 
  Dnr13/Ks063 146 
Strömsunds kommun–Sammanträdesprotokoll 2015-02-03, § 35 
  Dnr14/Ks253 940 
Strömsunds kommun-Synpunkter på den nya polisorganisationen.  
31. Svenska Blå Stjärnan-Information om hur du kan förbereda djurägare i 
kommunen.  
  Dnr15/Ks041 940 
Sveriges kommuner och landsting-Överenskommelse om evidensbaserad praktik 
2015.  
  Dnr15/Ks041 940 
Sveriges kommuner och landsting-Överenskommelse om stärkt 
innovationsförmåga i offentlig verksamhet.  
  Dnr15/Ks022 940 
Sveriges kommuner och landsting-Cirkulär 15:04.  
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Ks §  85  (forts) Pärm 
Delgivningar 
 
  Dnr15/Ks020 517 
Trafikverket-Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt,bredd och 
längd. 
  Dnr15/Ks017 805 
Vilhelmina kommun-Anslag till Vilhelmina Teater och musikförening 
(Riksteatern) Vilhelmina 2015. 
  Dnr15/Ks012 170 
Vilhelmina kommun-Redovisning måluppfyllelse 2014 Lagen om skydd mot 
olyckor och Lagen om extra ordinära händelser.  
32. Privatperson-Mail om kommunal brottsprovokation 
33. Portföljredogörelse 
34. Portföljredogörelse  
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
-- 
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Ks § 86  Pärm 
Delegeringsbeslut 
 
Personalenheten överlämnar förteckning över genomförda anställningar. 
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter. 
Yttranden förvärvstillstånd. 
Yttranden avseende tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att lägga delegeringsbesluten till handlingarna 
-- 
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Au 
 
 
 
 
 
Ks § 87 
Ks § 109     14-8/10 
Au § 113  Dnr14/Ks093  623 
Skolskjutsärende Klingerbacken 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2014-05-06 
En skrivelse har inkommit där man ansöker om förlängd skolskjutstrafik i 
Klingerbacken. 
 
Mikael Österberg yrkar att ärendet ska handläggas av utbildningsnämnden. 
 
Åke Nilsson yrkar att arbetsutskottet bör föreslå kommunstyrelsen besluta att 
bedriva sträckan som kollektivtrafik t.o.m vårterminen 2015. 
 
Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att 
arbetsutskottet beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att bedriva sträckan som kollektivtrafik t.o.m vårterminen 2015. 
-- 
Mikael Österberg, S reserverar sig  mot beslutet.  
-- 
Ks 2014-05-20 
Margaretha Löfgren anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendets 
handläggning eller beslut. 
 
Mikael Österberg yrkar att ärendet ska handläggas av utbildningsnämnden. 
 
Yttrande i ärendet avges vidare av Åke Nilsson, Rickard Norberg och Bengt 
Bergsten. 
 
Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Ks § 87    (forts) 
Ks § 109  (forts) Dnr14/Ks093  623 
Skolskjutsärende Klingerbacken 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att bedriva sträckan som kollektivtrafik t.o.m vårterminen 2015. 
-- 
Mikael Österberg S, reserverar sig mot beslutet. 
--- 
Ks 2015-03-31 
Ann-Catrin och Göran Lundqvist ansöker i mejl 2015-03-27 om skolskjuts 
för sitt barn från Klingerbacken. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet. 
-- 
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Kammarrätten Sundsvall 
 
 
 
 
 
Ks § 88 
Ks § 28  Dnr 11/Ks324 940 
Överklagan beslut ansvarsfrihet,  mål nr 43-14 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2014-01-14 
Yttrande i ärendet har upprättats 2014-01-14. 
 
Rickard Norberg anmäler jäv och deltar därför inte i detta ärendes 
handläggning eller beslut. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att inge upprättat yttrande till förvaltningsrätten 
 
Reservation mot beslutet anförs av Bengt Bergsten PA, Katharina Hahlin M, 
Ingrid Ericsson C och Helen Gavelin FP. 
-- 
Ks 2015-03-31 
Åke Nilsson och Göran Jonzon anmäler jäv och deltar därför inte i detta  
ärendes handläggning eller beslut. 
 
Annika Anderson övertar ordförandeskapet. 
 
Mikael Danielsson, Vilhelmina justerar denna paragraf. 
 
Marita Stinnerbom yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att meddela att 
Vilhelmina kommun avstår från att lämna yttrande i ärendet. 
 
Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Stinnerboms förslag. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att meddela att Vilhelmina kommun avstår från att lämna yttrande i ärendet. 
-- 
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Ks § 89  Dnr15/Ks092  133 
Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 
Dnr 851-1750-2015 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
Länsstyrelsen översänder skrivelse Överenskommelse om mottagande och 
bosättning av nyanlända invandrare. 
 
Överenskommelsen gäller från 2015-01-01 och tillsvidare. Omfattningen är 
45 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning av  
Arbetsförmedlingen och/eller Migrationsverket. 
 
Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse 8851-6520-2011. 
 
Uppsägning kan ske av någondera parten per den 31 december. Uppsägning  
ska ske skriftligt senast tre månader innan aktuellt årsskifte. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 

                                   att godkänna överenskommelsen. 
 

att förklara ärendet direktjusterat. 
--
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HK Fjäll AB 

 
 
 
 
 
Ks § 90  Dnr15/Ks003  702 
Ansökan HK Fjäll AB 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
HK Fjäll AB ansöker i skrivelse 2015-03-24 om ett tillfälligt  
serveringstillstånd på en uteservering i anslutning till Hotell Klimpfjäll  
under perioden 1-12 april 2014.  
 
Ansökan tillstyrks av socialnämnden, Polisen, miljö-och byggnadsnämnden 
samt räddningschefen. Ett beslut kommer att vara kopplat till de föreskrifter 
som utfärdas av räddningschefen.  
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att bevilja tillfälligt serveringstillstånd på en uteservering i anslutning till 
Hotell Klimpfjäll under perioden 1-12 april 2014.  
 
att sökande ska följa de föreskrifter som utfärdats av räddningschefen. 
-- 
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Grönfjäll fritidsby 

 
 
 
 
 
Ks § 91  Dnr15/Ks003  702 
Ansökan Grönfjäll fritidsby 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
Grönfjälls fritidsby ansöker i skrivelse 2015-03-11 om ett tillfälligt 
serveringstillstånd vid byagården i Dikanäs skärtorsdag 2 april kl. 20-01. 
 
Ansökan tillstyrks av Polisen. Räddningschefen tillstyrker ansökan avseende 
nedervåningen men inte övervåningen med anledning av bristfälliga 
utrymningsmöjligheter.  
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att bevilja ansökan om ett tillfälligt serveringstillstånd vid byagården i Dikanäs 
skärtorsdag 2 april kl. 20-01 gällande nedervåningen. 
 
att avslå ansökan avseende övervåningen med anledning av bristande 
utrymningsmöjligheter. 
-- 
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MBN 
 
 
 
 
Ks § 92  Dnr15/Ks165  214 
Kittelfjäll 1:3 – detaljplan för handelsområde 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
Förslag till detaljplan för handelsområde upprättades 2010 av  
Cloudberry Village.  
Planarbetet kunde inte fullföljas och i dagsläget finns därför inget planlagt  
område för handel i Kittelfjäll.  
 
Detaljplan för ny camping kommer att påbörjas under våren 2015 och enligt 
den Fördjupade Översiktsplanen för Kittelfjäll utgör område i direkt 
anslutning till planerad camping, område för handel. 
 
Förslag till beslut 
 
uppdra till miljö-och byggnadsnämnden  att i samband med upprättande av 
detaljplan för campingområde även planlägga område för handel. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att uppdra till miljö-och byggnadsnämnden  att i samband med upprättande 
av detaljplan för campingområde även planlägga område för handel. 
-- 
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Kommunchef 
 
 
 
 
Ks § 93  Dnr15/Ks003  702 
Skrivelse från Länsstyrelsen Västerbotten 2015-03-30 Tillsyn enligt 9 kap  
1 § Alkohollagen m.m. 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
Länsstyrelsen Västerbotten översänder för kommunens yttrande senast 
2015-08-31 skrivelse avseende handläggning rörande tillfälligt 
serveringstillstånd Hotell Wilhelmina samt enligt 19a § Tobakslagen. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att uppdra till kommunchefen att göra en översyn av kommunens policy för 
serveringstillstånd samt ett förslag till utvecklade handläggningsrutiner. 
-- 
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Nämnderna 
 
 
 
 
 
 
Ks § 94  Dnr15/Ks152  042 
Budget 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
Ekonomichef Lars Ekbäck presenterar underlag till budgetremiss för 2016. 
 
Förvaltningsekonom Marianne Näslund redogör för kommunstyrelsens 
budgetförslag. 
 
Ram 2016:  89 385 
Budgetunderlag 93 544 
Differens -4 159 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att remittera materialet fram till 2015-05-04 
 
att uppdra till verksamheterna att lägga förslag till hur budgetförslaget kan 
inrymmas i ram och remittera även denna beräkning. 
-- 
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Tekniska enheten 
Ekonomi 

 
 
 
 
 
Ks § 95  Dnr15/Ks163  059 
Omfördelning av medel, traktor kommunförrådet. 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
Kommunchefen redovisar att det i årets budget finns anvisat 500 kkr bör  
utbyte av traktor vid kommunförrådet. 
Befintlig traktor värderas till 300 kkr. Kommunchefen uppger att det finns ett 
medelsbehov av en tilläggsfinansiering om 200 kkr för att kunna förvärva en 
lämplig maskin. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att ur ej fördelade investeringsmedel anslå 150.000:- för utbyte av traktor vid 
kommunförrådet. 
-- 
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Personalenheten 

 
 
 
 
 
Ks § 96  Dnr15/Ks162  940 
Antagande av anbud för pensionsadministration 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
Dorotea, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele har samordnat men var 
för sig annonserat en upphandling rörande pensionsadministration. 
Ett anbud har inkommit. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att tilldela kontrakt till KPA Pensionsservice AB orgnr. 556569-1077. 
 
-- 
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Ks § 97  Dnr15/Ks117  142 
Bygdemedel Södra Lapplands Pastorat vid köp av hus i Fatmomakke 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2015-03-31 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att behandla ansökan vid ordinarie beslutstillfälle för bygdemedel. 
 
 


