
VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 1(68) 
Kommunstyrelsen   2011-08-17   

____________________________________________________________________________________________________________ 

  Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 17 augusti 2011, 
 kl. 10.00- 14.10 
 
Beslutande Åke Nilsson, Ordf. 
 Anita Johansson 
 Ewa Hed 
 Gunilla Prång           10.0-12.00 
 Mikael Österberg 
 Inga Jonsson 
 Maria Kristoffersson  10.00-12.00 
 Sanja Tadic 
 Rickard Norberg 
 Tommy Streling 
 Margaretha Löfgren 
 Elisabeth Jonsson    13.00-14.10 
 Katharina Hahlin     13.00-14.10 
  
Övriga deltagande  Göran Lidström, sekr. 
  Karl-Johan Ottosson, kommunchef 
 
Utses att justera    
  
Underskrift Sekreterare......................................................................... §§ 158- 191 
  Göran Lidström     
  
 Ordförande.........................................................................    
  Åke Nilsson    
 
 Justerande.......................................................................... 
 Rickard Norberg  
____________________________________________________________________________ 

 
BEVIS OM ANSLAG 

Kommunstyrelsens protokoll  har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla   

Sammanträdesdag  2011-08-17   

Anslaget uppsatt    Anslaget nedtages    

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina 

Underskrift .............................................................................. 
 Anita Isaksson 
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Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
 

Lars Sjöhlin 
Gerd-Marie C 

 
 
 
 
Ks § 158 
Au § 263 Dnr11/Ks270  511 
Tillåten hastighet genom Skansholm väg 1067. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-06-21 
Idag är hastigheten begränsad till 70 km/tim i byns början och slut och 
genom bebyggelsen 50 km/tim. 
 
Aktuell vägsträcka ligger inom tättbebyggt område vilket innebär att 
ärendet inte ska handläggas av Länsstyrelsen utan av kommunen. 
 
Hastighetsbegränsningar skall vara motiverade och kontroll av 
efterlevnaden av satta gränser är viktigt. 
 
Förslag till beslut 
 
att förändra tillåten hastighet genom Skansholm från 50 till 60 km/tim. 
 
Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjölin. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL TRAFIKNÄMNDEN 
 
Trafiknämnden beslutar 
 
att förändra tillåten hastighet genom Skansholm från 50 till 60 km/tim. 
- - - - - 
Ks 2011-08-17 
 
TRAFIKNÄMNDEN BESLUTAR 
 
att förändra tillåten hastighet genom Skansholm från 50 till 60 km/tim. 
- - - - - 
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Max Lundström 
Lars Sjöhlin 
Gerd-Marie C 

 
 
Ks § 159 
Au § 264 Dnr 11/Ks249  319 
Förslag till avstängning av gata till Kyrkberget för fordonstrafik. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-06-21 
Max Lundström, Vueltjere Duodji framför skrivelse  2011-05-16 förslag 
om att stänga gatan upp till Kyrkberget ovanför Ljusminnesgatan eller 
från Storgatan på grund av att de drabbats av inbrott och att 
nedskräpningen ökat. 
 
Yttrande i ärendet har upprättats av GVA-ing Lars Sjölin. Av yttrandet 
framgår att aktuell sträcka finns som gata i stadsplanen. 
Mellan Storgatan och Ljusminnesgatan finns fastighet som är beroende 
av att gatan är tillgänglig. Om man skulle stänga av ovanför denna 
fastighet så fordras att det finns en möjlighet att vända samt att platsen 
blir mindre tillgänglig. 
 
Förslag till beslut: 
 
att avvakta med eventuell förändring. 
 
Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjölin. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL TRAFIKNÄMNDEN 
 
Trafiknämnden beslutar 
 
att avslå framställningen om avstängning av gata till Kyrkberget för 
fordonstrafik. 
 - -- - - 
Ks 2011-08-17 
TRAFIKNÄMNDEN BESLUTAR 
 
att avslå framställningen om avstängning av gata till Kyrkberget för 
fordonstrafik. 
 - -- - - 
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Lars Sjöhlin 
Gerd-Marie C 

 
 
Ks § 160 
Au § 268 Dnr11/Ks311  511 
Förbud mot trafik på del av Kyrkobergsvägen mellan Bondegatan och 
Skolgatan. 
 
Förbud mot trafik på del av Kyrkobergsvägen mellan Bondegatan och 
Skolgatan har beslutats 2003-11-17, ärendenr 2462-002. 
 
I och med att Kantor Ahlbergsvägen numera är stängd så finns inte 
anledning att bibehålla detta förbud. 
 
Under överläggning i ärendet deltar GVA-ing Lars Sjölin 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL TRAFIKNÄMNDEN 
 
Trafiknämnden beslutar 
 
att upphäva förbud mot trafik på del av Kyrkobergsvägen mellan 
Bondegatan och Skolgatan beslutat 2003-11-17, ärendenr 2462-002. 
- - - - -. 
Ks 2011-08-17 
Yttrande i ärendet avges av Håkan Gustafsson 
 
TRAFIKNÄMNDEN BESLUTAR 
 
att upphäva förbud mot trafik på del av Kyrkobergsvägen mellan 
Bondegatan och Skolgatan beslutat 2003-11-17, ärendenr 2462-002. 
- - - - -. 
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Conny Hellsten 
KUN 
Ekonomi 

 
 
Ks § 161 
Au § 270 Dnr11/Ks290  042 
Omprioritering i investeringsbudget 2011. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-06-21 
Conny Hellsten, rektor vid Hembergsskolan, har i skrivelse framfört 
önskemål om omprioritering i investeringsbudget för 2011. Sedan 
kommunstyrelsen beslutat finansiera mattbytet i Dikanäs Sporthall 
frigörs de medel som Hembergsskolan budgeterat för mattbytet. 
 
Kultur och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2011-04-14, § 30 
beslutat 
 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för avgörande. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå framställningen om omprioritering i investeringsbudget 2011. 
- - - -- 
Ks 2011-08-17 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att avslå framställningen om omprioritering i investeringsbudget 2011 
---- 
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Ks § 162 
Au § 278 
Ks § 159  Dnr 11/Ks265 534 
Offentlig upphandling Projektledning i Lappland AB ./. Vilhelmina 
kommun Mål nr 1080-11. 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2011-05-31 
Förvaltningsrätten inkommer med föreläggande avseende yttrande 
över överklagan från Projektledning i Lappland AB, Storuman 
avseende upphandling. 
 
Svaret ska vara Förvaltningsrätten tillhanda senast 2011-06-07. 
 
Förslag till yttrande har upprättats. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att uppdra till ordförande att inge yttrande. 
----- 
Au 2011-06-21 
Förvaltningsrätten översänder för kommunens yttrande senast den 17 
juni 2011 aktbilaga 17 i rubr. ärende. Förlängd remisstid till 22 juni har 
beviljats. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att godkänna upprättat yttrande, 
 
att inge detsamma till förvaltningsrätten, 
 
att delge kommunstyrelsen ärendet. 
- - - - - 
Ks 2011-08-17 
Förvaltningsrätten har i dom 2011-07-05 beslutat att avslå ansökan. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att notera domen. 

                           -----
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Lars Ekbäck 
 
 
Ks § 163 
Ks § 142 
Au § 247   10-11/20-21 
Au § 356   10-3/13-23        
Au § 75  Dnr 10/Ks67  940 
Politisk plan för människor med funktionsnedsättning. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2010-03-15 
Vilhelmina kommuns handlingsplan för personer med 
funktionsnedsättning bygger på FN:s standardregler för delaktighet och 
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Genom programmet 
vill kommunen se till att Vilhelmina kommuns invånare ska få möjlighet 
att leva ett liv som erbjuder kvalitet genom tillgänglighet och ökad 
medvetenhet. Alla ska ha samma möjligheter att  delta i det som 
samhället erbjuder. Att samhället ska vara tillgängligt för alla borde vara 
en självklarhet, men då vi idag stöter på så många hinder i samhället 
behövs ett styrande program som ser till att dessa hinder kan och ska 
avlägsnas. 
 
Den kommunala sektorn kommer i kontakt med de flesta av kommunens 
invånare samt med besökare. Av den anledningen bör vi vara ett 
föredöme när det gäller att se till att alla som rör sig inom kommunens 
gränser ska känna delaktighet och inte behöva avstå från någon önskad 
aktivitet på grund av att det finns ett eller flera hinder som stoppar en 
människa som har en funktionsnedsättning. 
 
Denna handlingsplan innehåller åtgärdsförslag som ska förbättra 
livsvillkoren för alla i samhället oavsett funktionsförmåga och 
tillsammans ska vi se till att Vilhelmina kommun blir en kommun som är 
tillgänglig för alla.  
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
Att remittera planen till partierna med en remisstid fram till 2010-09-27 
 
Att inbjuda allmänheten att lämna synpunkter via kommunens hemsida. 
 
Att återuppta ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-19. 
----- 
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Ks §  163     (forts) 
Ks § 142   (forts) 
Au §   247     (forts) 
Au §  356     (forts) Dnr 10/Ks67  940 
Politisk plan för människor med funktionsnedsättning. 
 
Yttrande har inkommit från Allians för Vilhelmina och Politiskt 
Alternativ. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
Att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare. 
----- 
Au 2011-05-17 
Margaretha Löfgren, Anita Johansson, Katharina Hahlin och Leena 
Grönlund överlämnar reviderad Politisk plan för människor med 
funktionsnedsättning och önskar bli entledigade från uppdraget. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
------ 
Ks 2011-05-31 
Yttrande i ärendet avges av Anita Johansson och Maria Kristoffersson 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att återuppta ärendet till behandling vid nästa 
kommunstyrelsesammanträde. 
----- 
Ks 2011-08-17 
Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Maria Kristoffersson och Anita 
Johansson. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att synkronisera planen med 2012 års budgetarbete. 
---- 
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Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
Ks § 164 
Au § 289  nr11/Ks325  253 
Vilhelmina Berget 15, försäljning. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-08-08 
Styrelsen för Vilhelmina Bostäder har 2011-07-29 beslutat att sälja 
fastigheten Berget 15 (Fjällgatan 21 A) till Svensk Bolig AS. Den 
avyttrade fastigheten kommer att upplåtas i form av bostadsrätter till 
köpare bosatta och skrivna utanför Sverige och då företrädesvis i Norge. 
 
Då kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om att tillåta rivning av 
ifrågavarande fastighet, föreslår Vilhelmina Bostäder AB nu att 
kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut och istället godkänner 
den nu föreslagna försäljningen. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva beslut,. Kfm 2009-06-15, § 60, om rivning av fastigheter, 
 
att godkänna försäljning av fastigheten Berget 15 till Svensk Bolig AS i 
enlighet med föreliggande köpeavtal. 
- - - - - 
Ks 2011-08-17 
Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Maria Kristoffersson, Mikael  
Österberg, Tommy Streling och Rickard Norberg. 
 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva beslut Kfm 2009-06-15, § 60, om rivning av fastigheten 
Berget 15 (Fjällgatan 21 A) 
 
att godkänna försäljning av fastigheten Berget 15 till Svensk Bolig AS i 
enlighet med föreliggande köpeavtal. 
----- 
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Ks §165   11-9/1-71 
Au § 292  Dnr11/Ks326 700 
Utvärdering av socialförvaltningens ledningsorganisation. 
 
Ärendebeskrivning  
Au 2011-08-08 
Kommunfullmäktige har 2008-09-15, § 89 beslutat om utvärdering av 
socialförvaltningens organisation. 
 
Socialnämnden har 2011-06-16, § 83 beslutat 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att ny organisation ska gälla fr o m 1 
januari 2012. 
 
att  uppdra till tillförordnad förvaltningschef Birgitta Johansson att 
redovisa förslag till lösning till arbetsutskottet den 25 augusti 2011, 
 
Birgitta Hedsell, Janet French, Ewa Larsson och Gunder Lindgren 
reserverar sig mot första att-satsen i beslutet. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att arbetsutskottet bör 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny 
organisation för socialförvaltningen fr.o.m. 1 januari 2012 i enlighet med 
socialnämndens förslag. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa ny organisation för socialförvaltningen fr.o.m. 1 januari 
2012 i enlighet med socialnämndens förslag. 
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Ks §   165  (forts) 
Au § 292 (forts) Dnr11/Ks326 700 
Utvärdering av socialförvaltningens ledningsorganisation. 
 
Reservation avges av Maria Kristoffersson och Sanja Tadic. 
- - - - - 
Ks 2011-08-17 
Under överläggning i ärendet yrkar Maria Kristoffersson att 
kommunstyrelsen bör avvakta med att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa ny organisation för socialförvaltningen till dess att ny 
förvaltningschef för socialtjänsten rekryterats. 
 
Åke Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Yttrande i ärendet avges vidare av Tommy Streling, Anita Johansson, 
Mikael Österberg, Mikael Fjällstedt och Bengt Bergsten. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande arbetsutskottets förslag 
mot Maria Kristofferssons förslag. 
 
Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa ny organisation för socialförvaltningen fr.o.m. 1 januari 
2012 i enlighet med socialnämndens förslag. 
 
Maria Kristoffersson C, Rickard Norberg KD, Tommy Streling PA och 
Sanja Tadic FP, reserverar sig mot beslutet. 
----
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Ks § 166 
Au § 294    11-9/72-73 
Ks § 114    Ny bil 23-24 
Ks § 90  Dnr 09/Ks233  133 
Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal 
vårdnadshavare i Sverige s k ensamkommande barn. 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2011-04-06 
Förslag till överenskommelse om anordnande av boende för barn utan 
legal vårdnadshavare i Sverige sk ensamkommande barn.  
 
Antalet platser är ändrat till 10 och starttiden satt till 2011-09-01. Ny 
löptid på överenskommelsen blir 11 månader för att harmonisera med 
löptiden för den generella överenskommelsen. 
 
Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson och Bernt Dahlberg. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet ytterligare till 
kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-31. 
------ 
Ks 2011-05-31  
Anita Johansson anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning och 
beslut. 
Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Tommy Streling, Katharina 
Hahlin, Rickard Norberg, Mikael Österberg, Maria Kristoffersson och 
Ewa Hed. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare. 
----- 
Au 2011-08-08 
Arbetsutskottet har 2011-05-17, § 262 beslutat att anställa Lenny 
Anundsson som verksamhetsansvarig. 
 
Förslag till övrig bemanning och kostnad för verksamheten har 
upprättats. 
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Ks § 166 (forts) 
Au § 294 (forts)     
Ks § 114 (forts)     
Ks § 90  (forts)  Dnr 09/Ks233  133 
Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal 
vårdnadshavare i Sverige s k ensamkommande barn. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att ärendet får kompletteras med budget avseende 10 platser till 
kommunstyrelsens sammanträde 2011-08-17. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att teckna avtal avseende 10 platser, 
 
att verksamheten inordnas under socialnämnden fr.o.m. 1 september 
2011. 
 
Sanja Tadic och Maria Kristoffersson reserverar sig mot att-sats två i 
arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen. 
- - - - - 
Ks 2011-08-17 
Ny budget har upprättats för 2012: 
 
Intäkter -6.235.000 
Kostnader  6.235.000 
 
Netto                0 
 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att teckna avtal avseende 10 platser, 
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Ks § 166  (forts) Dnr 09/Ks233 133 
Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal 
vårdnadshavare i Sverige s k ensamkommande barn. 
 
att verksamheten inordnas under socialnämnden fr.o.m. 1 september 
2011. 
 
Maria Kristoffersson C, Rickard Norberg KD, Tommy Streling PA och 
Sanja Tadic FP, reserverar sig mot beslutets andra att-sats. 
----- 
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Anki Marklund 
 
 
 
Ks § 167 
Au § 295  Dnr11/Ks327 757 
Fördelning av portionskostnader, Sagagården.. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-08-08 
”Kostchef Anki Marklund meddelar i skrivelse att: 
Köket på Sagagården i Dikanäs lagar mat till tre olika verksamheter: 
Förskolan Ripan som finns i samma byggnad 
Skolan i Dikanäs – eleverna kommer till Sagagården och äter i matsalen. 
Äldre som bor på Sagagården i eget boende. 
 
Av de portioner som serverades 2010 var  
Skolan 46 %, förskolan 15 % och Sagagården 39 %. 
 
De gemensamma kostnaderna fördelades mellan de olika verksamheterna 
och priset/portion som debiterades skola och förskola är 80,50 kr. 
För äldreomsorgen tillkommer ytterligare kostnader för personal 
(124.100 kr/år) eftersom det ska finnas mat inför helgerna och hela 
sommaren. Det innebär att den beräknade portionskostnaden för 
äldreomsorgen är 112 kr/port och enligt beslut får vi 44 kr/portion. 
Antalet portioner har dessutom minskat och de senaste 4 månaderna har 
vi haft i genomsnitt 8 ätande/dag, motsvarande siffra för 2010 var 12 
ätande/dag. 
Jag prognostiserar att underskottet på denna lilla verksamhet i år blir 
350.000 kr. 
Kostverksamheten måste antingen få möjlighet att debitera ut faktiska 
kostnader eller ett förändrat uppdrag.” 
 
Under överläggning i ärendet deltar kostchef Anki Marklund. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kostnaderna ska debiteras den verksamhet de berör. 
- - - - - - 
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Ks §  167    (forts) Dnr11/Ks327 757 
Fördelning av portionskostnader, Sagagården.. 
 
Ks 2011-08-17 
Yttrande i ärendet avges av Maria Kristoffersson, Mikael Österberg och 
Katharina Hahlin. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att kostnaderna ska debiteras den verksamhet de berör. 
- - - - - - 
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Ekonomi 
Torben Sperling 

 
 
Ks § 168 
Au § 300  Dnr11/Ks225 940 
Hyra för förskolan Norrskenet i Malgovik.. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-08-08 
Torben Sperling önskar höja hyran för förskolan Norrskenet i Malgovik 
från 1 augusti 2011 med 5 %. 
 
Ekonomichef Lars Ekbäck har räknat fram hyran för förskolan 
Norrskenet i Malgovik för 2011 och den blir 325.185,35 kronor exkl. 
mervärdesskatt.1:a kvartalets hyra betalas ut 2010-12-29. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 
- - - - - 
Ks 2011-08-17 
Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att 
avslå framställningen om hyreshöjning. 
 
Efter avslutad överläggning prövar ordföranden Nilssons förslag. 
Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla Nilssons förslag 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att avslå framställningen om hyreshöjning. 
---- 
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Ks § 169 
Au § 301 Dnr11/Ks329  041 
VA-taxa 2012.  
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-08-08 
Kommunfullmäktige har senast 2010-12-20 fastställt avgifterna för 
vatten- och avloppstaxan. 
 
VA-taxan omfattar tre delar enligt följande: 
1. Serviceavgift (erlägges en gång) 
2. Grundavgift (erlägges årligen – debiteras samtliga fastigheter) 
3. Brukningsavgift (erlägges årligen – debiteras samtliga fastigheter) 
 
Tekniska enheten föreslår att brukningsavgifterna höjs med 41 öre och 
grundavgiften höjs med 8,11,16 resp 34 kronor enligt 
sammanställning. 
 
Förslaget motsvarar en höjning med 2 %. 
 
Förslaget till va-taxa innebär följande: 
 
1. Serviceavgift erlägges en gång i samband med anslutning av 
fastigheten till va-nätet och uttas med nedanstående belopp. 
 
Serviceavgift 
 
Bostadsfastighet     
    2011  Höjning 
a) en serviceavgift per fastighet 
avs serviceledning för 
- vattenförsörjning   40.602     796 
- avlopp    33.219     651 
- tillsammans    73.821  1.447 
b) en avgift per m2 enbart tätorten  5:91    -:12 
c) en avgift per lägenhet   11.811      232 
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Ks § 169 (forts) 
Au § 301  (forts) Dnr11/Ks329  041 
VA-taxa 2012. 
Annan fastighet  2011  Höjning 
serviceavgift per fastighet 
avs serviceledning för 
- vattenförsörjning   47.216     926 
- avlopp    38.417     753 
- tillsammans    85.633    1.679 
 
b) en avgift per m2 enbart tätorten  11:81     -:23 
Till avgiften påföres lagstadgad mervärdesskatt. 
 
VA-taxa 2012 
 
2. Grundavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter 
med nedanstående belopp. 
 
Grundavgift 
Fastighet (samtliga)    2012  Ändring inkl merv.skatt 
en grundavgift per fastighet och år 
avs vatten och avlopp för 
- fastigheter med högst 1 lägenhet  1.724       + 34              2.155:- 
- fastigheter med ytterligare lgh                817/lgh   + 16              1.021:25 
- fritidshus                                               1.724         + 34              2.155:- 
- ladugårdar                                             1.724         + 34              2.155:- 
- affärer o industri 11-20 lgh                   547:75/lgh + 11                684:67 
- -”- 21 lgh                                           410/lgh       + 8                   512:50 
 
3. Brukningsavgift erläggs årligen och debiteras samtliga fastigheter 
med  nedanstående belopp. Där noteras att för fastigheter utan va-
mätare uttas en schabloniserad förbrukningsavgift. 
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Ks § 169  (forts) 
Au § 301  (forts) Dnr11/Ks329  041 
Va-taxa 2012. 
 
Brukningsavgift 
 
Fastigheter med va-mätare 

2012     Ändring   inkl.merv.skatt 
en brukningsavgift per m3 

levererat renvatten för 
- vattenförsörjning   11:51  +-:23         14:39 
- avlopp och spillvatten     8:96           +-:18         11:20 
- tillsammans    20:47           +0:41        25:59 
 
Fastigheter utan va-mätare 
 
En schabloniserad förbrukningsavgift per lägenhet och år för 
Fastigheter exkl. fritidshus                     2012    Ändring  inkl.merv.skatt 
- vattenförsörjning   1.151     +23           1.439:- 
- spillvatten       896     +18           1.098:- 
- tillsammans     2.047     +41           2.559:- 
 
Fritidshus 
- vattenförsörjning       575:50  +11:50         719:50:- 
- spillvatten        448        +9               560:- 
- tillsammans       1.023:50 +20:50       1.279:50 
 
Ladugårdar 
- vattenförsörjning   3360      +66            4200:- 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa va-taxa för år 2012 enligt förslag. 
- - - - - 
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Ks § 169  (forts) Dnr11/Ks329  041 
Va-taxa 2012. 
 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa va-taxa för år 2012 enligt förslag. 
----- 
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Kommunchefen 
 
 
 
 
       
Ks § 170              11-9/82-85 
Au § 302  Dnr11/Ks330 041 
Renhållningstaxa för 2012. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-08-08 
Kommunfullmäktige har 2010-12-20 beslutat om renhållningstaxa för år 
2011. 
 
Nytt förslag till renhållningstaxa för Vilhelmina kommun för 2012 har 
upprättats. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att ärendet får beredas vidare. 
- - - - - 
Ks 2011-08-17 
Gva-ing Lars Sjölin uppger i skrivelse 2011-08-15 att den fasta avgiften 
bör höjas med 70:- och kilopriset med 35 öre för att budgeten ska 
balansera. 
 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa upprättat förslag till renhållningstaxa utan ytterligare 
höjning. 
----- 
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Ks §  171 
Au § 303  Dnr11/Ks331 041 
Kommunala musikskolan – terminsavgifter 2012 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-08-08 
Kommunfullmäktige har 2010-12-20 fastställt terminsavgifter för 
kommunala musikskolan 2011. 
 

Kultur- och utbildningsnämnden har 2011-03-08, § 2 beslutat 
 
att föreslå en höjning av terminsavgiften vid musikskolan till 590 kronor 
för 2012 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2012 till 590 
kronor. 
- - - -- 
Ks 2011-08-17 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2012 till 590 
kronor. 
- - - -- 
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Ks § 172    11-9/86-87 
Au § 304  Dnr11/Ks332 041 
Avgifter vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-08-08 
Kommunfullmäktige har 2010-12-20 beslutat om avgifter vid uthyrning 
av fritidsanläggningar och kommunala lokaler. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden har 2011-03-15, § 23 beslutat 
 
att föreslå oförändrade taxor för 2012 
 
att ändra text vad avser städning så att även sophanteringen åligger 
förhyraren 
 
att uppdra till avdelningschef Christer Staaf att se över taxorna vad avser 
upplåtandet till kommunens egen verksamhet. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa oförändrade taxor för år 2012 vid uthyrning av 
fritidsanläggningar och kommunala lokaler, 
 
att ändra text vad avser städning så att även sophanteringen åligger 
förhyraren 
- - - - - 
Ks 2011-08-17 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa oförändrade taxor för år 2012 vid uthyrning av 
fritidsanläggningar och kommunala lokaler, 
 
att sophanteringen åligger förhyraren. 
- - - - - 
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Ks § 173 
Au § 305.  Dnr11/Ks333 041 

Simhallen – avgifter 2012 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-08-08 
Kommunfullmäktige har 2010-12-20 beslutat om avgifter för simhallen. 
 
Kultur-och utbildningsnämnden har 2011-03-08, § 3 beslutat  
 
att föreslå höjda taxor i simhallen enligt förslag. 

Nuvarande 2011 Förslag 2012 
Vuxna (enskilda bad)   45 kr  45 kr 
Barn och ungdom, 5-18 år   30 kr  30 kr 
Pensionärer 30 kr 30 kr 
Säsongskort Familjekort   950 kr  950 kr 
(vårsäsong 1 jan - 31 maj) 
Säsongskort Familjekort   975 kr  975 kr 
(sommar-höst 1 juli - 31 dec) 
Säsongskort Vuxen (vårsäsong)  550 kr  550 kr 
Säsongskort Vuxen (sommar-höst)  575 kr  590 kr 
Säsongskort Barn/Pensionärer  350 kr  350 kr 
(vårsäsong) 
Säsongskort Barn/Pensionärer  375 kr  390 kr 
(sommar-höst) 
Rabatthäfte (10 bad)   375 kr  375 kr 
Hyra av hela simhallen  1000 kr/timme  1200 kr/timme 
Hyra av terapibassängen  500 kr/timme  650 kr/timme 
Hyra av 25-metersbassäng  500 kr/timme  650 kr/timme 
Hyra av bubbelpoolen  400 kr/timme  650 kr/timme 
Handduk    25 kr  30 kr 
Hyra Badkläder   20 kr  20 kr 
Hänglås till skåp   40 kr  40 kr 
Priser per timme inklusive personal. 
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Ks § 173     (forts) 
Au § 305.(forts) Dnr11/Ks333 041 

Simhallen – avgifter 2012. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxor i simhallen 2012 i enlighet med kultur- och 
utbildningsnämndens förslag. 
- - - - -. 
Ks 2011-08-17 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa taxor i simhallen 2012 i enlighet med kultur- och 
utbildningsnämndens förslag. 
- - - - -. 
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Ks § 174 
Au § 306  Dnr11/Ks334 041 
Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år 2012. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-08-08 
Kommunfullmäktige har 2010-12-20, § 87 beslutat om hyresavgift för 
kommunens särskilda boendeformer. 
 
Socialnämnden har 2011-04-14, § 57 beslutat 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att anta hyresavgift för äldreboenden 
gällande fr o m 2012-01-01 enligt följande: 
 
att  hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 
2012, 
 
att  hyresnivån för Strandbacka bestäms till faktisk hyreskostnad/månad 
utifrån gällande blockhyresavtal, 
 
att  hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2012 
utifrån av socialnämnden fastställd hyra för  respektive boendeenhet. 
 
att begära redovisning av den faktiska hyreskostnadsökningen till budget 
2013. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa hyresavgift för äldreboenden för år 2012 enligt följande: 
 
att  hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 
2012, 
 
att  hyresnivån för Strandbacka bestäms till faktisk hyreskostnad/månad 
utifrån gällande blockhyresavtal, 
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Ks §  174    (forts) 
Au § 306 (forts) Dnr11/Ks334 041 
Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år 2012. 
 
att  hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2012 
utifrån av socialnämnden fastställd hyra för  respektive boendeenhet. 
--- 
Ks 2011-08-17 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa hyresavgift för äldreboenden för år 2012 enligt följande: 
 
att  hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 
2012, 
 
att  hyresnivån för Strandbacka bestäms till faktisk hyreskostnad/månad 
utifrån gällande blockhyresavtal, 
 
att  hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2012 
utifrån av socialnämnden fastställd hyra för  respektive boendeenhet. 
--- 
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Ks § 175 
Au § 307  Dnr11/Ks335 041 
Avgift för transport av avlidna år 2012. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-08-08 
Kommunfullmäktige har 2010-12-20, § 86 beslutat om avgift för 
transport av avlidna. 
 
Socialnämnden har 2011-04-14, § 58 beslutat 
 
att föreslå kommunfullmäktige att kostnader för transport av avliden 
debiteras dödsboet till den del kostnaderna överstiger 100 kronor, 
 
att  förlänga avtalet med Vilhelmina Begravningsbyrå till 2012-12-31. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  kostnader för transport av avliden år 2012 debiteras dödsboet till den 
del kostnaderna överstiger 100 kronor. 
- - - - - 
Ks 2011-08-17 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  kostnader för transport av avliden år 2012 debiteras dödsboet till den 
del kostnaderna överstiger 100 kronor 
----- 
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Ks § 176 
Au § 308 
Kfm § 68 
Ks § 119 
Au § 212 
Au § 112   Ny bil 4-6 
Au § 96    11-7/15-53 
Au § 22  Dnr 11/Ks37  041 
Budget 2012-2014 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-01-11 
Under överläggning i ärendet deltar ekonomienheten och företrädare för 
nämnderna enl. närvarolista. 
 
Ekonomichefen gör en genomgång av budgetramarna och tidsplanen för  
budgetarbetet. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
Att inbjuda till nästkommande budgetberedning 2011-03-01 kl 08.00. 
-- 
Au 2011-03-01 
Under överläggning i ärendet deltar från socialnämnden Annica Wibrell, 
Katharina Hahlin, från kultur- och utbildningsnämnden Viveka 
Abramsson, Jonny Kärkkäinen och Birgitta Johansson och från Miljö- 
och byggnadsnämnden Ulf Grahn. 
 
Från förvaltningen deltar Gunnel Karlsson, Lena Oscarsson, Lars 
Ekbäck, Marianne Näslund, Lena Mikaelsson och Helena Olsson. 
 
Ekonomichef Lars Ekbäck redovisar att ett det redovisningsmässiga 
resultatet för 2010 uppgår till 10,7 Mkr. 
 
Ekbäck gör sedan en genomgång av Jämförelseprojektet. På SKL`s 
hemsida kan man finna hur olika verksamheter i kommunerna har 
rankats i förhållande till varandra. 
 
Därefter lämnar företrädarna för nämnderna och styrelsen en redovisning 
över det pågående budgetarbetet. 
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Ks §  176    (forts) 
Au § 308  (forts) 
Kfm § 68 (forts) 
Ks § 119 (forts) 
Au § 212   (forts) 
Au § 112 (forts) 
Au § 96 (forts) Dnr 11/Ks37  041 
Budget 2012-2014 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
Att uppdra till nämnderna och kommunchefen att upprätta förslag till 
mål för sina verksamhetsgrenar till kommunstyrelsens arbetsutskott 
2011-03-22. 
---- 
Au 2011-03-22 
Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck som 
redovisar upprättat förslag till budgetremiss 2012-2014. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att remittera Budgetförslag 2012-2014. 
 
att fastställa remisstiden till 2011-05-02. 
----- 
Au 2011-05-17 
Remissyttrande har inlämnats av Alliansen i Vilhelmina, Politiskt 
Alternativ samt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 
 
Konsekvensutredning har inkommit från Vilhelmina Lärcentrum. 
 
Följande budgetramar föreslås för 2012 i remissvaret från S och V (tkr): 
 
Kommunstyrelsen  65 207 
Kultur- och utbildningsnämnden             188 848 
Socialnämnden                        166 830 
Miljö- och byggnadsnämnden                      2 542 
 
Summa                        423 427 
Finansiering                    -  428 427 
Resultat                    -      5 000 
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Ks §   176  (forts) 
Au § 308  (forts) 
Kfm § 68 (forts) 
Ks § 119 (forts) 
Au § 212 (forts) Dnr 11/Ks37  041 
Budget 2012-2014 
 
Avsättning till eget kapital                           5 000 
 
Investeringar                         21 750 
Avskrivningar                    -    21 084 
Avskrivningar årets invest                    -         666 
 
Summa                                   0 
 
Åke Nilsson yrkar att arbetsutskottet bör föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att anta remissvaret från S och V som 
Budget- och strategiplan för 2012-2015.  
 
Gunilla Prång och Mikael Österberg yrkar bifall till Nilssons förslag. 
 
Maria Kristoffersson yrkar avslag till Nilssons förslag och yrkar att 
behandlingen av budget 2012-2014 framflyttas till september 2011. 
 
Sanja Tadic yrkar bifall till Kristofferssons förslag. 
 
Efter avslutad överläggning och gjord proposition finner ordföranden att 
arbetsutskottet beslutat bifalla Nilssons förslag. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta upprättat förslag till Budget- och strategiplan för 2012-2015 
 
Maria Kristoffersson och Sanja Tadic reserverar sig mot beslutet. 
----- 
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Ks § 176   (forts) 
Au § 308 (forts) 
Kfm § 68 (forts) 
Ks § 119 (forts) Dnr 11/Ks37  041 
Budget 2012-2014 
 
Ks 2011-05-31 
Maria Kristoffersson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att 
återremittera budgetförslaget för kompletteringar med 
konsekvensbeskrivningar för de verksamheter som föreslås förändras. 
 
Yttrande i ärendet avges vidare av Tommy Streling och Mikael 
Österberg. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Kristofferssons förslag 
mot arbetsutskottets förslag. Efter genomförd proposition finner 
ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
 att anta S+V förslag till Budget- och strategiplan för 2012-2015 
 
Maria Kristoffersson (C), Sanja Tadic (Fp), Rickard Norberg (KD) och 
Tommy Streling (PA) reserverar sig mot beslutet. 
------ 
Kfm 2011-06-20 
Under överläggning i ärendet yrkar Maria Kristoffersson att 
kommunfullmäktige bör återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
ytterligare beredning för kompletteringar med konsekvensbeskrivningar 
för de verksamheter som föreslås förändras. 
 
Tommy Streling yrkar bifall till Kristofferssons förslag. 
 
Åke Nilsson yrkar att kommunfullmäktige bör anta nämnders och 
styrelsens förslag till taxor och avgifter för 2012 samt att anta 
kommunstyrelsens förslag till Budget- och strategiplan för 2012-2015. 
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Ks §  176  (forts) 
Au § 308  (forts) 
Kfm § 68 (forts) Dnr 11/Ks37  041 
Budget 2012-2014 
 
Yttrande i ärendet avges vidare av Mikael Österberg. 
 
Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Åke Nilssons förslag. 
 
Votering begärs emellertid och följande propositionsordning uppläses 
och godkänns:  
 
Den som biträder Åke Nilssons förslag röstar ja, den som biträder Maria 
Kristofferssons återremissyrkande röstar nej. 
 
Verkställd votering utfaller med 21 ja och 13 nej på sätt till detta 
protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. 
 
Kommunfullmäktige har således, enligt bestämmelserna om minoritets-
återremiss, beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
förnyad behandling i enlighet med Maria Kristofferssons yrkande. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR  
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
-- 
 
Au 2011-08-08 
Mötet ajourneras för partiöverläggningar kl. 10.30-10.35. 
 
Mötet återupptas 10.35. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att ärendet kompletteras med konsekvensbeskrivningar avseende 
Vilhelmina Lärcentrum samt socialnämndens organisationsutredning till 
kommunstyrelsens sammanträde 2011-08-17. 
- - - - - 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 35 
Kommunstyrelsen   2011-08-17 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
 
Ks §  176    (forts) Dnr 11/Ks37 041 
Budget 2012-2014 
 
Ks 2011-08-17 
Konsekvensbeskrivningar avseende Vilhelmina Lärcentrum samt 
socialnämndens organisationsutredning finns tillgängliga vid dagens 
sammanträde. 
 
Åke Nilsson yrkar bifall till Budget- och strategiplan för 2012-2015 som 
framtagits av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 
 
Maria Kristoffersson yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att ta fram ny budgetprocess i enlighet med balanserade styrkort eller 
liknande metod för att få ett mer långsiktigt och förankrat budgetarbete. 
 
att socialnämndens organisation inte förändras i avvaktan på ny chef. 
 
att inte föra över Lärcentrum till KUN, utan att den kvarstår under KS 
 
att gymnasieskolan får budgetmedel för utveckling och marknadsföring. 
Medel för detta tas ur det egna kapitalet. 
 
Yttrande i ärendet avges vidare av Rickard Norberg, Bernt Dahlberg och 
av Tommy Streling. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande Åke Nilssons förslag mot 
Maria Kristofferssons förslag. 
Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen har 
beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. 
 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta S+V förslag till Budget- och strategiplan för 2012-2015. 
 
Rickard Norberg (KD), Tommy Streling (PA), Sanja Tadic (FP) och 
Maria Kristoffersson (C) reserverar sig mot beslutet. 
----- 
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Vilhelmina Pingstförsamling 
Au 23/8 

 
 
Ks § 177 
Au § 309 
Au § 219 Dnr 11/Ks228  940 
Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Vilhelmina Pingstförsamling. 
 
Ärendebeskrivning  
Au 2011-05-17 
Vilhelmina Pingstförsamling ansöker om bidrag ur bygdeavgiftsmedel 
för utbyte av yttertak på en sida av kyrktaket. 
 
Kostnaden har beräknats till 265.000 kr 
 
Finansiering  
Kontantinsats  48.500 kr 
Eget arbete  24.000 kr 
Annat bidrag  7.000 kr 
Bidrag bygdeavgiftsmedel  185.500 kr 
Summa   265.000 kr 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att uppdra till handläggaren att bereda ärendet. 
----- 
Au 2011-08-08 
Beredningsgruppen rekommenderar att ansökan avslås med motivering, 
att detta avser drift och underhåll av fastigheten och är en reinvestering, 
eftersom det har under en längre tid varit läckage i taket, som orsakat 
rötskada i råsponten samt även i detta sammanhang, upptäckt att det är 
en dålig isolering i innertaket. 
 
Stöd får inte beviljas till driftskostnader eller som kostnadstäckning, 
vilket inte är bygdemedlens syfte. Under ärendets gång har även en 
dialog förts med Länsstyrelsen. 
 
Med hänvisning till detta rekommenderar beredningsgruppen att ansökan 
avslås. 
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Ks §   177  (forts) 
Au § 309 (forts) 
Au § 219 (forts) Dnr 11/Ks228  940 
Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, Vilhelmina Pingstförsamling. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå ansökan med hänvisning till beredningsgruppens redovisning. 
- -- - - 
Ks 2011-08-17 
Håkan Gustafsson anmäler jäv och deltar därför inte i ärendets 
handläggning eller beslut. 
 
Anita Johansson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att ajournera 
sammanträdet. 
 
Sammanträdet ajourneras under tio minuter. 
 
Efter det att överläggningen återupptagits yrkar Åke Nilsson att 
kommunstyrelsen bör besluta att  inbjuda representanter för Vilhelmina 
pingstförsamling till överläggning i ärendet vid arbetsutskottets 
sammanträde 2011-08-23 samt att delegera till arbetsutskottet att fatta 
beslut i ärendet. 
 
Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla Nilssons förslag. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att inbjuda representanter för Vilhelmina pingstförsamling till 
överläggning i ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 2011-08-23. 
 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet. 
- - - - 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 38 
Kommunstyrelsen   2011-08-17 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
 

Emma Ricklunds stiftelse 
Marianne Näslund 
Bert-Owe S 

 
Ks §  178 
Au § 310 
Au § 276 Dnr 11/Ks250  142 
Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för stenläggning m m, Emma 
Ricklunds stiftelse. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-06-21 
Emma Ricklunds stiftelse inkommer med ansökan om bidrag ur 
bygdeavgiftsmedel för stenläggning utanför Emmas köksingång mot Lisa 
Stämps stuga, en restaurering av utemiljön till ursprung. Stolpbod – 
Bevara ett kulturellt minne för framtiden.  
 
Beräknad kostnad  241.312 kr 
 
Finansiering 
Egen insats, kontant  40.394 kr 
                     eget arbete  32.000 kr 
bidrag bygdeavgiftsmedel  168.918 kr 
Summa   241.312 kr 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att ärendet får beredas vidare till arbetsutskottets sammanträde  
2011-08-08. 
- - - - - 
Au 2011-08-08 
Ansökan avser en verksamhet som Emma Ricklunds Stiftelse med 
Ricklundgården – museum med tillhörande gästateljeér, som bidrar till 
ökad kunskap för allmänhet och skola, samt ger en ökad förståelse och 
insikt om samhället och kulturen. Enligt de rekommendationer som finns 
i Länsstyrelsens handbok skall bidrag kunna beviljas för investeringar 
inom kultur och näringsliv under förutsättningen att investeringen 
kommer medborgarna till del, och är till nytta för utvecklingen i bygden. 
 
Med hänvisning till detta har beredningsgruppen inget att invända mot 
ansökan. 



VILHELMINA KOMMUN   PROTOKOLL 39 
Kommunstyrelsen   2011-08-17 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
 
 
Ks §  178    (forts) 
Au § 310 (forts) 
Au § 276 (forts) Dnr 11/Ks250  142 
Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för stenläggning m m, Emma 
Ricklunds stiftelse. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Emma Ricklunds stiftelse bidrag ur bygdeavgiftsmedel med 
168.918 kronor i enlighet med ansökan,  
 
att bidrag utgår med maximalt 70 % av den redovisade kostnaden, dock 
högst 168.918 kronor. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda 
kostnader. Det innebär att bidrag ej kan erhållas för den del som utgör 
eget arbete. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med 
fakturakopior och betalningsverifikat, 
 
att utförandet av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag 
grundar sig på, 
 
att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, 
 
att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, 
 
att innan slutlig utbetalning görs skall projektet var slutfört, slutredovisat 
samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant, 
- - - - - 
Ks 2011-08-17 
Ewa Hed anmäler jäv och deltar därför inte i ärendets handläggning eller 
beslut. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att bevilja Emma Ricklunds stiftelse bidrag ur bygdeavgiftsmedel med 
168.918 kronor i enlighet med ansökan,  
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Ks § 178 (forts) Dnr 11/Ks250  142 
Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för stenläggning m m, Emma 
Ricklunds stiftelse. 
 
att bidrag utgår med maximalt 70 % av den redovisade kostnaden, dock 
högst 168.918 kronor. Bidrag kan aldrig överstiga faktiskt utbetalda 
kostnader. Det innebär att bidrag ej kan erhållas för den del som utgör 
eget arbete. Utbetalda/redovisade kostnader skall styrkas med 
fakturakopior och betalningsverifikat, 
 
att utförandet av projektet skall följa den ansökan som beslut om bidrag 
grundar sig på, 
 
att arbetet inte får vara påbörjat innan beslut om bidrag fattats, 
 
att projektet skall vara färdigställt inom tre år från beslutsdatum, 
 
att innan slutlig utbetalning görs skall projektet var slutfört, slutredovisat 
samt kontrollerat och godkänt av kommunens kontrollant, 
------ 
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Lärcentrum 

 
 
Ks § 179 
Au § 311  Dnr11/Ks336 616 
Redovisning av åtgärder efter Skolinspektionens granskning av 
svenskundervisning för invandrare i Vilhelmina. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-08-08 
Skolinspektionen har i ett beslut efter kvalitetsgranskning av 
svenskundervisning för invandrare (sfi) i Vilhelmina kommun hösten 
2010 funnit ett antal regel- och kvalitetsbrister. Lärcentrum har i uppdrag 
att genomföra Sfi i kommunen och rektor för Sfi svarar för att de 
bestämmelser som reglerar utbildningen följs. 
 
Rektor har tillsammans med personal vid Immigrationsservice och med 
lärare vid Sfi berett Skolinspektionens skrivelse och vidtagit erforderliga 
åtgärder med anledning av kritiken. 
 
Rektor har i samråd med kommunchefen ingivit ett svar till 
Skolinspektionen den 13 juni 2011. I Skolinspektionens återkoppling 
begär man ett beslut om skrivelsens godkännande av ansvarig nämnd. 
 
Förslag till beslut 
 
att  godkänna skrivelsen med redovisning av åtgärder med anledning av 
Skolinspektionens granskning av svenskundervisning för invandrare. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna skrivelsen med redovisning av åtgärder med anledning av 
Skolinspektionens granskning av svenskundervisning för invandrare. 
- - - - - 
Ks 2011-08-17 

                                   KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 

att  godkänna skrivelsen med redovisning av åtgärder med anledning av 
Skolinspektionens granskning av svenskundervisning för invandrare. 
- - - - - 
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Tommy Streling 

Ks § 180 
Au § 317 
Ks § 115 
Au § 203 
Au § 379  11-9/95-96 
Au § 373   08-10/3-5 
Au § 357 Dnr07/Ks299  261 
Arrende av gamla vattentornet och mark för flyttat magasin 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2007-09-11 
Tommy Streling och Åsa Össbo ansöker om att få arrendera vattentornet 
med omgivande tomt. Avsikten är att genomföra en renovering och 
bedriva dels utställningsverksamhet (främst av fotografisk karaktär) i 
lokalerna, dels antikvarisk som ett komplement, med tonvikt på s k 
Lapponica. För att verksamheten skall vara praktiskt genomförbar anses 
att tillfoga lämpliga byggnader till tomten, i detta fall f d godsmagasinet. 
 
Vattentornet skall inrymma café, antikvariat, kontor. På bottenplanet i 
tornet skall en mindre utställning finnas, berörande tornet och ( i mån av 
utrymme) stationsområdets historia. På översta planet kan en 
samlingslokal inrättas vilken kan fungera både som café och mötesplats. 
 
Magasinet är tänkt att ha två utställningsdelar. 
 
Teknisk chef Stellan Lundmark föreslår i yttrande 
 
att till Tommy Streling och Åsa Össbo arrendera ut vattentornet och 
närliggande mark under förutsättning att vattentornet vårdas enligt 
direktiv från Västerbottens museum. 
 
att till Tommy Streling och Åsa Össbo arrendera ut mark i närhet till 
vattentornet för uppställning av del/delar av godsmagasinet (f.d 
Bussgods). 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att  uppdra till presidiet att fatta beslut i ärendet. 
 
att redovisa beslutet vid arbetsutskottets sammanträde 2007-10-02. 
------ 
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Ks §   180   (forts) 
Au § 317   (forts) 
Ks § 115   (forts) 
Au §   203   (forts) 
Au §  379   (forts) 
Au § 373 (forts) Dnr07/Ks299  261 
Arrende av gamla vattentornet och mark för flyttat magasin.. 
 
Au 2007-10-02 
Reviderad ansökan har 2007-10-01 inlämnats av Tommy Streling och 
Åsa Össbo. 
 
Under överläggning i ärendet deltar Stellan Lundmark. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att uppdra till tekniske chefen att ytterligare bereda ärendet. 
- - - - - 
Au 2008-09-09 
Förslag till Avtal om lägenhetsarrende har upprättats av kommunchef 
Karl Johan Ottosson. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att  uppdra till kommunchef Karl-Johan Ottosson att slutföra 
förhandlingarna om lägenhetsarrendet. 
---- 
Au 2011-05-17 
Tommy Streling inkommer med förfrågan om friköp av arrendetomt och 
byggnad å Baksjönäs 1:1, projekt Tornmagasinet (fd godsmagasinet och 
vattentornet).  
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde 
2011-05-31 upprätta förslag till köpeavtal. 
----- 
Ks 2011-05-31 
Tommy Streling anmäler jäv och deltar därför inte i ärendets 
handläggning eller beslut. 
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Ks §   180 (forts) 
Au § 317 (forts) 
Ks § 115 (forts) Dnr07/Ks299  261 
Arrende av gamla vattentornet och mark för flyttat magasin.. 
 
Kommunchefen uppger att avtal kan ej upprättas förrän avstyckningen av 
tomten genomförts. 
 
Yttrande i ärendet avges av Åke Nilsson, Margaretha Löfgren, Katharina 
Hahlin och Rickard Norberg. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att försälja tomt ur Baksjönäs 1:1 för priset 55:-/kvm exkl VA-
anslutning. 
 
att delegera till kommunchefen att fullfölja köpet sedan avstyckningen 
genomförts. 
------ 
 
Au 2011-08-08 
Förslag till köpeavtal har upprättats för försäljning av 1757 kvm ur 
Baksjönäs 1:1 samt kvarvarande anläggningsavgift för vatten och avlopp 
till en totalsumma på 158.349 kronor. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning till Tommy 
Streling av 1757 kvm ur Baksjönäs 1:1 samt kvarvarande 
anläggningsavgift för vatten och avlopp till en totalsumma på 158.349 
kronor. 
- - - - - 
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Ks § 180   (forts) Dnr07/Ks299  261 
Arrende av gamla vattentornet och mark för flyttat magasin 
 
Ks 2011-08-17 
Tommy Streling anmäler jäv och deltar därför inte i ärendets 
handläggning eller beslut. 
 
Yttrande i ärendet av ges av Åke Nilson, Bengt Bergsten, Rickard 
Norberg, Margaretha Löfgren, Gunilla Prång, Mikael Österberg och 
Mikael Fjällstedt. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning till Tommy 
Streling av 1757 kvm ur Baksjönäs 1:1 samt kvarvarande 
anläggningsavgift för vatten och avlopp till en totalsumma på 158.349 
kronor. 
- - - - - 
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Miljödepartementet 
 
 
 
       
Ks § 181    11-9/97-100 
Au § 318  Dnr 11/Ks255 940 
Remiss – Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömåls-
systemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på 
ny grund (rapport 6420). 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-08-08 
Miljödepartementet översänder Miljömålsberedningens betänkande 
Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets 
rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420) för kommunens yttrande 
senast 26 september 2011. 
 
Förslag till yttrande har upprättats. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättat yttrande, 
 
att inge detsamma till miljödepartementet. 
- - - - - 
Ks 2011-08-17 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att godkänna upprättat yttrande, 
 
att inge detsamma till miljödepartementet. 
- - - - - 
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Finansdepartementet 
 
 
 
       
Ks § 182    11-9/101- 
Au § 319  Dnr 11/Ks254 940 
Remiss – Betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den 
kommunala utjämningen (SOU 2011:39). 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-08-08 
Finansdepartementet översänder för kommunens yttrande senast 15 
september 2011 Betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av 
den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) . 
 
Förslag till yttrande har upprättats. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättat yttrande, 
 
att inge detsamma till finansdepartementet. 
- - - - - 
Ks 2011-08-17 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att godkänna upprättat yttrande, 
 
att inge detsamma till finansdepartementet. 
- - - - - 
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Ks § 183 
Au § 321   11-9/102-104 
Ks § 39  Dnr11/Ks139 940 
Revidering av KPHR`s reglemente 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2011-03-02 
Ordförande uppger att det finns behov att revidera KPHR`s reglemente 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
Att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till reviderat 
reglemente för KPHR. 
------ 
Au 2011-08-08 
Förslag till reglemente för kommunala pensionärs- och handikapprådet i 
Vilhelmina kommun har upprättats. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa reglemente för kommunala pensionärs- och handikapprådet  
(KPHR) i Vilhelmina i enlighet med upprättat förslag. 
- - - - 
Ks 2011-08-17 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa reglemente för kommunala pensionärs- och handikapprådet  
(KPHR) i Vilhelmina i enlighet med upprättat förslag. 
- - - - 
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Ks § 184 
Au § 324  Dnr11/Ks337 940 
Arbetslivsrådet, förslag till aktiviteter.. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-08-08 
Förslag på aktiviteter för att förbättra företagsklimatet  i Vilhelmina för 
att förbättra placeringen på Svensk näringslivs rankningslista har tagits 
fram. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslaget. 
- - - - - 
Ks 2011-08-17 
Åke Nilsson föreslår att kommunstyrelsen beslutar att arrangera en 
särskild tillväxtdag för genomgång av näringslivs- och utvecklingsfrågor. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att uppdra till kommunchefen att arrangera en särskild tillväxtdag för 
genomgång av näringslivs- och utvecklingsfrågor. 
---- 
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Företagarna 
 
 
 
Ks § 185 
Au § 325    11-9/106-107 
Au § 279 Dnr 11/Ks253  940 
Ang. konkurrensförhållanden och vikten av ett sunt, växande näringsliv i 
glesbygd. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-06-21 
Företagarna översänder skrivelse ang. konkurrensförhållanden och vikten 
av ett sunt, växande näringsliv i glesbygd. 
” Till företagarna Vilhelminas årsmöte inkom en skriftlig motion ang. 
konkurrensförhållanden i Vilhelmina kommun samt att årsmötet 
muntligen fick ta del av klagomål ang. offentlig upphandling från en av 
föreningens medlemmar. 
Företagarna i Vilhelmina företräder medlemmarnas intressen.  Vi har 
som främsta uppgift att främja och skapa goda förutsättningar för 
företagen. 
Vi ser nu en tydlig negativ trend på området. 
Som företrädare för medlemsföretagen vill vi framhålla två akuta och 
direkt problem. 
1. Samhalls växande verksamhet i kommunen främjar inte ett sunt 
och näringsliv. Det är vår uppfattning att Samhalls orimligt låga priser 
inte marknadsmässiga och därmed snedvrider konkurrensförhållandena. 
Företagarna i vilhelmina har kontaktat FRs representant Anders Åberg i 
kontaktrådet samt givit honom uppdraget att undersöka saken vidare. 
Utifrån den inkomna motionen ställer vi oss frågande till om Samhall 
Vilhelmina verkligen använder sig av så kallad normalkalkylering när 
man lämnar offerter på städjobb i Vilhelmina? 
Vi vill också uppmärksamma Er på detta problem! 
-Ja, det är ett problem när arbetstillfällen försvinner, det är ett problem på 
individnivå, ett problem för det drabbade företaget, ett problem för 
kommunen och för hela landet. All arbetstillfällen inom det privata 
näringslivet anser vi vara ytterst betydelsefulla för oss alla. 
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Ks §  185    (forts) 
Au § 325   (forts) 
Au § 279   (forts) Dnr 11/Ks253  940 
Ang. konkurrensförhållanden och vikten av ett sunt, växande näringsliv i 
glesbygd. 
 
Vi föreslår: 
Att: Vilhelmina kommuns kommunstyrelse tar upp frågan till diskussion. 
Att: Vilhelmina kommuns kommunstyrelse lämnar ett svar där det 
framgår huruvida kommunstyrelsen anser den orimliga konkurrensen 
från det helt statliga bolaget Samhall AB är ett problem eller ej. 
Att: Vilhelmina kommuns kommunstyrelse i det fall detta bedöms vara 
ett problem meddelar om och i så fall hur man avser gå vidare med detta. 
 
Vidare framkom som tidigare nämnts klagomål över kommunens 
upphandlingar och mindre inköp. som exempel nämndes elektronik, data 
telefoni, radio & tv utrustning. Detta vill medlemsföretagen meddela 
kommunen att man gärna är med och räknar på så väl mindre som större 
inköp av ovan nämnda artiklar. Som en medlem uttryckte det: ”Får vi 
bara frågan kan kanske vi lämna lika bra priser som de stora 
nätbutikerna”. Företagen vill också uppmärksamma kommunen på ökad 
lokal konsumtion innebär fler arbetstillfällen på orten och därmed också 
ökade intäkter via kommunalskatt till kommunen.” 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till yttrande. 
- - - - - 
 
Au 2011-08-08 
Förslag till yttrande har upprättats.  
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättat yttrande. 
- - - - - 
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Ks §  185  (forts) Dnr 11/Ks253  940 
Ang. konkurrensförhållanden och vikten av ett sunt, växande näringsliv i 
glesbygd. 
 
Ks 2011-08-17 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att godkänna upprättat yttrande. 
- - - - - 
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Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
Åke Nilsson 
Tommy Streling 

 
Ks § 186 
Au § 328 
Kfm § 72 
Ks § 139  11-9/109-117 
Au § 244 Dnr11/Ks240  533 
Etablering av Flygplats AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Au 2011-05-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2010-10-12, § 357 beslutat 
att se över bolagsbildning i samverkan med arbetet med 
destinationsutvecklingen Södra Lappland. 
 
Offert Vilhelmina kommun Etablering av Flygplats AB 2011-05-10. 
 
En initieringsfas har kostnadsberäknats till 275.000:- av företaget 
Razormind AB. 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
 att uppdra till Razormind AB att genomföra initieringsfasen enl offert, 
275.000:- 
 
att disponera medel ur verksamhet 1329. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bilda ett flygplatsbolag med ett aktiekapital om 100.000:- 
------ 
Ks 2011-05-31 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-05-31 § 111 beslutat 
 
att på grundval på presenterad processplan uppdra till kommunchefen att 
till kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-31 ta fram förslag till 
förstudie med finansiering. 
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Ks § 186     (forts) 
Au § 328  (forts) 
Kfm § 72 (forts) 
Ks § 139 (forts) Dnr11/Ks240  533 
Etablering av Flygplats AB. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 
att uppdra till kommunchefen att upprätta förslag till bolagsordning samt 
därtill hörande handlingar. 
 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bilda ett flygplatsbolag med ett aktiekapital om 100.000:- 
 
att anvisa erforderliga medel, 100.000:- ur det egna kapitalet. 
---- 
Kfm 2011-06-20 
Åke Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 
tillägg: 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att 
bilda bolaget. 
 
Göran Jonzon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jonzon yrkar 
vidare att uppdraget till kommunstyrelsen bör specificeras. 
 
Katharina Hahlin, Rolf von Walden och Gunilla Jansson yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förlag med Åke Nilssons tilläggsyrkande. 
 
Efter avslutad överläggning prövar ordföranden kommunstyrelsens 
förslag med Åke Nilssons tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
kommunstyrelsens förslag med Åke Nilssons tilläggsyrkande. 
 
Därefter prövar ordföranden Jonzons yrkande avseende precisering av 
kommunstyrelsens uppdrag. 
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Ks §  186   (forts) 
Au § 328 (forts) 
Kfm § 72 (forts) Dnr11/Ks240  533 
Etablering av Flygplats AB. 
 
Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutat att avslå Jonzons förslag. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR 
 

                                   att bilda ett flygplatsbolag med ett aktiekapital om 100 000 kr, 
 
att anvisa erforderliga medel, 100 000 kr ur det egna kapitalet och 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att 
bilda bolaget. 
----- 
 
Au 2011-08-08 
Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning har upprättats. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna aktieägaravtal och bolagsordning enligt föreliggande 
förslag. 
- - - - - 
Ks 2011-08-17 
Under överläggning i ärendet förslår Åke Nilsson att kommunstyrelsen 
bör besluta att utse en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. 
 
Ewa Hed förslår att Åke Nilsson utses som ordinarie ledamot. 
 
Katharina Hahlin föreslår att Tommy Streling utses till ersättare i 
bolaget. 
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Ks § 186 (forts) Dnr11/Ks240  533 
Etablering av Flygplats AB. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att godkänna aktieägaravtal och bolagsordning enligt föreliggande 
förslag. 
 
att utse Åke Nilsson (S), som ordinarie ledamot i Flygplats AB 
 
att utse Tommy Streling (PA), som ersättare i Flygplats AB. 
----- 
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Ks §  187   
Au § 329 
Ks § 153  Dnr11/Ks252  702 
Serveringstillstånd ägarbyte Krogen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2011-05-31 
Ansökan om servering av starköl, vin och spritdrycker på Restaurang 
Krogen, lokal uppe och nere samt uteservering mellan 11.00-01.00 till 
allmänheten har inkommit från Nafas food&company, Rahman 
Morowat. 
 
Samtliga yttranden i ärendet har ej inkommit. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att delegera till ordförande att fatta beslut i ärendet. 
---- 
Au 2011-08-08 
Ordföranden har beslutat om serveringstillstånd för tiden 11.00-01.00 fr 
o m 2011-06-24 – t.v i matsal uppe och lokal nere samt 11.00-24.00 på 
uteservering. 
 
Ansökan har inkommit om utökad serveringstid till 02.00. 
 
Polismyndigheten, socialnämnden och miljöinspektören tillstyrker 
ansökan. 
 
Förslag till beslut: 
 
att bevilja Restaurang krogen serveringstillstånd för utökat öppethållande 
vid två tillfällen per månad till 02.00 i matsal uppe och lokal nere i 
Restaurang Krogen. 
 
att vidhålla tiden 11.00-24.00 för  uteservering i anslutning till matsal. 
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Ks § 187   (forts) 
Au § 329 (forts) 
Ks § 153 (forts) Dnr11/Ks252 702 
Serveringstillstånd ägarbyte Krogen. 
 
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Restaurang krogen serveringstillstånd för utökat öppethållande 
vid två tillfällen per månad till 02.00 i matsal uppe och lokal nere i 
Restaurang Krogen. 
 
att vidhålla tiden 11.00-24.00 för  uteservering i anslutning till matsal. 
 - - - 
Ks 2011-08-17 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att bevilja Restaurang krogen serveringstillstånd för utökat öppethållande 
vid två tillfällen per månad till 02.00 i matsal uppe och lokal nere i 
Restaurang Krogen. 
 
att vidhålla tiden 11.00-24.00 för  uteservering i anslutning till matsal. 
 - - - 
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Ks § 188  Pärm 
Delgivningar. 
 
99. Bergstaten – Beslut 2011-05-02 Förlängning av giltighetstiden för 
undersökningstillståndet Stekenjokk nr 1 i Vilhelmina, Strömsunds 
kommuner, Västerbottens och Jämtlands län. 
100. Bergstaten – Beslut 2011-05-02 Förlängning av giltighetstiden för 
undersökningstillståndet Stekenjokk nr 2 i Vilhelmina kommun i 
Västerbottens län och Strömsunds kommun i Jämtlands län. 
100.2 Bergstaten – Beslut 2011-05-24 Förlängning av giltighetstiden för 
undersökningstillståndet Bredberget nr 2 i Storuman och Vilhelmina 
kommuner.  
101. Boverket – Boverkets lägesrapport. 
102. Försvarsmakten – Vindmätmaster på området Brännan, Åsele- och 
Vilhelmina kommuner. 
103. Hjälpmedelsinstitutet – Hjälpmedele sparar pengar och ökar 
delaktigheten. 
104. Inlandsbanan – Protokoll från bolagsstämma  för Inlandsbanan AB 
den 4 maj 2011. 
105. Kvarkenrådet – Protokoll 2011-05-06. 
106. Länsstyrelsen – Beslut om licensjakt efter björn 2011. 
107. Länsstyrelsen – Vägledning – Miljökvalitetsnormer för vatten i 
detaljplaner. 
   Dnr 10/Ks417 149 
Länsstyrelsen – Beslut 2011-06-30 Kompletteringsbeslut om statligt 
bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Rekreationsområde Baksjötjärn 
i Vilhelmina kommun. 
   Dnr 10/Ks417 149 
Länsstyrelsen – Beslut 2011-06-30 Kompletteringsbeslut om statligt 
bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Tillgänglighetsanpassning av 
närområdet” i Vilhelmina kommun. 
   Dnr 11/Ks269 940 
Länsstyrelsen – Beslut 2011-07-06 Tillstånd att använda 
övervakningskamera enligt lagen om allmän kameraövervakning. 
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Ks §  188  (forts) Pärm 
Delgivningar. 
 
108. Länsstyrelsen – Beslut 2011-06-30 Reparation av intagskanal till 
Vilhelmina kraftverk på fastigheten Baksjönäs 1:92 i Vilhelmina 
kommun. 
   Dnr 10/Ks371 146 
Länsstyrelsen – Meddelande om beslut 2011-07-01 Ansökan om 
projektstöd, Fjällräddningen Kittelfjäll, Vilhelminadelen. 
   Dnr 11/Ks76 146 
Länsstyrelsen – Slutligt beslut om regionalt bidrag till företagsutveckling 
Ididem AB, Latikberg. 
109. Länsstyrelsen – Beslut om hemsändningsbidrag. 
110. Länsstyrelsen – Beslut 2011-06-23 Samråd enligt 12 kap 6 § 
miljöbalken gällande husbehovstäkt av växttorv inom Norrhedens 
energitorvtäkt, Storuman och Vilhelmina kommuner. 
111. Länsstyrelsen – Utbetalning 2011-06-23 av provision för sålda 
jaktkort. 
   Dnr 11/Ks77 940 
Länsstyrelsen – Beslut 2011-06-27 Tillstånd att använda övervaknings-
kamera enligt lagen om allmän kameraövervakning, Vilhelmina Schakt 
och Transport AB. 
112. Länsstyrelsen – Beslut 2011-06-15 Återkallelse av fiskodlings-
tillstånd, Kenth Löfgren. 
113. Länsstyrelsen – Beslut 2011-06-16 Återkallelse av fiskodlings-
tillstånd, Ingemar Söder. 
114. Länsstyrelsen – Beslut 2011-06-21 Tillstånd till vilthägn. Ramona 
Gustafsson. 
   Dnr 11/Ks241 940 
Länsstyrelsen – Beslut 2011-06-17 Ansökan om tillstånd till allmän 
kameraövervakning, Vilhelmina Folkets Hus. 
   Dnr 10/Ks386 146 
Länsstyrelsen – Meddelande om beslut 2011-05-30 Ansökan om 
projektstöd, Destination Södra Lappland- Etablering. 
   Dnr 10/ks417 149 
Länsstyrelsen – Underrättelse 2011-06-09 Förändringar i projekt 
”Skikkisjön-etapp2”, Vilhelmina kommun. 
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Ks §  188   (forts) Pärm 
Delgivningar. 
 
115. Länsstyrelsen – Beslut 2011-06-16 Återkallelse av fiskodlings-
tillstånd, Sven Gunnar Lindmark. 
116. Länsstyrelsen – Beslut 2011-06-16 Återkallelse av fiskodlings-
tillstånd, Mikael Wester. 
117. Länsstyrelsen – Beslut 2011-06-16 Återkallelse av fiskodlings-
tillstånd Roger Nilsson. 
   Dnr 11/Ks161 146 
Länsstyrelsen – Bilaga till beslut om stöd 2011-05-19 Projektet 
Kulturturism i kyrkstan. 
118. Länsstyrelsen – Beslut 2011-05-16 om statligt bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet ”Biotopåtgärd Vojmån”, i Vilhelmina kommun. 
   Dnr11/Ks153 940 
Länsstyrelsen – Beslut 2011-05-19 Tillstånd att använda övervaknings-
kamera enligt lagen om allmän kameraövervakning. 
   Dnr 11/Ks220 142 
Länsstyrelsen – Beslut 2011-05-19 Utbetalning av bygdeavgiftgsmedel 
för 2011 till Vilhelmina kommun. 
Länsstyrelsen – Beslut 2011-05-19 Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 
år 2011 för Vilhelmina kommun. 
   Dnr 10/Ks209 142 
Länsstyrelsen – Beslut 2011-05-19 Bygdeavgiftsmedel, godkännande av 
rapport för år 2010. 
   Dnr 10/Ks417 149 
Länsstyrelsen – Beslut 2011-05-16 om statligt bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet ”Biotopåtgärd Vojmån” i Vilhelmina kommun. 
   Dnr 10/Ks417 149 
Länsstyrelsen – Beslut 2011-05-16 om statligt bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet ”Tillgänglighetsanpassning av närområdet” i 
Vilhelmina kommun. 
   Dnr 04/Ks237 026 
Länsstyrelsen – Beslut 2011-05-09 Särskilda villkorsmedel; Ansökan om 
förlängning av slutredovisningsdatum för projekt. 
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Ks § 188    (forts) Pärm 
Delgivningar. 
   Dnr 11/Ks293 146 
Länsstyrelsen – Beslut om preliminärt beviljat regionalt investeringsstöd, 
Inpipe Sweden AB. 
   Dnr 11/Ks71 146 
Länsstyrelsen – Beslut om delutbetalning av beviljat regionalt bidrag till 
företagsutveckling, Diling Teknik AB. 
119. Myndigheten för samhällsskydd  och beredskap – Besked 2011-06-
15 Utbetalning av ersättning enligt 5 kap 1 § lag om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. 
120. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Vägledningar för 
kommunala handlingsprogram och risk- och sårbarhetsanalyser. 
121. Naturvårdsverket – Inbjudan till nationell informationsdag om 
fjällsäkerhet och fjällräddning – historik, nuläge och framtid. 
122. Naturvårdsverket – Ny rapport om luftkvalitet – Luften i Sverige 
2009. 
123. Partnerskap Inland – Akademi Norr – Protokoll från sammanträde 
2011-05-26-27. 
124. Polismyndigheten – Anmälan av stöld, underrättelse av beslut, 
tillståndsbeslut m m. 
   Dnr 10/Ks371 146 
PTS – Beslut 2011-06-29 Beviljande av medfinansiering  Projekt 
Fjällräddningen Kittelfjäll. 
125. Radiohjälpen – Tack för gåva. 
   Dnr 09/Ks367 940 
Sametinget – Budgetprognos för statsbidrag till kommuner och landsting. 
126. Skogsstyrelsen – Samråd 2011-06-15 för skogsbruksåtgärder, 
Granberg 1:2. 
    Dnr 11/Ks262 266 
Skogsstyrelsen – Bekräftelse 2011-05-20 anmälan om föryngrings-
avverkning, Vilhelmina 1:26. 
   Dnr 11/Ks262 266 
Skogsstyrelsen – Bekräftelse 2011-07-18 anmälan om föryngrings-
avverkning, Svannäs 3:1. 
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Ks §  188   (forts) Pärm 
Delgivningar. 
   Dnr 11/Ks262 266 
Skogsstyrelsen – Bekräftelse 2011-07-19 anmälan om föryngrings-
avverkning, Granberg 1:2. 
   Dnr 11/Ks262  266 
Skogsstyrelsen – Bekräftelse 2011-07-11 anmälan om föryngrings-
avverkning, Fianberg 1:8. 
   Dnr 11/Ks262 266 
Skogsstyrelsen – Bekräftelse 2011-05-19 anmälan om avverkning för 
omläggning av skogsmark till annat ändamål. 
127. Skolverket – Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar 
som inte går i gymnasieskolan? 
128. Sveriges kommuner och landsting – Sammanträdeplan 2012 för 
Sveriges kommuner och landsting. 
129. Sveriges kommuner och landsting – Välkomna till höstens viktiga 
arrangemang om mänskliga rättigheter. 
130. Sveriges kommuner och landsting – Inför ordinarie kongress med 
Sveriges kommuner och landsting november 2011. 
131. Sveriges kommuner och landsting – Överenskommelse mellan 
staten och Sveriges kommuner och landsting om intensifierat 
samverkansarbete för barns och ungas psykiska hälsa. 
132. Sveriges kommuner och landsting – Ekonomirapporten om 
kommunernas och landstingens ekonomi maj 2011. 
133. Sveriges kommuner och landsting – Information om prestations-
baserat statsbidrag till insatser för äldre 2011 – en överenskommelse 
mellan staten och Sveriges kommuner och landsting. 
   Dnr 11/Ks308 940 
Trafikverket – Utmärkning av Granberget utmed väg 360, Granberget, 
Vilhelmina kommun. 
   Dnr 11/Ks308 940 
Trafikverket – Utmärkning av Vojmån och Latikberg med samiska namn 
utmed väg 360, Bäsksele och Latikberg, Vilhelmina kommun. 
   Dnr 11/Ks306 940 
Trafikverket – Utmärkning av Meselefors med samiskt namn utmed 
vägarna E 45 och 90 Meselefors, Vilhelmina kommun. 
134. Umeå Universitet – Ersättning för praktikplatser inom 
vårdutbildning vt 2011. 
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Ks § 188  (forts) Pärm 
Delgivningar. 
 
135. Urklipp ur tidningar. 
136. Handelsbanken – Portföljredogörelse. 
137. Kassarapport. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR  
 

                att lägga delgivningarna till handlingarna. 
-----
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Ks § 189  Pärm 
Delgeringsbeslut. 
 
Anställningar 
Förköp 
Yttrande ang. ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen 3 kap 2 §. 
Tillfälliga Lokala trafikföreskrifter 
Transporttillstånd. 
Parkeringstillstånd. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
----- 
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Ks § 190 
Au § 210  Dnr11/Ks236  623 
Ersättning för egenskjuts av skolbarn till skolor utanför egna  
upptagningsområdet 
 
Ärendebeskrivning. 
Au 2011-05-17 
Oavsett var man bor i kommunen så har man rätt att välja vilken skola 
man vill studera i. Även om skolan ligger utanför upptagningsområdet så 
har eleverna rätt att gratis åka med befintliga skolskjutsar, om trafiken 
passerar den skolan. Eleven får då ersättning i form av skolkort. 
Finns det däremot ingen kollektivtrafik så kan eleven ansöka om 
skolskjuts , men kommunen är enligt skolskjutslagen (r kap 6 § tredje 
stycket) inte skyldig att ordna skolskjuts när elever väljer att gå i en 
annan skola än den som anvisats. 
Väljer kommunen ändå att bekosta resorna för elever som av olika 
anledningar inte åker med befintlig skolbil bör dessa resor upphandlas 
som all övrig trafik, dvs inte ersättning till egenskjuts. 
 
Vilhelmina kommun har tidigare beviljat ett antal elever ersättning för 
egenskjuts. Orsakerna har varit flera: Allergier, Föräldrars arbete på 
skolorten, Andra orsaker.  
Idag har Vilhelmina kommun 3-4 familjer som får ersättning för att 
skjutsa sitt barn till skolan. 
 
Grundskolan är obligatorisk och skolan är skyldig att ordna med 
skolgång och även skolskjuts om så krävs. 
  
Kommunen bör arbeta fram en policy gällande ersättning  till 
egenskjutsar, (om de överhuvudtaget ska finnas).  
Under vilka premisser kan man söka ekonomisk ersättning för att skjutsa 
sitt barn till skolan? Vem ska bekosta dessa resor? 
 
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR 
 
Att uppdra till kommunchefen att utarbeta en policy för liknande 
ärenden. 
---- 
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Ks §   190   (forts)  Dnr11/Ks236  623 
Ersättning för egenskjuts av skolbarn till skolor utanför egna  
upptagningsområdet 
 
Ks 2011-08-17 

 Förslag till policy Egen skjuts av barn till och från skola, har upprättats 
2011-08-10. 

 
 Margaretha Löfgren anmäler jäv och deltar därför inte i ärendets 

handläggning eller beslut. 
 
 Åke Nilsson yrkar bifall till förslaget kompletterat med att ersättning för 

självskjuts skall följa ersättning i Vilhelmina kommuns resereglemente. 
 
 Yttrande i ärendet avges vidare av Bengt Bergsten. 
 
 KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
  
 att fastställa upprättat förslag till policy för Egen skjuts av barn till och 

från skola. 
 
 Att fastställa att ersättning för självskjuts skall motsvara ersättning i 

Vilhelmina kommuns resereglemente. 
----- 
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Justering (sign)  Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ks § 191 Dnr11/Ks33  940 
Ändring av arvodes- och ersättningsreglemente, § 11. 
 
Ärendebeskrivning 
Ks 2011-08-17 
Med anledning av att funktionen som vice ordförande i kommunstyrelsen 
inte innehas av oppositionen föreslår Åke Nilsson ändring av arvodes- 
och ersättningsreglementet, §11. Förslaget innehåller två alternativ. 
 
Tommy Streling yrkar att ärendet bör bordläggas. 
 
Sanja Tadic och Rickard Norberg yrkar bifall till Strelings förslag. 
 
Yttrande i ärendet avges vidare av Bengt Bergsten, Mikael Fjällstedt, 
Katharina Hahlin, Mikael Österberg, Anita Johansson och Margaretha 
Löfgren. 
 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Strelings yrkande under 
proposition. Efter genomförd omröstning finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bordlägga ärendet. 
 
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 
 
att  bordlägga ärendet. 
------- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


