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Närvaro- och omröstningslista 

  O m r ö s t n i n g a r 

 § 31                  § 32                    § 39        § 40    

Ledamöter När- 

varo 

Ja Nej Avst Ja  Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

   

1 

  

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

   

1 

  

 

M 

 

Lars Levinson 

 

- 

            

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

   

1 

  

 

FP 

 

Tina Kerro 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

   

1 

  

 
KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

   

1 

  

 
KL 

 

Ronny Nyström 

 

Nb 

 

1 

   

1 

   

1 

    

1 

 

 

S 

 

Eira Henriksson 

 

Nb 

 

 

 

1 

   

1 

   

1 

   

1 

 

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

  

1 

   

1 

   

1 

   

1 

 

 

S 

 

Karin Malmfjord 

 

Nb 

  

1 

   

1 

   

1 

   

1 

 

 

S 

 

Kurt Forsberg 

 

Nb 

  

1 

   

1 

   

1 

   

1 

 

 

S 

 

Sven-Åke Pennling 

 

Nb 

  

1 

   

1 

   

1 

   

1 

 

 

V 

 

Bengt-Göran Burman 

 

Nb 

 

1 

    

1 

  

1 

 

 

   

1 

 

 

Tjänstgörande ersättare 

               

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

1 

   

1 

 

 

  

1 

    

1 

 

  13 8 5  7 6  8 5  5 8  

 

Nb = Närvarande beslutande 
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KS § 31  KS/2012:305 – 104 

 

Motion - fördelning av partistöd 

 

Karin Malmfjord (S) har 2012-10-22 lämnat in en motion om fördelning av 

partistöd.  

 

Enligt Kommunallagens 2 kap. 9 § har kommunen rätt att besluta om parti-

stöd till politiska partier som är representerade i fullmäktige. Enligt 2 kap. 

10 § beslutar fullmäktige om omfattningen av formerna för partistödet. Stö-

det får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

 

Partistödet fördelas oftast i ett grundstöd och ett mandatstöd. Den 28 no-

vember 2006 beslutade kommunfullmäktige om en förändring av partistö-

det. Kommunfullmäktige beslutade att höja grundstödet från 5 000 kronor 

till 30 000 kronor och sänka mandatstödet från 4 000 kronor till 1 000 kro-

nor. Denna förändring kom att missgynna enskilt parti. När man tar del av 

hur andra kommuner i länet fördelar stödet ser man att Storumans kommun 

har det lägsta mandatstödet.  

 

Malmfjord anser att det är mandatstödet som ska styra hur mycket ett parti 

får i partistöd och inte ett högt grundstöd. Partistödet i Storumans kommun 

ska fördelas på sådant sätt att det inte missgynnar enskilda partier. En sänk-

ning av grundstödet och en höjning av mandatstödet ger en mer rättvis för-

delning av partistödet. 

 

Malmfjord föreslår 

 

att grundstödet fastställs till 10 000 kronor per parti som finns represente-

rade i kommunfullmäktige 

 

att mandatstödet fastställs till 4 350 kronor per mandat. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-27, § 112 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

Arvodeskommittén för yttrande. 

 

Arvodeskommittén föreslog 2013-08-20 att motionen skulle avslås.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-10 återremittera ärendet till Arvodes-

kommittén för ytterligare beredning för att bl.a. få en juridisk bedömning 

från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
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KS § 31 

 

Arvodeskommitténs sammankallande Gun-Brith Stenvall har varit i kontakt 

med förbundsjurist vid Sveriges kommuner och landsting för att få en juri-

disk bedömning över frågeställningen om kommunens nu gällande system 

för fördelning av partistöd otillbörligen gynnar eller missgynnar partier.  

 

SKL:s juridiska bedömning är sammanfattningsvis att varken nu gällande 

system för fördelning av partistöd eller de ändringar som föreslås i Malm-

fjords motion otillbörligen gynnar eller missgynnar något parti.  

 

Arvodeskommittén har därefter behandlat ärendet på nytt vid sammanträde 

2014-03-27. 

 

Beredande organs förslag 

Arvodeskommitténs protokoll 2013-08-20 och 2014-03-27. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-10, § 85. 

 

Arvodeskommitténs förslag 

 

att motionen avslås mot bakgrund av Sveriges kommuner och landstings ut-

låtande i ärendet.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord yrkar  

 

att motionen bifalls. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Arvodeskommitténs förslag och  

Malmfjords yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Arvodes-

kommitténs förslag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

 

o Ja-röst för bifall till Arvodeskommitténs förslag. 

o Nej-röst för bifall till Malmfjords yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med åtta ja-röster och fem nej-röster bifaller kommunstyrelsen arvodes-

kommitténs förslag om att motionen ska avslås. Omröstningsresultatet 

framgår av omröstningslista som bifogas till protokollet.  
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KS § 31 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås mot bakgrund av Sveriges kommuner och landstings 

utlåtande i ärendet. 

 

Reservation 

Karin Malmfjord (S), Eira Henriksson (S), Peter Åberg (S), Kurt Forsberg 

(S) och Sven-Åke Pennling (S) reserverar sig över beslutet till förmån för 

Malmfjords yrkande om att motionen ska bifallas. 

----- 
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KS § 32  KS/2013:385 - 023 

 

Motion - "En lön att leva på" (rätt till heltidsanställning) 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-11-05 lämnat in en motion om rätten till hel-

tidsanställning och att kunna leva på sin lön. 

 

Malmfjord skriver sammanfattningsvis följande i motionen: 

 

En heltidsanställning är en tryggare anställning som ger högre lön och som 

påverkar sjuk- och föräldraersättning samt pensionen. Rätten till heltid är 

alltså en fråga om rätten till egen försörjning och ekonomiskt oberoende. I 

dag finns ungefär en miljon deltidsanställda i Sverige och av dem har 

200 000 personer deltidsanställning mot sin vilja. Tre fjärdedelar av dessa 

är kvinnor. Rätten till heltid och rätten till att kunna leva på sin lön är en 

rättvise- och jämställdhetsfråga.  

 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) behöver ca 420 000 perso-

ner rekryteras under åren 2010-2019 för att pensionsavgångar och ökade 

behov i välfärden ska klaras av. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) pro-

gnoser kommer det år 2030 att saknas 170 000 personer inom vård och om-

sorg. Även inom utbildningssektorn förväntas arbetskraftsbrist. Om krafttag 

inte tas för att förbättra arbetsvillkoren inom dessa sektorer kommer det att 

bli svårt att garantera en god välfärd i framtiden.  

 

Det måste tittas närmare på denna problematik och man måste hjälpas åt att 

hitta alternativa lösningar. Bättre arbetsvillkor är nära sammanhängande 

med kvalitet och bra service i välfärden. Tryggare anställningar ger bättre 

förutsättningar för kontinuitet och kvalitetsutveckling. En verksamhet med 

många deltidsanställda och en dominans av visstidsanställda har inte samma 

förutsättningar för långsiktigt utvecklingsarbete. Det är en viktig politisk 

utmaning att förbättra förutsättningarna och därmed använda resurserna på 

att bättre sätt.  

 

Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är rätten till ar-

bete, som ger egen försörjning. Malmfjord menar att arbetslivet inte är jäm-

likt, kvinnors och mäns arbetsvillkor är olika och orättvisorna stora. De ar-

beten som främst utförs av män värderas högre än de arbeten som främst ut-

förs av kvinnor. Kvinnor får i högre grad deltids- och tidsbegränsade an-

ställningar istället för fasta jobb. Bland män dominerar heltidsanställningar. 
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KS § 32 

 

Korta anställningar innebär bl.a. mer ensidiga och monotona arbetsuppgif-

ter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling i jobbet. Detta på-

verkar hälsan negativt. Orättvisan i arbetslivet bidrar till en klyfta mellan 

kvinnor och män som består livet ut. Mycket bottnar i möjligheten att arbeta 

heltid och andra arbetsrelaterade frågor. 

 

Malmfjord föreslår 

 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen tillsammans med nämnderna 

i uppdrag att titta på nya lösningar när det gäller arbetsuppgifter för kom-

munens anställda enligt motionens anda 

 

att varje ny tjänst ska vara en heltidsanställning  

 

att alla anställda ska erbjudas heltidsanställning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-26, § 103 överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till ad-

ministrativ chef som utrett ärendet, vilket närmare framgår av tjänsteutlå-

tande daterat 2014-01-17.  

 

Administrativ chefs bedömning 

I realiteten har Storumans kommun i dagsläget svårt att hantera ett så om-

fattande beslut som ett bifall till motionen skulle innebära eftersom såväl 

planering som resurser för detta saknas. Det bör därför inte under beslutad 

budgetperiod 2014—2015 beslutas om införande av rätten till heltid.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-01-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-11, § 21. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen avslås. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar  

 

att motionen bifalls.  
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KS § 32 

 

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Malmfjords 

yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 

o Nej-röst för bifall till Malmfjords yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med sju ja-röster och sex nej-röster beslutar kommunstyrelsens enligt ar-

betsutskottets förslag. Omröstningsresultatet framgår av omröstningslista 

som bifogas till protokollet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås.  

 

Reservation 

Karin Malmfjord (S), Eira Henriksson (S), Peter Åberg (S), Kurt Forsberg 

(S) och Sven-Åke Pennling reserverar sig över beslutet till förmån för 

Malmfjords yrkande om att motionen ska bifallas.  

----- 
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KS § 33  KS/2013:340 - 120 

 

Medborgarförslag - praktik- och lärlingsplatser för ungdomar 

 

Ulf Holmlund har 2013-09-26 kommit in med ett medborgarförslag om 

praktik- och läringsplatser för ungdomar. 

 

Holmlund skriver sammanfattningsvis följande i medborgarförslaget:  

 

Alla ungdomar som är 16-28 år och arbetslösa och som vill bo hemma i 

Storumans kommun får ingen hjälp till arbete eller praktik. I Tärnaby och 

Hemavans behövs många anställda under vintersäsongen. I sjukvården 

kommer det inom en 5-årsperiod att behövas personal. Detsamma gäller 

inom industri och privata företag. Kommunen bör därför verka för att det 

via EU eller regeringen tillskapas medel för praktik- och lärlingsplatser för 

ungdomar.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-26, § 106 att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till arbetsmarknadssekretaren för tjänste-

utlåtande. 

 

Arbetsmarknadssekreterarens bedömning 

Storumans kommun anordnar praktikplatser för personer äldre än 16 år när 

de anvisats från Arbetsförmedlingen. 

 

Ungdomar kan anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och 

90 dagar efter inskrivningen påbörjar Arbetsförmedlingen olika insatser, 

t.ex. praktik, anställningar med stöd och utbildningar. 

 

Kommunallagen tillåter inte att kommunen anställer utanför kommunens 

egen verksamhet.  

 

Lärlingsutbildning kan anordnas inom gymnasieskolan och kommunala 

vuxenutbildningen. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsmarknadssekreterare Ingrid Elebrinks tjänsteutlåtande 2014-01-17. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-11, § 22. 
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KS § 33 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till gällande regelverk och uti-

från det arbete som redan pågår.  

----- 
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KS § 34  KS/2014:48 – 107 

KS/2014:47 - 004 

 

Bolagsordningar för Fastighets AB Umluspen och Industricentrum i 

Storuman AB_______________________________________________ 

 

Styrelsen i Storumans kommunföretag AB har uppdragit till VD i det egna 

bolaget samt VD i Fastighets AB Umluspen och Industricentrum i Storu-

man AB att lämna förslag till kommunfullmäktige om att bolagsordningar-

na ändras så att det blir tillåtet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-

valta lokaler för handel. Lokaler för handel ska inom kommunkoncernen 

ägas av Industricentrum. Bedömningen är att det kan gynna kommunens  

utveckling om nybyggnation av handelslokaler t.ex. kan kombineras med 

lägenhetsboende.     

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-03-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-11, § 23. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att ny bolagsordning för Fastighets AB Umluspen godkänns 

 

att ny bolagsordning för Industricentrum i Storuman AB godkänns.  

----- 
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KS § 35  KS/2014:102 - 042 

 

Årsredovisning 2013 för Storumans kommun 

 

Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla för-

valtningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och 

sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. För-

valtningsberättelsen ska bl.a. innehålla en översikt över utvecklingen av 

verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultat och 

balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. 

 

Förslag till årsredovisning 2013 för Storumans kommun har upprättats.  

 

Kommunens resultat 2013 uppgår till 8,2 mnkr och är ca 3,4 mnkr bättre än 

det budgeterade. Resultatöverskottet beror bl.a. på högre skatteintäkter än 

förväntat.  

 

Koncernens resultat uppgår till 8,4 mnkr. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-03-17. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-25, § 36. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa årsredovisning 2013 för Storumans kommun och överlämna 

den till kommunfullmäktige för godkännande. 

----- 
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KS § 36  KS/2014:56 - 042 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2013 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberät-

telse för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013. Verksamhetsberät-

telsen innehåller resultat på programnivå samt beskrivningar av ansvarsom-

råde, årets resultat, viktiga händelser och måluppfyllelse.  

 

Kommunstyrelsen har en negativ budgetavvikelse 2013 med  

1 306 000 kronor. Huvudorsaken till underskottet är stora underhållskost-

nader inom avloppsverksamheten samt minskade intäkter på vatten pga. att 

företag som bedriver vattenkrävande verksamhet har upphört med produk-

tionen. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-03-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-25, § 37. 

 

Vid sammanträdet görs smärre redaktionella ändringar i verksamhetsberät-

telsen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa verksamhetsberättelsen för 2013.  

----- 
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KS § 37  KS/2012:283 - 109 

 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans 

kommun_________________________________________________ 

 

Kommunfullmäktige har 2013-11-26, § 117 antagit allmänna lokala ord-

ningsföreskrifter för Storumans kommun. De antagna föreskrifterna har 

därefter översänts till länsstyrelsen. Detta har resulterat i att länsstyrelsen 

upphävt två paragrafer, §§ 12 och 21, i föreskrifterna.  

 

Mot bakgrund av detta har förslag till reviderade föreskrifter upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2014-03-17. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-25, § 38. 

 

Vid sammanträdet görs redaktionella ändringar i förslaget till ordningsför-

skrifter. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans 

kommun antas 

 

att kommunfullmäktiges beslut 1999-09-28, § 59 och 2013-11-26, § 117 

upphävs.  

----- 

 

  

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 15 (58)  

    

Kommunstyrelsen 2014-04-08 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KS § 38  KS/2014:155 - 251 

 

Exploateringsavtal - Björkfors 1:47 och Björkfors 1:96 m.fl. i Hemavan 

 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och Robertsfors AB:s fria personalstiftelse. 

 

Exploateringen avser Björkfors 1:47 och 1:96 m.fl. i Hemavan. Området är 

beläget inom nordöstra delen av Hemavans samhälle och nås via Bodéns 

väg. 

  

I avtalet sägs bland annat: 

 

 Exploatören har att utföra lokalgata, belysning, förberedelse för bred-

band, vatten och avlopp till exploateringsområdena. Exploatören bygger 

personalanläggning och bygger fritidshus alternativt säljer tom-

ter/markområden till intressenter för byggande av fritidshus m.m. i en-

lighet med ny detaljplan. Ovanstående arbeten sker i Exploatörens regi 

och under dennes ansvar. 

 

 Vatten- och avloppsfrågan löses via kommunens vatten- och avloppsnät 

med anslutningspunkt som anvisas av kommunens tekniska avdelning. 

Stamledningarna som byggs i området för vatten och avlopp överlämnas 

till kommunen efter att dessa färdigställts och godkänts av kommunens 

handläggare av vatten- och avloppsfrågor samt relationshandlingar över-

lämnats både analogt och digitalt MapInfo-format. 

 

 Anläggningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp ska betalas av re-

spektive fastighetsägare enligt gällande VA-taxa när anslutningspunkt är 

upprättad. Betalning ska ske även om inte anslutning sker. 

 

 Befintlig väg breddas och upprustas på Exploatörens bekostnad. Lokal-

gata anordnas i enlighet med detaljplan med anslutning mot Bodéns väg. 

Trafik- och dagvattenfrågorna ska utredas i en sakkunnig projektering. 

Utsättning av sakkunnig ska ske innan vägbyggen påbörjas. 

 

 Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att dra slang 

samt placera brunnar enligt projekterat underlag och anvisningar. Explo-

atören ska även utföra anslutningar till varje fastighet. Slangar, kopp-

lingsbrunnar etc. tillhandahålls av kommunen som även ska svara för 

projektering och samordning. Kommunen övertar bredbandsnät utan 

kostnad. Respektive fastighetsägare betalar anslutningsavgift i samband 

med att fastigheten kopplas till bredbandsnätet. 
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 Exploateringen bedöms kunna påbörjas snarast sedan detaljplanen vunnit 

laga kraft och beräknas pågå i första hand i en tioårsperiod. 

 

 Exploatören lämnar en säkerhet till ett värde av 400 000 kronor i form  

av garanti som kommunen godkänner. Säkerheten ska nedskrivas med 

200 000 kronor när lokalgatorna och belysningen är färdigställda, besik-

tade och godkända samt med 175 000 kronor när huvudledningarna för 

vatten och avlopp och förberedelser för bredband är färdigställda, besik-

tade och godkända och med 25 000 kronor när hela infrastrukturen är 

klar. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2014-03-28. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns. 

----- 
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Bestämmelser om ersättningar m.m. till kommunalt förtroendevalda 

mandatperioden 2015-2018___________________________________ 

 

Arvodeskommittén påbörjade 2012 en genomgripande översyn av gällande 

ersättningsbestämmelser inför den kommande mandatperioden 2015—

2018. Målsättningen har varit att kommunfullmäktige i april månad 2014 

ska fastställa de ersättningsbestämmelser som ska gälla fr.o.m. 2015.  

 

Arvodeskommittén har behandlat frågan vid ett flertal tillfällen. Förslag till 

bestämmelser har tagits fram och sänts på remiss till de politiska partierna 

under perioden oktober 2013–januari 2014. Utifrån inkomna remissvar har 

förslaget bearbetats ytterligare under februari månad och slutligen behand-

lats vid Arvodeskommitténs sammanträde 2014-03-27.  

 

Beredande organs förslag 

Arvodeskommitténs protokoll 2012-01-10, 2012-12-04, 2013-04-24,  

2013-08-20, 2013-10-02, 2014-02-27 och 2014-03-27. 

 

Arvodeskommitténs förslag 

 

att upprättat förslag till bestämmelser om ersättningar m.m. till kommunalt 

förtroendevalda att gälla fr.o.m. 2015 fastställs. 

 

Vid sammanträdet görs redaktionella ändringar i förslaget till ersättnings-

bestämmelser. 

 

Yrkande 

Kurt Forsberg (S) yrkar 

 

att årsarvodet till kommunstyrelsens vice ordförande ska vara 50% av 9 

jämförelsebelopp istället för 8 jämförelsebelopp som föreslås av Arvodes-

kommittén.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Arvodeskommitténs förslag och Fors-

bergs ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Arvodes-

kommitténs förslag.  
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

 

o Ja-röst för bifall till Arvodeskommitténs förslag. 

o Nej-röst för bifall till Kurt Forsbergs ändringsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Med åtta ja-röster och fem nej-röster bifaller kommunstyrelsen Arvodes-

kommitténs förslag. Omröstningsresultatet framgår av omröstningslista som 

bifogas till protokollet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till bestämmelser om ersättningar m.m. till kommunalt 

förtroendevalda att gälla fr.o.m. 2015 fastställs. 

----- 
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Uppförande av affärslokal vid Entré Storuman 

 

Bakgrund 

 

Styrelsen i Industricentrum i Storuman AB har beslutat att uppföra en  

affärslokal vid den södra infarten i Storuman, kallat entré Storuman. Beslu-

tet har tagits efter att en näringsidkare meddelat sitt intresse av en affärs-

lokal i området. Investeringen beräknas uppgå till 16 800 000 kronor. Sty-

relsens bedömning är att en egen insats behöver göras med 30 procent vil-

ket motsvarar 5 000 000 kronor. En sådan insats kräver att ägaren tillskjuter 

ägarkapital på 5 000 000 kronor. Återstående finansieringen 11 800 000 

kronor görs med lån. 

 

Styrelsen har beslutat att byggnationen genomförs under förutsättning att: 

 

o föreslaget ägarkapital på 5 000 000 kronor tillskjuts till Industricentrum i 

Storuman AB 

 

o kommunen vidareutlånar 11 800 000 kronor till Industricentrum i  

Storuman AB 

 

o investeringsbeslutet godkänns av kommunfullmäktige 

 

o investeringen inryms inom den kommunala kompetensen. 

 

Koncernchefens bedömning 

 

Ägarkapital och soliditet 

Industricentrums fastighetsbestånd består av industrifastigheter vilket inne-

bär högre risk än flerfamiljsfastigheter som ägs och förvaltas av Fastighets-

bolaget Umluspen. Soliditeten, dvs. den finansiella motståndskraften, i 

Industricentrum bör inte understiga 30 procent. Soliditeten i Industricent-

rum uppgår till ca 54 procent den 31 december 2013. Efter en investering 

på 16 800 000 kronor skulle soliditeten uppgå till 14 procent om ägaren inte 

tillskjuter ägarkapital i bolaget. 

 

Lånefinansiering 

Kommunfullmäktige har beslutat om att nyupplåningar tillåts med maxi-

malt 20 000 000 kronor 2014. En kommunal upplåning på 11 800 000 kro-

nor ryms inom nyupplåningsramen.  
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Tillhandahållande av lokaler enligt den kommunala kompetensen 

Den kommunala kompetensen att tillhandahålla lokaler till enskilda företag 

har ändrats så att det är tillåtet om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl 

kan enligt propositionen som ligger till grund för befogenhetslagen före-

ligga om kommunen utgör stödområde enligt förordningen om stödområde 

för vissa regionala företagsstöd.  

 

Bedömningen är att lokalupplåtelsen är förenlig med den kommunala 

komptensen i detta avseende. 

 

Affärsmässig grund enligt den kommunala kompetensen 

I befogenhetslagen anges trots ovanstående bestämmelser att verksamheten 

ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Regeln innebär ett undantag från 

förbudet mot att driva företag i vinstsyfte och undantag från självkostnads-

principen. En kommun som avser att uppföra en lokal för uthyrning måste 

enligt propositionen göra en grundlig ekonomisk analys och kalkyl. Av den 

ekonomiska analysen ska framgå om det är möjligt att täcka de faktiska 

kostnaderna, dvs. samtliga kostnader för fastighetsförvaltning, medel för 

konsolidering och utdelning på insatt kapital. Affärsmässighet behöver inte 

innebära en strävan efter kortsiktig vinstmaximering, men utgångspunkten 

bör likväl vara en strävan efter i vart fall långsiktig vinst. 

 

Bedömningen är att den kommunala kompetensen avseende affärsmässig 

grund tillgodoses om normalt avkastningskrav sätts på insatt ägarkapital. 

 

Statsstödsregler    

EU:s statsstödsregler innebär att företag ska bedrivas utan stöd från det all-

männa. Exempel på stöd kan vara gratisupplåtelser av byggnader eller ut-

hyrning till ett pris understigande marknadshyran.  

 

Bedömningen är att lokalupplåtelsen inte strider mot EU:s statsstödsregler. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-03-31.  

 

Koncernchefens förslag  

 

att Industricentrum i Storuman AB:s investeringsbeslut om att uppföra en 

affärslokal i södra infarten till Storuman godkänns 
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att Storumans kommunföretag AB tillskjuter ett ägarkapital på maximalt 

5 000 000 kronor till Industricentrum i Storuman AB  

 

att Storumans kommun lånar maximalt 5 000 000 kronor amorteringsfritt 

till Storumans kommunföretag för tillförandet av ägarkapital till 

Industricentrum i Storuman AB 

 

att Storumans kommunföretag AB ska tillämpa affärsmässiga krav på ut-

delning av insatt ägarkapital i Industricentrum i Storuman AB 

 

att Storumans kommun lånar maximalt 11 800 000 kronor till Industri-

centrum i Storuman AB för uppförandet av affärslokal i södra infarten till 

Storuman 

 

Yrkanden 

Roland Gustafsson yrkar att andra att-satsen ändras enligt följande:  

 

att Storumans kommunföretag AB tillskjuter ett ägarkapital på 5 000 000 

kronor till Industricentrum i Storuman AB. 

 

Kurt Forsberg (S) biträdd av Bengt-Göran Burman (V) och Ronny Nyström 

(KL) yrkar 

 

att ärendet återremitteras för ytterligare information och förankring hos  

företagare och kommuninvånare samt för finansieringsanalys 

 

att kommunstyrelsen därefter bereder ärendet vid extrainsatt sammanträde i 

anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-29.  

 

Sammanträdet ajourneras kl. 13.40—13.55 för överläggningar.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller vid 

senare tillfälle, vilket innebär bifall till Forsbergs återremissyrkande, och 

finner att ärendet ska avgöras i dag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

 

o Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

o Nej-röst för att ärendet ska avgöras vid senare tillfälle, vilket innebär bi-

fall till Forsbergs återremissyrkande. 
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Omröstningsresultat 

Med fem ja-röster och åtta nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet 

ska avgöras vid senare tillfälle, vilket innebär bifall till återremissyrkandet. 

Omröstningsresultatet framgår av omröstningslista som bifogas till proto-

kollet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet för ytterligare information och förankring hos före-

tagare och kommuninvånare samt för finansieringsanalys 

 

att därefter bereda ärendet vid extrainsatt sammanträde i anslutning till 

kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-29. 

----- 
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Åtgärdsförslag - kommunikationsprogram för Storumans kommun  

Dialog och delaktighet ______________________________________ 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-26, § 19 att anta kommunikations-

program för Storumans kommun Dialog och delaktighet med undantag av 

avsnittet Åtgärdsförslag som återremitterades till kommunstyrelsen för  

ytterligare beredning för att tydliggöra åtgärderna och kostnaderna för 

dessa.  

 

Förslag till reviderat avsnitt Åtgärdsförslag har upprättas med följande  

åtgärder:  

 

o Beredning för kommunikation och delaktighet 

o Lokalt partnerskap för utvecklad dialog med företagen 

o Företagslotsar i den kommunala förvaltningen 

o Dialog och samverkan med personal.  

 

Åtgärd nr 1 Beredning för kommunikation och delaktighet hanteras även 

som ett separat ärende.  

 

Beredande organs förslag 

Näringslivschef Johan Duvdahls tjänsteutlåtande 2013-01-02. 

Informatör Madeleine Rinmans tjänsteutlåtande 2014-03-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-01-22, § 1. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 7. 

 

Informatörens förslag 

 

att upprättat förslag till avsnittet Åtgärdsförslag fastställs 

 

att kommunikationsprogrammet revideras genom komplettering med av-

snittet Åtgärdsförslag.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att åtgärd nr 1 Beredning för kommunikation och 

delaktighet utgår i åtgärdsförslaget.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på informatörens förslag och Malmfjords 

ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller informatörens för-

slag. 
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Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till avsnittet Åtgärdsförslag fastställs 

 

att kommunikationsprogrammet revideras genom komplettering med  

avsnittet Åtgärdsförslag.  

 

Reservation 

Karin Malmfjord (S), Eira Henriksson (S), Peter Åberg (S), Kurt Forsberg 

(S) och Sven-Åke Pennling (S) reserverar sig över beslutet med moti-

veringen att en fullmäktigeberedning ska bereda ärenden och inte förmedla 

kunskap och dialog med kommunens medborgare.  

----- 
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Kommunikations- och delaktighetsberedning 

 

Frågan om tillsättande av en kommunikations- och delaktighetsberedning 

direkt under kommunfullmäktige har initierats i samband med fram-

tagandet av kommunikationsprogram för Storumans kommun – Dialog och 

delaktighet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-26, § 19 att fastställa kommunika-

tionsprogrammet med undantag av avsnittet Åtgärdsförslag som återremit-

terades till kommunstyrelsen för att tydligöra åtgärderna och kostnaderna 

för dessa.  

 

En av de föreslagna åtgärderna var kommunikations- och delaktighetsbe-

redning. Denna fråga hanterades även som ett separat ärendet och kommun-

fullmäktige beslutade 2013-02-26, § 20 att återremittera det till kommun-

styrelsen för att tydliggöra fullmäktigeberedningens uppdrag och kostnader 

för den.  

 

Analys 

För att stimulera utvecklingen av kommunen till att bli mer kommunikativ 

både internt och externt föreslås att en kommunikations- och delaktighets-

beredning tillsätts direkt under kommunfullmäktige under 2015. Efter ett år 

föreslås att beredningens arbete utvärderas innan beslut fattas om och hur 

arbetet ska bedrivas fortsättningsvis. Beredningens uppgift föreslås vara att 

förmedla kunskap om kommunikation och dialog med kommunens med-

borgare, i första hand i digitala miljöer. 

 

Att ha goda och uppdaterade kunskaper om kommunikation på internet och 

i sociala medier är mycket viktigt för att ha möjlighet att nå ut till och inte-

ragera med väljare, medborgare och brukare. Att säkerställa att både politi-

ker, tjänstemän och medborgare har en god digital kompetens är ett gemen-

samt ansvar i kommunen. Storumans kommun måste bli bättre rustade för 

att hantera den verklighet som redan är här och den framtida utveckling 

man står inför. Med en professionell användning av digitala kommunikat-

ionsvägar finns goda möjligheter att tidigt etablera en bra dialog med fram-

tidens väljare och medborgare. 

 

Beredningen föreslås ägna fyra halvdagar alternativt två heldagar under 

2015 åt utbildning i digital kommunikation och utveckling av befintligt 

kommunikationsarbete. Syftet är att ledamöterna i beredningen i sin tur ska  
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föra sina nya kunskaper och erfarenheter vidare till övriga ledamöter. 

Kommunens informatör är samordnare för arbetet i beredningsgruppen.  

 

Kostnaden beräknas till ca 130 000 kronor , varav 90 000 kronor för perso-

nalkostnader (arvoden, resor m.m.) och 40 000 kronor för utbildningssam-

ordnare och externa utbildare.  

 

Beredande organs förslag 

Näringslivschef Johan Duvdahls tjänsteutlåtande 2013-01-02. 

Informatör Madeleine Rinmans tjänsteutlåtande 2014-03-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-01-22, § 8. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-05, § 9. 

 

Införmatörens förslag 

 

att en fullmäktigeberedning för kommunikation och delaktighet tillsätts un-

der 2015 

 

att finansiering av beredningen – 90 000 kronor – sker från verksamhet 

10211 Kommunstyrelsens förfogande. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att informatörens förslag avslås.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på informatörens förslag och Malmfjords 

avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller informatörens för-

slag. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att en fullmäktigeberedning för kommunikation och delaktighet tillsätts un-

der 2015 

 

att finansiering av beredningen – 90 000 kronor – sker från verksamhet 

10211 Kommunstyrelsens förfogande. 
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Reservation 

Karin Malmfjord (S), Eira Henriksson (S), Peter Åberg (S), Kurt Forsberg 

(S) och Sven-Åke Pennling (S) reserverar sig över beslutet med moti-

veringen att en fullmäktigeberedning ska bereda ärenden och inte förmedla 

kunskap och dialog med kommunens medborgare. 

----- 
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) inom  

Storumans kommun - antagande av LIS-plan_______________ 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram förslag till plan för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) inom Storumans 

kommun.  

 

Syftet med planen är att få fram ett samlat dokument som utifrån de nya 

reglerna i miljöbalken samt plan- och bygglagen visar hur kommunen tän-

ker behandla frågor om byggande och exploatering inom strandskyddsom-

rådet. En viktig del av planen är att översiktligt redovisa var landsbygdsut-

veckling kan utgöra skäl till dispens från strandskyddet för ett attraktivt  

boende. 

 

Utpekandet av områdena innebär inte att kommunen kommer att vara initia-

tivtagare till utveckling av områdena. Planen ska ses som ett kommunalt 

ställningstagande att vara positiv till lokala engagemang för bostadsbyg-

gande och företagande inom de utpekade områdena. LIS-planen är ett till-

lägg till gällande översiktsplan. Tillägget är inte komplett vad avser plane-

ringsunderlag, riksintressen, övergripande mål m.m. utan ska alltid läsas 

tillsammans med den kommuntäckande översiktsplanen. 

 

Tidigt samråd har hållits genom utskick till byar och samebyar, vilkas syn-

punkter inarbetats i samrådshandlingen. Förslag till LIS-plan har under  

tiden 2013-03-18—2013-05-20 varit ute på samråd. Samrådsmöten har hål-

lits i Gunnarn, Storuman, Umnäs, Tärnaby och Hemavan. Inkomna syn-

punkter har kommenterats i samrådsredogörelsen. Förslaget till LIS-plan 

har reviderats utifrån samrådsredogörelsen.  

 

Förslaget har därefter varit utställt för granskning under tiden 2013-11-15—

2014-01-16. Inkomna synpunkter har kommenterats i utställningsutlåtandet.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens handläggare bedömer att samtliga 

synpunkter anses vara tillgodosedda.  

 

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens webbplats 

http://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/Kommunens-

planarbete/Oversiktsplaner/Strandnara-lagen-infor-antagande/   

http://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/Kommunens-planarbete/Oversiktsplaner/Strandnara-lagen-infor-antagande/
http://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/Kommunens-planarbete/Oversiktsplaner/Strandnara-lagen-infor-antagande/
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Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2014-02-19, § 15. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2014-02-19 beslutat godkänna 

upprättat förslag till LIS-plan och föreslagit att planen antas av kommun-

fullmäktige.  

 

Kommunstyrelsen föreslår  

 

att upprättat förslag till plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

(LIS-områden) inom Storumans kommun antas. 

----- 
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Arbetsmiljöpolicy 

 

Kommunfullmäktige har 2013-02-26 antagit arbetsmiljöpolicy. Enligt  

arbetsmiljölagen ska arbetsmiljöpolicyn revideras varje år.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-01-07. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 10. 

 

Administrativ chefs förslag 

 

att reviderad arbetsmiljöpolicy antas. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-04, § 10 att återremittera ärendet för 

genomförande av samråd med fackliga organisationer enligt gällande sam-

verkansavtal.  

 

Samråd har hållits i den kommunövergripande samverkansgruppen (KÖG) 

2014-04-02. De fackliga organisationerna har inget att invända mot försla-

get till reviderad arbetsmiljöpolicy.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att reviderad arbetsmiljöpolicy antas.  

----- 
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KS § 45  KS/2014:17 - 020 

 

Introduktionsprogram för nyanställda 

 

Arbetsmiljöverket genomför under perioden 2013-2016 en granskning av 

landets skolor. Under höstterminen 2013 har verket granskat samtliga sko-

lor i Storumans kommun. Den samlade bedömningen är att skolans lokaler 

håller hög status och att arbetsmiljöarbetet i allmänhet fungerar väl. Det 

finns emellertid vissa kravpunkter som kommunen är ålagd att åtgärda. 

Bland dessa finns krav på revision av ett antal beslutade policydokument 

som rör arbetsmiljö. Med anledning av kraven behöver dokumentet  

Introduktionsprogram för nyanställda revideras. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-01-07. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 11. 

 

Administrativ chefs förslag 

 

att upprättat förslag till reviderat introduktionsprogram för nyanställda  

antas.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-04, § 11 att återremittera ärendet för 

genomförande av samråd med fackliga organisationer enligt gällande sam-

verkansavtal.  

 

Samråd har hållits i den kommunövergripande samverkansgruppen (KÖG) 

2014-04-02. De fackliga organisationerna har inget att invända mot försla-

get till reviderat introduktionsprogram för nyanställda. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till reviderat introduktionsprogram för nyanställda.   

----- 
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KS § 46  KS/2014:18 - 020 

 

Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet - risk- och konsek-

vensanalys samt handlingsplan______________________________ 

 

Arbetsmiljöverket genomför under perioden 2013-2016 en granskning av 

landets skolor. Under höstterminen 2013 har verket granskat samtliga sko-

lor i Storumans kommun. Den samlade bedömningen är att skolans lokaler 

håller hög status och att arbetsmiljöarbetet i allmänhet fungerar väl. Det 

finns emellertid vissa kravpunkter som kommunen är ålagd att åtgärda. 

Bland dessa finns krav på revision av ett antal beslutade policydokument 

som rör arbetsmiljö. Med anledning av kraven behöver gällande rutiner för 

det systematiska arbetsmiljöarbetet revideras.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-01-07. 

Kommunstyrelsen protokoll 2014-02-04, § 12. 

 

Administrativ chefs förslag 

 

att upprättat förslag reviderade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbe-

tet antas. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-04, § 12 att återremittera ärendet för 

genomförande av samråd med fackliga organisationer enligt gällande sam-

verkansavtal.  

 

Samråd har hållits i den kommunövergripande samverkansgruppen (KÖG) 

2014-04-02. De fackliga organisationerna har inget att invända mot försla-

get till reviderade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till reviderade rutiner för det systematiska arbets-

miljöarbetet.  

----- 
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KS § 47  KS/2014:19 - 020 

 

Delegering av arbetsmiljöuppgifter 

 

Arbetsmiljöverket genomför under perioden 2013-2016 en granskning av 

landets skolor. Under höstterminen 2013 har verket granskat samtliga sko-

lor i Storumans kommun. Den samlade bedömningen är att skolans lokaler 

håller hög status och att arbetsmiljöarbetet i allmänhet fungerar väl. Det 

finns emellertid vissa kravpunkter som kommunen är ålagd att åtgärda. 

Bland dessa finns krav på revision av ett antal beslutade policydokument 

som rör arbetsmiljö. Med anledning av kraven behöver nu gällande policy 

för delegering av arbetsmiljöuppgifter revideras.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-01-07. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 13. 

 

Administrativ chefs förslag 

 

att upprättat förslag till reviderad policy för delegering av arbetsmiljöupp-

gifter antas. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-04, § 13 att återremittera ärendet för 

genomförande av samråd med fackliga organisationer enligt gällande sam-

verkansavtal.  

 

Samråd har hållits i den kommunövergripande samverkansgruppen (KÖG) 

2014-04-02. De fackliga organisationerna har inget att invända mot försla-

get till reviderad policy för delegering av arbetsmiljöuppgifter. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till reviderad policy för delegering av arbetsmiljö-

uppgifter. 

----- 
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KS § 48  KS/2014:20 - 020 

 

Rutin för arbetsskade- och tillbudsrapportering 

 

Arbetsmiljöverket genomför under perioden 2013-2016 en granskning av 

landets skolor. Under höstterminen 2013 har verket granskat samtliga sko-

lor i Storumans kommun. Den samlade bedömningen är att skolans lokaler 

håller hög status och att arbetsmiljöarbetet i allmänhet fungerar väl. Det 

finns emellertid vissa kravpunkter som kommunen är ålagd att åtgärda. 

Bland dessa finns behov av en rutin för arbetsskade- och tillbudsrapporte-

ring.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-01-07. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 14. 

 

Administrativ chefs förslag 

 

att upprättat förslag till rutin för arbetsskade- och tillbudsrapportering antas. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-04, § 14 att återremittera ärendet för 

genomförande av samråd med fackliga organisationer enligt gällande sam-

verkansavtal.  

 

Samråd har hållits i den kommunövergripande samverkansgruppen (KÖG) 

2014-04-02. De fackliga organisationerna föreslår att länken för anmälan av 

arbetsskada ska publiceras kommunens webbplats www.storuman.se istället 

för på intranätet. I övrigt har man inga invändningar mot förslaget till rutin. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att länken för anmälan av arbetsskada ska publiceras på kommunens webb-

plats www.storuman.se    

 

att i övrigt anta upprättat förslag till rutin för arbetsskade- och tillbudsrap-

portering.  

----- 

 

 

http://www.storuman.se/
http://www.storuman.se/
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KS § 49  KS/2014:107 - 004 

 

Projekt för arbete med arkivfrågor i Storumans kommun 

 

Under slutet av 2012 genomfördes en förstudie av läget i kommunens do-

kument-, ärende-och arkivhantering. Förstudien konstaterade bl.a. att orga-

nisation, struktur, kunskaper och tillräckliga utrymmen saknas för att säker-

ställa kommunens dokument och arkivverksamhet.  

 

Under inledningen av 2014 har Rundström konsult genomfört en problem-

inventering på området och bekräftat de tidigare slutsatserna samt gett 

handgripliga förslag på åtgärder som behöver vidtas på kort och lång sikt.  

 

I korthet krävs följande åtgärder: 

 

o Tydliggöra arkivorganisationen. 

o Upprätta/revidera styrdokument såsom arkivreglemente, arkivbeskriv-

ningar, arkivförteckningar, dokumenthanteringsplaner och gallringsbe-

slut. 

o Gallra och ordna befintliga arkiv samt omdisponera de utrymmen som 

finns. 

Åtgärderna är sammantaget omfattande och kommer att kräva arbete under 

flera års tid.  

 

Förslag till projektplan för arbetet har upprättats. Kommunstyrelsens anta-

gande av planen ger projektet det mandat som krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2014-02-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-11, § 24. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättad projektplan 

 

att utse administrativ chef till projektledare 

 

att uppdra till samtliga nämnder (myndigheter) att utse arkivansvarig och 

arkivredogörare och informera kommunstyrelsen (arkivmyndigheten) vilka 

som utsetts 
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att uppdra till samtliga nämnder (myndigheter) att upprätta arkivbeskriv-

ning 

 

att uppdra till samtliga nämnder (myndigheter) att upprätta en verksam-

hetsbaserad (processorienterad) klassificeringsstruktur för dokumenthante-

ringen. 

----- 
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KS § 50  KS/2014:11 - 019 

 

Handlingsplan för samiskt förvaltningsområde 2014 

 

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

det allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 

utveckla sin kultur i Sverige. Det ska vara ett särskilt fokus på barns  

utveckling av kulturell identitet och användning av minoritetsspråket. De 

nationella minoriteterna ska också ges möjlighet till inflytande i frågor som 

berör dem och samråd ska hållas med minoriteternas representanter i sådana 

frågor.  

 

Inom förvaltningsområdet för samiska har den enskilde rätt att använda  

samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Det innebär 

en skyldighet för kommunen att ge muntliga svar på samiska och att, om 

den enskilde begär det, även översätta beslut och beslutsmotivering i ett 

ärende till samiska. Kommunen ska verka för att det finns tillgång till per-

sonal med kunskaper i samiska och man är skyldiga att när så efterfrågas 

erbjuda plats inom förskoleverksamhet och äldreomsorg där hela eller delar 

av verksamheten bedrivs på samiska. 

 

Förslag till handlingsplan har upprättats.  

 

Målet med handlingsplanen är att uppfylla lagens intentioner, medverka till 

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

revitalisering av de samiska språken.  

 

Syftet med handlingsplanen är att på ett tydligt sätt beskriva vilka insatser 

som ska genomföras under 2014 och därmed vara ett stöd i planeringen av 

kommunens verksamheter.  

 

Samrådsgruppen för minoritetsfrågor inom samiska förvaltningsområdet 

har 2014-02-26 behandlat förslaget och tillstyrkt handlingsplanen. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde görs vissa justeringar i förslaget till hand-

lingsplan. 

 

Beredande organs förslag 

Kanslichefs Ralph Johansson tjänsteutlåtande 2014-02-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-11, § 25. 
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KS § 50 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna förslaget till handlingsplan för samiskt förvaltningsområde 

2014. 

-----  
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KS § 51  KS/2014:12 - 041 

 

Budget för samiskt förvaltningsområde 2014 

 

Förslag till budget för årets statsbidrag för samiska förvaltningsområdet har 

upprättats. 2014 års statsbidrag uppgår till 660 000 kronor och tillsammans 

med 2013 års överskott finns totalt 880 000 kronor att disponera.  

 

Följande fördelning föreslås: 

 

Förskoleverksamhet 105 000 

Äldreomsorg 120 000 

Samråd 7 000 

Språk och kultur 205 000 

Samordning samverkan 340 000 

Språkservice 38 000 

Information 65 000 

Övrigt 0 

 

Summa 880 000 

 

Samrådsgruppen för minoritetsfrågor inom det samiska förvaltningsområdet 

har 2014-02-26 behandlat förslaget och tillstyrkt fördelningen. 

 

Beredande organs förslag 

Kanslichefs Ralph Johansson tjänsteutlåtande 2014-02-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-11, § 26. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till budget för samiskt förvaltningsområde 

2014. 

----- 
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KS § 52  KS/2014:9 - 609 

 

Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2014 

 

Akademi Norrs direktion beslutade 2009-09-28 om en modell för långsiktig 

finansiering av stipendier och reseersättningar för studenter som genomför 

examensarbeten i Akademi Norr.   

  

 

Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal exa-

mensarbeten man vill ska genomföras i kommunen samt anslår medel för 

finansiering av stipendier och reseersättningar för detta. Modellen innebär 

att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensarbeten. På 

detta sätt har man långsiktigt fått ett system utan administrativa kostnader 

och projektfinansieringar.  

 

I skrivelse 2014-01-15 meddelar Akademi Norrs utvecklingsenhet att man 

fått i uppdrag att tillskriva varje medlemskommun och fråga hur många ex-

amensarbeten kommunen har som målsättning att stödja genom reseersätt-

ningar och stipendier under 2014. 

 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp om 13 000 kronor varav 3 000 

kronor är reseersättning mellan studieort och examensarbetsplats. Eventu-

ellt stipendium - 10 000 kronor - beslutas om i varje enskilt fall och är 

kopplat till faktisk prestation. 

 

Kommunernas beslut om antal examensarbeten för 2014 kommer att sam-

manställas och meddelas direktionen och Enheten för näringsliv och sam-

hälle (ENS) vid Umeå Universitet.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-11, § 27. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att stödja tre examensarbeten under 2014 

 

att varje nämnd/bolag som vill ha ett examensarbete utfört svarar för sin del 

av kostnaden 

 

att finansieringen för kommunstyrelsens del sker inom befintlig ram. 

----- 
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KS § 53  KS/2013:275 - 016 

 

Mottagande av utrymmande från Jokkmokks kommun vid dammbrott 

i Luleälven___________________________________________________ 

 

Bakgrund 

Jokkmokks kommun har tillsammans med övriga kommuner och Vattenfall 

genomfört en studie av konsekvenserna av ett dammbrott i Luleälven. Som 

en följd av denna har man frågat om Storumans kommun kan vara mottag-

ningskommun för 2 800 utrymmande personer. Enligt deras förfrågan är 

samtliga utrymmande friska som kan klara sig på egen hand. Räddnings-

tjänsten har gjort en grundlig utredning av kommunala och andra offentliga 

lokaler som kan vara lämpliga för ändamålet. 

 

I utredningen har såväl hygieniska faktorer beaktats, som möjligheterna att 

efter 1-2 dygn ge mat åt de utrymmande. 

 

Eftersom denna begäran har framförts med stöd av Lag om extraordinära 

händelser har den mottagande kommunen rätt till ersättning av utrymmande 

kommun. 

 

Räddningschefens bedömning 

Även för Umeälven pågår en dammbrottsstudie som beräknas bli färdig 

2015 eller 2016. När den är färdig kommer Storumans kommun att behöva 

ställa samma fråga som Jokkmokk gör nu. 

 

Den genomförda utredningen visar att kommunen i egna lokaler kan ta 

emot minst 2 587 personer. I huvudsak är det skollokaler och idrottshallar 

som kommer att tas i anspråk men bedömningen är ändå att undervisning 

och annan kommunal verksamhet ska kunna fortsätta bedrivas om än i nå-

got förändrad form. Härbärge för resterande 213 personer bör kunna klaras 

med välvilja från kyrkor och privatpersoner. Om utrymningen sker under ett 

skollov kan samtliga inrymmas i kommunens egna lokaler. 

 

Av de utrymmande fordras att de har med sig mat för 1-2 dygn, sovsäck, 

liggunderlag och personlig packning. 

 

Detaljerna i lokalinventeringen har redovisats vid arbetsutskottets samman-

träde 2014-03-25.  

 

Beredande organs förslag 

Räddningschef Lars-Erik Sundqvists tjänsteutlåtande 2014-03-13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-25, § 39. 
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godta Jokkmokks kommuns begäran om mottagning av 2 800 personer i 

händelse av dammbrott eller höga flöden enligt förutsättningarna ovan  

 

att uppdra till beredskapssamordnaren att hos kyrkor och liknande verk-

samheter försöka ordna fram de resterande 213 platserna 

 

att arbetsutskottets förslag att säkerställa tillgång till de nödvändiga loka-

lerna genom ägardirektiv till fastighetsbolaget utgår eftersom dessa lokaler 

ägs av Storumans kommun. 

----- 
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KS § 54  KS/2014:96 - 501 

 

Trafikförsörjningsplan för Storumans kommun december 2015-

december 2016__________________________________________ 

 

Kommunstyrelsen ska fastställa trafikförsörjningsplan för perioden decem-

ber 2015–december 2016. Planen samlar samtliga trafikfrågor och fungerar 

som stöd för den kommunala planeringen, övrig samhällsplanering och dia-

log med allmänheten. 

 

Trafikplanens mål och nuläge är utifrån Storumans kommuns strategiska 

plan 2014 – 2020, kommunens strategi för energieffektiviseringar, 

översiktsplan, resfria möten och energismart resande och TRANA – 

nulägesanalys av Storumans kommun (rapport 2012:20).  

 

Trafikplanen utgör grund för Storumans kommun kommande planering, 

upphandling, samordning mellan trafikslag och strategiska val av lösningar. 

 

Förslaget till trafikförsörjningsplan följer inte kommunens nuvarande mål i 

kommunstyrelsens verksamhetsplan respektive den strategiska planen, 

d.v.s: 

 

o att förbättra befintliga kommunikationer såsom flyg, buss, tåg, vägnät, 

mobiltelefoni och fibernät. 

Förslaget att endast beställa delar av den befintliga linjetrafiken främjar inte 

kollektivt resande men anses kunna motiveras med att trafiken i stor 

utsträckning endast finns på grund av skolans behov av elevtransporter samt 

att skolskjuts vanligtvis är ett mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ än 

linjetrafik. 

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Inger Carstedts tjänsteutlåtande 2014-03-14.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till trafikplan för Storumans kommun 

perioden december 2015 - december 2016 

 

att resurser får omfördelas från linjetrafik till egen upphandlad trafik. 

----- 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 44 (58)  

    

Kommunstyrelsen 2014-04-08 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KS § 55  KS/2014:67 - 000 

 

Nominering - vice ordförande i styrelsen för Midtskandia 2014-2015 

 

Inför föreningen MidtSkandias årsmöte 2014 ska valberedningen nominera 

en norsk ordförande och en svensk vice ordförande till styrelsen.  

 

Patrik Persson har sedan två år tillbaka haft uppdraget som ordförande i sty-

relsen.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-11, § 28. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nominera Patrik Persson till vice ordförande i styrelsen för föreningen 

MidtSkandia 2014—2015.  

----- 
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KS § 56  KS/2014:95 - 107 

 

Utredning om möjligheterna att minska antalet kommunala bolag – 

finansiering_______________________________________________ 

 

Lena Drangel (S) lämnade 2013-02-22 in en motion om organisationsöver-

syn av kommunala bolag. Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-24 att 

avslå motionen men beslutade också i samma ärende att det skulle göras en 

fördjupad utredning om möjligheterna att minska antalet kommunala bolag. 

 

Storumans kommunföretag AB, som är moderbolag för de kommunala  

bolagen, har påbörjat en fördjupad utredning om möjligheterna att minska 

antalet kommunala bolag. Utredningskompetens i ärendet har inhämtats ex-

ternt och utredningen kommer att presenteras för kommunfullmäktige när 

den är klar. Kostnaderna med utredningen bedöms uppgå till 120 000 kro-

nor. Kommunföretag har inte medel för utredningen och begär därför att 

kommunen lämnar ersättning för de kostnader bolaget har i samband med 

utredningen. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-03-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-25, § 41. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna ett kommunalt bidrag maximerat till 120 000 kronor till Storu-

mans kommunföretag AB mot redovisade kostnader för utredning om möj-

ligheter att minska antalet kommunala bolag 

 

att finansieringen sker ur verksamhet 10211 Kommunstyrelsens förfogande.  

----- 
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KS § 57  KS/2012:282 - 050 

 

Revidering av tillämpningsföreskrifter till upphandlingspolicy 

 

Kommunfullmäktige har 2012-11-27, § 121 antagit en upphandlingspolicy 

för Storumans kommun. Policyn innehåller en bilaga i form av tillämp-

ningsanvisningar. Av dokumentet framgår att kommunstyrelsen får revidera 

tillämpningsanvisningarna vid behov. 

 

Som ett led i att aktualisera gällande upphandlingspolicy har förslag till re-

videring av upprättats avseende punkten 4.3 Upphandlingsformer samt hela 

avsnittet 5 Direktupphandling.  

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2014-03-17. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-25, § 42. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att revidera punkten 4.3 Upphandlingsformer samt avsnittet 5 Direktupp-

handling i tillämpningsanvisningarna till upphandlingspolicyn enligt upp-

rättat förslag.  

----- 

 

 

  

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 47 (58)  

    

Kommunstyrelsen 2014-04-08 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KS § 58  KS/2013:254 - 002 

 

Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsen verksam-

hetsområde - färdtjänst och riksfärdtjänst samt kollektivtrafik och 

skolskjutsar_______________________________________________ 

 

Gällande delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 

föreslås kompletteras avseende ärendegrupperna 9 Färdtjänst och riksfärd-

tjänst samt 11 Kollektivtrafik och skolskjutsar att gälla fr.o.m. 2014.  

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2014-03-14.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-25, § 43. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till reviderad delegationsordning inom kom-

munstyrelsens verksamhetsområde avseende ärendegrupperna 9 Färdtjänst 

och riksfärdtjänst samt 11 Kollektivtrafik och skolskjutsar. 

----- 
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KS § 59  KS/2013:412 - 041 

 

Investeringsprojekt 2014 - kommunstyrelsen 

 

Beslut om investeringsprojekt 2014 har sedan tidigare tagits för följande 

projekt: 

 

 Projekt Belopp Beslut 

 Tärna Samservice, om-

byggnad av reception 

600 tkr Kommunstyrelsen 

 Grovrensanläggning samt 

övriga arbetsmiljöåtgärder i 

Hemavans avloppsrenings-

verk 

1 000 tkr Kommunstyrelsen 

 Fördelas inom teknisk verk-

samhet 

1 000 tkr Kommunstyrelsen 

 Vattenförsörjning Hemavan 1 000 tkr Kommunstyrelsen 

 Resecentrum Storuman 650 tkr Kommunstyrelsen 

 Ombyggnation bredband 2 000 tkr Kommunstyrelsen 

 Arbetsmiljöåtgärder –  
fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden 

500 tkr Kommunstyrelsen 

 Bagaren 6, Tranan (om- och 

tillbyggnad entré) 

1 450 tkr Kommunstyrelsen 

 Kommunens fastigheter, 

energieffektiviseringar 

1 000 tkr Kommunstyrelsen 

 Ormen 14 (ombyggnad ven-

tilation, tak, träslöjd) 

3 500 tkr Kommunstyrelsen 

 Energiåtgärder Tärnaby  
vattenverk 

420 tkr Delegation 

 Driftövervakning vatten/ 

avlopp 

200 tkr Delegation 

 Totalt 13 320 tkr  

 

Investeringsram för kommunstyrelsen 2014 är beslutad till 23 500 tkr. 

 

Ytterligare några projekt avses påbörjas under våren/sommaren. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2014-03-14. 
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KS § 59 

  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avsätta medel för följande investeringsprojekt 2014: 

 

 Projekt Belopp 

 Pumpstationer Storuman, Hemavan och  
Tärnaby samt ledningsnät Storuman och 

Hemavan 

1 600 tkr 

 Beläggning, trummor m.m. 800 tkr 

 Byggnad för reservaggregat Orren 23 och 

Laxvik 1:55 

700 tkr 

----- 
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KS § 60  KS/2014:98 - 311 

 

Torgyta i Hemavan 

 

Trafikverket genomförde under år 2012 en förstudie omfattande ca 5 km av 

väg E12 genom Hemavan. Förstudien omfattar studier av brister och pro-

blem, främst för oskyddade trafikanter, längs E12 genom Hemavan. 

 

Trafikverket arbetar för närvarande med upprättande av en vägplan för  

genomförande av åtgärder efter E12 genom Hemavan. I detta arbete har 

Trafikverket föreslagit en torgyta i anslutning till ICA/Gallerian på båda  

sidor om vägen och gjort en förfrågan om kommunen är beredd att bidra till 

finansieringen av denna. Merkostnaden för torgytan beräknas uppgå till 4–6 

mnkr. Skisser på torgytan bifogas. I skissen har markerats vad som är torg-

yta och vad som normalt ingår i Trafikverkets åtagande.  

 

Storumans kommun äger en liten del av den mark som omfattas av den 

tänkta torgytan. Övrig mark ägs av olika privatpersoner. En karta som visar 

den mark som kommunen äger idag bifogas.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2014-03-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-25, § 45. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ställa sig positiv till en torgyta i Hemavan under förutsättning att annan 

aktör finansierar iordningsställandet samt ansvarar för framtida drift och 

underhåll. 

----- 
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KS § 61  KS/2014:166 - 104 

 

Regler för kommunalt partistöd  

 

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 sammanfattningsvis följande: 

 

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demo-

kratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska ut-

betalas 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, dvs. det måste finnas en regi-

strerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.  

 

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i 

fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa 

partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina plat-

ser i fullmäktige fr.o.m. 2014 års val. 

 

Kommunfullmäktige måste besluta om att de partier som får stöd ska redo-

visa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår 

och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att 

stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom 

granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna 

en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rätt-

visande bild av hur partistödet använts.  

 

Kommunfullmäktige ska också ta årliga beslut om utbetalning av parti-

stödet. Kommunfullmäktige får – i de i förväg antagna reglerna för parti-

stöd – besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid läm-

nar in en redovisning respektive en granskningsrapport.  

 

För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste kommunfullmäk-

tige anta vissa lokala regler för partistödet. Sveriges kommuner och lands-

ting har upprättat förslag till lokala regler som enbart innehåller de komplet-

terande regler som behövs i förhållande till kommunallagen. Lagstiftningen 

och de lokalt antagna reglerna bildar en helhet och ska ses tillsammans.  
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KS § 61 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till Arvodeskommittén att bereda ärendet inför beslut av kom-

munfullmäktige 2014-06-17 

 

att uppdra till Arvodeskommittén att i sin beredning av ärendet även beakta 

Lycksele kommuns modell som innebär en fastställd totalsumma och pro-

centuell fördelning av partistödet. 

----- 
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KS § 62  KS/2011:60 – 060 

KS/2008:8 – 980 

 

Ansökan om omfördelning av bygdeavgiftsmedel 2011 för skidskytte-

arena - PR-föreningen Vildmannen____________________________ 

 

Vid fördelningen av 2011 års bygdeavgiftsmedel avsattes 1 mnkr till PR-

föreningen Vildmannens projekt ”Lapland Biathlon Arena” (skidskyttea-

rena).  

 

PR-föreningen har nu inkommit med en ansökan om omfördelning av med-

len så att 500 tkr av beviljade medel kan användas för att på olika sätt dra in 

finansiärer till projektet.  

 

PR-föreningen har även beviljats 200 tkr ur 2008 års bygdeavgiftsmedel för 

projektet ”Förstudie skidskyttearena”. Föreningen har därefter vid två till-

fällen – 2011-05-07 och 2012-09-10 – ansökt om och beviljats förlängning 

av projekttiden för förstudien senast till 2014-12-31. Per 2013-12-31 kvar-

står 59 500 kronor av detta bidrag.  

 

Bedömning 

Förstudien bör slutföras och slutredovisas så att kommunen får ett bättre 

underlag att bedöma projektets förutsättningar.  

 

Beredande organs förslag 

Redovisningsansvarig Helena Viktorssons tjänsteutlåtande 2014-03-25. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå PR-föreningen Vildmannens ansökan om omfördelning av bygde-

avgiftsmedel 

 

att uppdra till PR-föreningen Vildmannen att slutföra projektet ”Förstudie 

skidskyttearena” och att redovisa resultatet. 

----- 
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KS § 63  KS/2014:15 - 009 

 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2014 - kansli och IT 

 

Kommunstyrelsen har 2014-02-04 fastställt en uppföljningsplan avseende 

ekonomi och verksamhet för den egna verksamheten.  

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om verksam-

heterna kansli och IT.  

 

Kansli 

Kansliet har en nettobudget på 4 782 000 kronor år 2014. Förbrukningen 

per den 31 mars uppgår till 27 procent av budgeten och är två procentenhet-

er över riktpunkten 25 procent. Bedömningen är att kansliet trots detta 

kommer att klara sig inom tilldelad ram med hänsyn till en nettominskning 

av personalen med en tjänst.  

 

Fortsatt arbete pågår med förbättring av kommunens nya webbplats som 

lanserades för ett år sedan. Fokus läggs även fortsättningsvis på att få ett 

bättre flöde på beredningen av motioner och medborgarförslag för att dessa 

ska slutbehandlas inom föreskriven tid enligt gällande arbetsordning och 

lagstiftning.  

 

Informatören arbetar aktivt med kommunikationsfrågorna, både externt och 

internt. Förhoppningen är att intranätet ska kunna förbättras.  

 

IT 

IT-enheten har en nettobudget på 3 343 000 kronor år 2014. Förbrukningen 

per den 31 mars uppgår till 23 procent av budgeten och är två procentenhet-

er under riktpunkten 25 procent. Bedömningen är att IT-enheten kommer att 

klara sig inom tilldelad ram 2014. 

 

Det arbete som bedrivits på senare tid är förbättring av servicedesk. Enligt 

tidigare beslut ska IT-enheten vara en egen resultatenhet. Detta arbete  

beräknas vara delvis klart under andra halvåret 2014. Arbete pågår med 

fortsatt modernisering av servrar. Detta har medfört utrangering av kom-

munens ISA-server. En ny brandvägg är installerad i samverkan med  

Lycksele kommun.  

 

Framtida aktiviteter inom IT-enheten är den påbörjade utredningen om  

gemensam IT-organisation inom LYST samt förbättring av verksamhets-

systemet för e-posten.  
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KS § 63 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheterna bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt. 

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 56 (58)  

    

Kommunstyrelsen 2014-04-08 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KS § 64   

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut redovisas:  

 

o Färdtjänst januari—februari 2014 och riksfärdtjänst januari 2014 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KS § 65   

 

Meddelanden 

 

KS/2014:14 

Länsstyrelsens protokoll från inspektion enligt 19 kap. 17 § föräldrabalken 

och §§ 20-24 förmynderskapsförordningen av överförmyndarens verksam-

het i Storumans kommun den 15 oktober 2013. Vid inspektionen har läns-

styrelsen uppmärksammat brister i specifika akter men finner ändå att över-

förmyndaren generellt arbetar i enlighet med gällande föreskrifter. Över-

förmyndaren har goda rutiner och akterna handläggs i övrigt på lämpligt 

och rättssäkert sätt.  

 

KS/2014:22 

Öppen fråga 2014-01-16 från fackliga skyddsombud angående beslutspro-

cessen m.m. kring Storumans sjukstuga. Kommunstyrelsens ordförande och 

koncernchefen har besvarat skrivelsen 2014-02-20. 

 

KS/2013:379 

Storumans kommuns yttrande över Regionalt serviceprogram för Väster-

bottens län 2014-2018 avgett av kommunstyrelsens presidium 2014-03-03. 

 

KS/2014:80 

Bergsstatens beslut 2014-03-04 att bevilja Tertiary Gold Limited,  

Macclesfield, Chesshire, Storbritannien undersökningstillstånd för området 

Granlidknösen nr 6. 

 

KS/2014:167 

Länsstyrelsens beslut 2014-03-20 om valaffischering inför 2014 års val till 

Europaparlamentet. Valaffischer får finnas uppsatta utanför detaljplanlagda 

under perioden 2014-04-20—2014-06-01. De områden utanför vägområde 

inom detaljplanlagt område samt inom vägområde där kommun är väghål-

lare är undantagna. Inom de undantagna områden meddelas tillstånd av 

väghållningsmyndighet respektive kommun.  

 

KS/2014:167 

Länsstyrelsens beslut 2014-03-20 om valaffischering inför 2014 års riks-

dags-, kommun- och landstingsval. Valaffischer får finnas uppsatta utanför 

detaljplanlagda under perioden 2014-08-10—2014-09-21. De områden ut-

anför vägområde inom detaljplanlagt område samt inom vägområde där 

kommun är väghållare är undantagna. Inom de undantagna områden med-

delas tillstånd av väghållningsmyndighet respektive kommun.  
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KS § 65 

 

KS/hnr 2014: 383 

Nätverkets Kärnkraftfritt Bottenviken brev 2014-03-10 till miljöminister 

Lena Ek angående MKB-prövningen av nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki, Fin-

land. Kommunstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten m.fl. har fått kopia 

av brevet.  

 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2014-02-26. 

 

o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2014-02-27 och 2014-03-19 

 

o Styrelsen för Industricentrum i Storuman AB 2014-02-27 och  

2014-03-19. 

----- 

  

  

 


