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 Utdragsbestyrkande 
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Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Therese Granström (C) 

 Ulf Vidman (M) 

 Karin Malmfjord (S)  

 Ann-Christine Jonsson (S)  

   

Övriga Maria Mickelsson sekreterare  

 Peter Persson koncernchef 

 Marléne Holgersson IT-chef § 105 
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Utses att justera Ann-Christine Jonsson 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-10-12 Paragrafer § 104—113  

 

 

Underskrift  Sekreterare …………………………………………………… 

 Maria Mickelsson 

  

                      

                    Ordförande ……………………………………………………  
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                      Justerande  ……………………………………………………  

 Ann-Christine Jonsson 

 
 ANSLAG/BEVIS 
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Sammanträdesdatum                     2015-10-06 
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Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (17)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2015-10-06  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

KSAU § 104 KS/2015:90 - 709 

 

Motion - införande av 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön för 

vårdpersonal_____________________________________________ 

 

Daniel Johansson (V) har 2015-03-16 lämnat in en motion om införande av 

6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för vårdpersonal.  

 

Johansson skriver följande i motionen: 

 

En av våra största utmaningar är att utveckla vården och omsorgen i  

Storumans kommun. 

 

Ett sätt att utveckla vården är att minska de anställdas arbetstid till 6 tim-

mar. Detta skulle bidra till att göra vårdyrken mer attraktiva samtidigt som 

våra medarbetare skulle göra ett mer produktivt och kvalitativt arbete.  

 

I den kvinnodominerande äldreomsorgen i Storuman har många anställda 

deltidstjänster. Detta innebär att våra medarbetare finansierar sin egen ar-

betstidsförkortning med deltidslön och låga framtida pensioner varför detta 

är en mycket viktigt feministisk reform för att förbättra arbetsmiljö och 

villkor för våra många kvinnliga medarbetare.  

 

Många av våra medarbetare har svårt att klara detta krävande arbete fram 

till pensionen och sjukskrivningar är vanliga. Medarbetarenkäten är ett tyd-

ligt mätinstrument på detta.  

 

Idag blir det allt svårare att rekrytera och behålla medarbetare inom äldre-

omsorgen och detta är ett viktigt steg i att göra vårdyrkena mer attraktiva.  

 

Johansson föreslår 

 

att Storumans kommun genomför en försöksverksamhet med 6 timmars  

arbetsdag inom en eller ett par arbetsplatser inom kommunens äldreomsorg 

med start under år 2016 

 

att urvalet bör göras i samråd mellan omsorgsnämnd och de fackliga orga-

nisationerna.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 50 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  
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KSAU § 104 – forts.  

 

Administrativ chefs bedömning 

Arbetsmarknaden i stort befinner sig i en generationsväxling där de all-

männa slutsatserna sedan länge tillbaka är att offentlig sektor har en stor 

utmaning att kunna tillhandahålla sina välfärdstjänster till en växande åld-

rande del av befolkningen. Den allmänna tesen är att så många som möjligt 

måste arbeta så mycket och så länge som möjligt.  

 

Redan idag finns en arbetstidsförkortning för vård och omsorgspersonal om 

1,25 timmar per arbetsvecka. En ytterligare förkortning om 7 timmar per 

vecka skulle innebära att vi måste få tillgång till mer arbetskraft eftersom 

vissa personalkategorier skulle arbeta mindre. Den ekonomiska effekten 

skulle också bli påtaglig eftersom förslaget anger att arbetstidsförkortningen 

skulle ske med bibehållen lön.  

 

Storumans kommun har ett hundratal tillsvidareanställda som arbetar heltid 

inom vård och omsorg. Merkostnaden för att ersätta det arbetstidsbortfall 

som skulle uppstå vid en arbetstidsförkortning uppgår till ca 7 mkr förutsatt 

att samma nivå som på nuvarande bemanning skulle bibehållas.  

 

Beräkning har skett enligt följande: 

 

Antal  

med  

heltid 

Tidsbortfall 

per person/ 

år 

Tidsbortfall 

per år totalt 

Timkostnad 

inkl. PO vid 

lön 23 000 kr/mån 

Total 

merkostnad 

100 7*52 = 364 364*100 = 

36 400 

193 kr 193*36 400 = 

7 mkr 

 

Även om förslaget tar sikte på införande i en begränsad del av verksamhet-

en så kommer merkostnad att uppstå och bidra till att skapa förväntningar 

om utvidgning i övrig likartad verksamhet.  

 

Då motionen saknar förslag till finansiering och beslutade budgetramar inte 

klarar att hantera en sådan förändring är åtgärden inte genomförbar.   

 

Beredning av ärendet har skett i samråd med omsorgsförvaltningen. Om-

sorgsnämndens presidium har tagit del av beslutsunderlaget och förslag till 

motionssvar och har inget att tillägga utan delar förvaltningens bedömning.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-06-25. 
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KSAU § 104 – forts.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås.  

----- 
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KSAU § 105 KS/2015:273 - 001 

 

Gemensam IT-organisation för Storumans och Lycksele kommuner 

(LYST-IT)________________________________________________ 

 

Bakgrund 

Den snabba teknikutvecklingen gör att IT-organisationer i mindre kommu-

ner står inför två utmaningar. Den ena är att inte hamna på efterkälken rent 

kompetensmässigt och den andra är att hitta vägar att bromsa konstadsut-

vecklingen. Dessa två faktorer påverkar dessutom varandra. Ett sätt att få en 

bredare bas att stå på med avseende på kompetens och på sikt kunna bromsa 

kostnadsutvecklingen är att gå ihop till en större enhet, ett LYST-IT. Ge-

mensamma nät- och driftslösningar och ett gemensamt nyttjande av kompe-

tensen skulle medverka till att andra verksamheten i respektive kommuner 

har möjlighet att samverka sinsemellan.  

 

Samverkansnämnden LYST (Lycksele, Storumans och Åsele kommuner) 

beslutade 2013-11-04, § 54 att genomföra en förstudie om gemensam IT-

organsation.  

 

Förstudien presenterades för Samverkansnämnden 2015-04-24. Syftet med 

förstudien var att ta fram ett lösningsförslag som möjliggör samarbete med 

IT-stöd över kommungränserna som bromsar kostnadsutvecklingen och 

personberoendet samt beskriver en väl avvägd målbild över ett eventuellt 

gemensamt IT-samarbete. Samarbetet och dess ingående komponenter är 

anpassade för att kunna hantera expansion och reduktion av antalet kom-

muner. 

 

Förstudien genomfördes i fyra huvudmoment; nulägesanalys, nylägesana-

lys, förändringsanalys och lösningsförslag. 

 

Förstudien har visat att 

 

o båda de undersökta organisationerna under rådande omständigheter inte 

har förutsättningar att fungera optimalt 

o en sammanslagning av de två undersökta kommunernas IT-

organisationer är ett stort jobb, där många förutsättningar och objekt 

måste beaktas 

o identifierade risker är hanterbara och nyttan överstiger konsekvenserna 

o en sammanslagning av de båda organisationerna skulle innebära förbätt-

ringar i IT-stödet för de deltagande kommunerna 

o en sammanslagning är en genomförbar och effektoptimerande väg mot 

ett bättre IT-stöd för de deltagande kommunerna. 
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KSAU § 105 – forts. 

 

Projektledningen förordrar att en gemensam IT-organisation bildas med de 

rekommendationer som presenteras i slutrapporten.   

 

Bedömning 

Samverkansnämnden LYST har 2015-04-27 beslutat att en gemensam IT-

organisation för Storumans och Lycksele kommuner ska bildas utifrån be-

fintliga budgetar och personalresurser. Lycksele kommun är huvudman för 

nämnden och anställande organisation.  

 

IT-cheferna i respektive kommun har tagit fram yttre ramar för driftskost-

nader, investeringskostnader och implementeringskostnader för den gemen-

samma organisationen de närmaste tre åren. IT-cheferna har även presente-

rat ett förslag på riktlinjer för prismodell och investeringar som krävs för 

anslutande organisationer.  

 

Åsele kommun har för avsikt att genomföra delar av förstudien som är nöd-

vändiga för att säkerställa att i ett senare skede kunna ansluta till den ge-

mensamma IT-organisationen.  

 

Beredande organs förslag 

Enhetschefen för kundtjänst samt IT-chefernas tjänsteutlåtande 2015-09-17.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att en gemensam IT-organisation inom ramen för LYST inrättas enligt  

föreslagna budgetramar.  

----- 
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KSAU § 106 KS/2015:393 – 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2015 för kommunstyrelsen 

 

Nettokostnaderna i förhållande till budget är under perioden januari t.o.m. 

augusti 63 procent vilket är 4 procentenheter under riktpunkt. Detta motsva-

rar ett överskott på 2 753 000 kronor de första åtta månaderna. För helåret 

prognostiseras ingen avvikelse d.v.s. nettokostnaderna prognostiseras upp 

till samma belopp som budgetramen.  

 

Poster som väsentligt positivt avviker från budget är underhållet på belys-

ningen med ca 1 000 000 kronor och SUMNET med ca 500 000 kronor. Or-

saken till att underhållet på belysningen har minskats är för att kompensera 

för högre kostnader inom andra verksamhetsområden.  

 

Poster som väsentligt negativt avviker från budget är integration av flyk-

tingar och invandrare med ca 1 000 000 kronor och administration med 

500 000 kronor. Orsaken till att kostnaderna för integration ökar är att fler 

vuxna flyktingar och invandrare kommit till Storumans kommun på grund 

en orolig omvärld. Högre kostnader för administration beror framförallt på 

engångsposter vid inköp av nya administrativa system. 

 

Kommunstyrelsen bedöms klara 12 av 18 mål 2015. I procent innebär det 

att kommunstyrelsen bedöms klara 67 procent av målen 2015 att jämföra 

med 2014 då kommunstyrelsen klarade 47 procent av målen.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-09-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att delårsrapporten januari-augusti 2015 för kommunstyrelsen fastställs. 

----- 
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KSAU § 107 KS/2015:403 – 020 

 

Medarbetarenkäten 2015 - kommunstyrelsens verksamhetsområde 

 

Medarbetarenkäten samt enkäten hållbart medarbetarengagemang är ge-

nomförd under våren 2015. Svarsfrekvensen inom kommunstyrelsens verk-

samhetsområde är 98,3 procent. Av 59 medarbetare har 58 svarat.   

 

Vad gäller medarbetarenkäten har 57 frågor ställts till medarbetarna som re-

sultatmässigt sammanställts till ett medarbetarindex inom kommunstyrel-

sens verksamhetsområde. 13 ytterligare frågor har ställts till medarbetarna 

vad gäller kränkande särbehandling, sexuella trakasserier samt hot och våld. 

Enkäten är utformad med en skala från 6 till 1, där 1 är sämst och 6 är bäst. 

Värdena uttrycker en nöjd medarbetarindex (NMI). Vad gäller enkäten 

hållbart medarbetarengagemang så har nio frågor ställts till medarbetarna 

angående motivation, ledarskap och styrning. Enkäten är utformad med en 

skala från 0 till 100, där 0 är sämst och 100 är bäst. Värdena utrycker ett 

hållbart medarbetarengagemang index (HME). 

 

Sammanfattande bedömning av kommunstyrelsens NMI 2015 

 

Utvärdering mot antaget mål 2015 

 Utfall 2015 Mål 2015 +- 

NMI 4,9 4,7 + 0,2 

 

Jämförelse mot kommunens totala resultat 

 Kommunstyrelsen Kommunen +- 

NMI 4,9 4,8 + 0,1 

 

Utveckling kommunstyrelsen 2010 – 2015 

 Utfall 

2015 

Utfall 

2014 

Utfall  

2013 

Utfall 

2012 

Utfall  

2011 

Utfall 

2010 

NMI 4,9 4,7 4,7 4,4 4,5 4,2 

 

Sammanfattande bedömning av kommunstyrelsens HME 2015 

 

Jämförelse mot kommunens totala resultat 

 Kommunstyrelsen Kommunen +- 

HME 81,7 81,1 + 0,6 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-09-28. 
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KSAU § 107 – forts. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att informationen och uppföljningen noteras. 

----- 
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KSAU § 108 KS/2015:363 – 041 

 

Budget år 2016 för kommunalförbundet Partnerskap Inland –  

Akademi Norr_________________________________________ 
 

Direktionen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 

har upprättat förslag till budget för 2016. Till den slutliga behandlingen av 

budgeten i direktionen har kommunerna möjlighet att yttra sig över den  

föreslagna budgeten.  

 

Budgetens intäkter i form av medlemsavgifter uppgår till 1 000 000 kronor.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till budget 2016 för kommunalförbundet Partnerskap 

Inland – Akademi Norr godkänns.  

----- 
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KSAU § 109 KS/2015:410 - 252 

 

Markförvärv - del av Björkfors 1:707 

 

Storumans kommun arbetar kontinuerligt för att tillgodose efterfrågan på 

tomtmark för permanentboende.  

 

I Hemavan finns inga tomter kvar och pågående detaljplan för nytt bostads-

område för permanent boende ”Skjutbanevägen” kommer inte att vara fär-

digställt förrän 2017. 

 

Nio skriftliga intresseanmälningar har inkommit samt två förfrågningar per 

telefon. Tomtkö för detta område är inte upprättad eftersom det i dagsläget 

är oklart exakt hur många tomter det kommer att tillskapas. 

 

Tärnafjällens Exploaterings AB äger idag fastigheten Björkfors 1:707, 

skifte 3, som ingår i detaljplan över ”Lassoskogen”.  

 

Storumans kommun har fått möjlighet att förvärva detta område på 32 069 

m² för 15,59 kronor/m². 

 

Området ligger i direkt anslutning till permanentbostäderna på Lassovägen. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2008-11-26. Möjlighet finns att avstycka 

ca 8-10 tomter, och att påbörja byggnation av vägar och VA våren-

sommaren 2016. 

  

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Hemavan finns antagna långsik-

tiga riktlinjer, som överensstämmer med det markområde som avses. 

 

Området blir ett komplement till området vid ”Skjutbanevägen” och möj-

lighet att under 2016 erbjuda tomter till de som anmält intresse. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2015-09-25.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att del av fastigheten Björkfors 1:707 förvärvas för en köpesumma om 

500 000 kronor. 

----- 
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KSAU § 110 KS/2015:2 – 210 

 

Utveckling av torget och närliggande ytor i Storumans centrum 

 

Hösten 2013 påbörjade kommunen en process för att öka attraktiviteten och 

säkerhet i Storumans centrum. En arbetsgrupp bildades bestående av Inger 

Carstedt, Ulrika Kjellsdotter, Barbro Åkersson och Debora Jonsson. Genom 

dialogmöte och kompletterande idélådor och synpunkter via digitala me-

dier, har kommunen fått många synpunkter och idéer från allmänheten.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-10 § 30 att uppdra till arbetsgruppen 

ett påbörja och genomföra en process för att ta fram scenarier, detaljplane-

ändring samt investeringar i form av ombyggnationer.  

 

En konsult har upphandlats för att ta fram idéskisser för olika scenarier, för 

utveckling av torget och närliggande ytor. Särskilt fokus ska läggas på att 

utveckla attraktiviteten och säkerheten av torgområdet men även trafik-

strömmar och behov av parkeringar i angränsande ytor. 

 

Konsultens arbete ska resultera i förslag till tre scenarier i form av idéskis-

ser av centrumområdet. Skisserna ska visa på prioritet enligt följande: 

 

o fortsatt biltrafik (nuläge) 

o minskad biltrafik och ökad prioritet på oskyddade trafikanter 

o ett bilfritt torgområde 

 

Konsulten har nu redovisat en rapport samt fem planscher med bilder och 

text som gör informationen lätt att förstå. Planscherna är tänkta att användas 

i en dialog för att få synpunkter från medborgarna, en medborgardialog. 

 

Konsulten har tydligt signalerat att även ett nuläge behöver vissa förbätt-

ringar och förändringar av centrum om man avser öka attraktivitet och sä-

kerhet. Detta redovisas tydligt i rapporten och på planscherna. 

 

En ändring av gällande detaljplan kommer att bli nödvändig om kommunen 

beslutar att gå vidare med byggnation. Kostnaden för en detaljplaneändring 

uppskattas kosta 50 tkr. 

 

Enligt reviderad tidplan ska kommunstyrelsen vid sammanträde 2015-11-10 

besluta om vilket alternativ man tänker gå vidare med. 
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KSAU § 110 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons och trafikplanerare Inger Carstedts tjänsteutlå-

tande 2015-09-24. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att genomföra en medborgardialog på de tre scenarierna. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja revide-

ring av gällande detaljplan för centrum. 

----- 
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KSAU § 111 KS/2015:343 – 370 

 

Tillstyrkan enligt 16 kap 4 § miljöbalken - Verkanlidens vindkraft-

anläggning i Storumans kommun____________________________ 

 

Fred. Olsen Renewables AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid 

länsstyrelsen i Västerbottens län om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för 

att anlägga och driva en vindkraftanläggning med högst 27 vindkraftverk på 

höjdområdena Yttre och Inre Verkanliden.  

 

Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft 

endast ges om den kommun där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt 

det.  

 

Miljöprövningsdelegationen emotser besked om kommunen tillstyrker 

verksamheten senast 2015-10-06. 

 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunfullmäktige delege-

rat till kommunstyrelsen att besluta om kommunal tillstyrkan vid tillstånds-

prövning av vindkraftverk enligt 16 kap. 4 § Miljöbalken. Yttrande som av 

tidsskäl inte hinner behandlas av kommunstyrelsen får enligt kommun-

styrelsens delegationsordning avges av arbetsutskottet.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått motsvarande ansöknings-

handlingar för granskning inför Miljöprövningsdelegationens beslut och 

tillstyrker i yttrande 2015-09-01 att ansökan beviljas. Upplysningsvis har 

nämnden tidigare under ansökningsprocessen yttrat sig vid två tillfällen; 

2013-03-18 (tidigt samråd) samt 2014-09-12 (kompletteringsremiss). 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att enligt 16 kap. 4 § miljöbalken tillstyrka ansökan om Verkanlidens vind-

kraftsanläggning med hänvisning till miljö- och samhällsbyggnadsnämn-

dens yttrande i ärendet.  

----- 
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KSAU § 112 KS/2011:413 - 142 

 

Förlängning av projekt Attraktiva Storumans kommun 

 

Arbetsutskottet beslutade 2012-03-13, § 29 bland annat att som projektä-

gare insända ansökan till Tillväxtverket för projektet ”Attraktiva Storumans 

kommun” (ASK).  

  

Projektet hade initialt en total projektbudget på 3 871 891 kronor. Storuman 

kommuns medfinansieringsintyg omfattade totalt 2 371 891 kronor 

(61,26%) ur kommunstyrelsens anvisade bygdeavgiftsmedel för 2012 och 

2013. 

 

Projektet medfinansieras genom Tillväxtverkets (TVV) program Samhand-

ling vid stora investeringar fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2015-10-31 när pro-

jektet avslutas. 

 

Ändringsbeslut 

Tillväxtverket föreslog 2013-12-12 ett ändringsbeslut av projektbudgeten 

eftersom projekttiden dragit ut på tiden. Detta innebar en minskning av 

Tillväxtverkets medfinansiering från 1 500 000 till 1 357 212 kronor. 

 

Storumans kommun har 2015-08-28 meddelat Tillväxtverket att alla medel 

inte kommer att upparbetas inom förevisad tidsram, varför nytt ändringsbe-

slut är motiverat. Detta innebär ytterligare minskning av Tillväxtverkets 

medfinansiering från 1 357 212 kronor till 1 047 293 kronor.  

 

Nuläge  

Av ursprungliga 2 371 891 kronor prognosticeras 1 656 096 kronor uppar-

betas fram till projektslutet vilket medför att 715 795 kronor inte kommer 

att hinna upparbetas. På grund av den sena projektstarten finns ännu aktivi-

teter som med svårighet kommer hinnas med varför en förlängning av pro-

jektet i egen regi är önskvärd.  

 

Kostnadskalkyl med förlängd projekttid t.o.m. 2016-02-29 
Kostnadsslag Kostnader (kr) för perioden 2015-11-01—2016-02-29 

Personal 230 000 

Köp av tjänst 170 000 

Lokalkostnader 18 000 

Resekostnader 30 000 

Övrigt  267 795 

Totalt 715 795 
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KSAU § 112 - forts. 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2015-09-17. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att förlänga projekttiden till 2016-02-29 men med oförändrad finansie-

ringsbudget.  

----- 
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KSAU § 113 KS/2015:400 – 219 

 

Förvärvstillstånd - Storuman Rönäs 1:51 

 

Leif Henrik Manfredsson och Agneta Elisabet Persson har hos länsstyrelsen 

ansökt om tillstånd att förvärva fastigheten Storuman Rönäs 1:51. 

 

Av ansökan framgår att fastighetens areal är totalt 11 hektar, varav 9 hektar 

är skogsmark och en hektar åkermark. 

 

Köpesumman uppgår till 700 000 kronor.   

 

Sökanden har i telefonsamtal med länsstyrelsen 2015-09-14 uppgett att  

avsikten med förvärvet är nyetablering och fritidsändamål samt att släkt- 

skap mellan säljare och köpare saknas.  

 

Enligt jordförvärvslagen ska boende i eller inflyttande till kommunen, om 

påtagliga sysselsättningsskäl föreligger, prioriteras i första hand när jord- 

och skogsbruksfastigheter byter ägare och förvärvet ska tillståndsprövas. 

Prövning är aktuell i detta fall eftersom köparna inte bor i kommunen. 

 

Eftersom boende- och sysselsättningsfrågorna i stor utsträckning är kom-

munala angelägenheter vill länsstyrelsen höra kommunens bedömning om 

fastigheten är av intresse för ortsbor ur sysselsättningssynpunkt och om det 

finns intresse för bosättning på den.  

 

Länsstyrelsen anhåller om kommunens till- eller avstyrkan senast den 

6 oktober 2015. Om kommunen har kännedom om några lokala intressenter 

bör dessa redovisas i kommunens yttrande.  

 

Vid dagens sammanträde meddelas att länsstyrelsen fått in en intresseanmä-

lan från ortsbo samt att angiven areal i ansökan är felaktig och istället upp-

går till totalt 82,7885 hektar.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avstyrka ansökan till förmån för Jan-Olof Hanson som inkommit med 

intresseanmälan att förvärva fastigheten.  

----- 

 


