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KS § 94  KS/2011:70 - 266 
 
Motion - aktivt lokalt ägande av skogsmark i Storumans kommun 
 
Göran Norman (S) har 2011-02-21 lämnat in en motion om aktivt lokalt 
ägande av skogsmark i Storumans kommun.  
 
I motionen skriver Norman bland annat att ett ökat engagemang i kommun-
ägt skogsförvaltande ger kommunen kraftfulla möjligheter att skapa lokal 
utveckling samt ett aktivt ägande av en råvara som är strategiskt viktig både 
inom bioenergiområdet och andra träprodukter. Initiativet till lokalt ägd 
skogsförvaltning stöder på ett kraftfullt sätt ambitionerna som finns i kom-
munens tillväxtstrategi.  
 
Lokalt ägande ger möjligheter till att ha kompetens för skogsnäringen i 
kommunen samt ge kommunmedborgare ökat ägande. Ägandet säkrar styr-
ning mot hållbar utveckling och avkastning till kommunmedborgare.  
 
Norman anser att det är strategiskt rätt för kommunen att öka sitt skogs-
innehav för att möta de negativa konsekvenser som utflyttning av ägandet 
innebär. Det finns bara en kraftfull ägare som kan garantera att skogsresur-
sen förblir lokalt ägd. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Norman 
 
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
 
o behålla det skogsbestånd man har idag, som får utgöra grunden för ett 

utvecklat skogsägande i kommunen samt implementera befintlig skogs-
mark i den organisation man skapar för ett aktivt skogsbruk 
 

o aktivt ta fram hur kommunen ska öka sitt skogsinnehav med målsättning 
att säkra lokalt ägande och bedriva ett hållbart skogsbruk med rimlig av-
kastning. Den bildade organisationen ska aktivt på marknaden förvärva 
lämpliga objekt i kommunen till en volym som behövs för att vara en 
kraftfull aktör i kommunen. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 24 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
  
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-09-27. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 99. 
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KS § 94 
 
Bakgrund 
I dagsläget har Storumans kommun 2 642 hektar skogsmark, varav cirka  
1 400 hektar är produktiv skogsmark. Fastigheterna är utspridda och cirka 
300 hektar ligger i direkt anslutning till tätorterna Storuman/Stensele. Större 
samlade innehav finns också i Barsele, Grundfors, Pauträsk och Rödingfors. 
Ytterligare mindre fastigheter finns i Gunnarn, Hemavan och Tärnaby. 
Dessutom finns ett flertal fjällskogsfastigheter. Av skogsmarken är cirka 
350 hektar fjällnära skog. 
 
Kommunen är certifierad enligt FSC och kommunens policy, vad avser 
driften av skogsfastigheterna, har varit att hålla en långsiktigt jämn och ut-
hållig avverkningstakt. Detta har gjorts mycket medvetet, då syftet med 
skogsinnehavet i huvudsak har varit, att kunna använda skogsfastigheterna 
som bytesobjekt vid andra fastighetsaffärer. 
 
Kommunens innehav av skogsmark har tidigare prövats under förra man-
datperioden, men då ur ett lite annat perspektiv, nämligen att avyttra de  
perifert liggande skogsfastigheterna för att höja likviditeten. Kommun-
styrelsen beslutade då att fortsätta bedriva ett långsiktigt och hållbart skogs-
bruk för rådande skogsinnehav. 
 
Kanslichefens bedömning 
Kommunerna har vittgående men långt ifrån obegränsade befogenheter  
eller, som det också kallas, kompetens. Till den allmänna kompetensen hän-
förs verksamhet som huvudsakligen grundar sig på själva kommunallagen 
(KL), närmast då den så kallade generalklausulen i 2 kap. 1 § KL. Här avses 
en fri verksamhetssektor inom vilken kommunerna kan ta egna initiativ, 
vägledda av de speciella samhälleliga behoven i den egna kommunen och 
obundna av detaljregler. Kommunerna är på denna sektor underkastade  
endast ett antal principiella bestämmelser som syftar till att avgränsa den 
fria sektorn och skapa goda och enhetliga seder i den fria förvaltningen. 
Dessa bestämmelser ställer krav på kommunerna att iaktta anständighet i 
förvaltningen, följa de lagregler som kan finnas för verksamheten, respek-
tera kommunmedlemmarnas rätt och se till att den återbäring till kommun-
medlemmarna som är kommunens yttersta mål, fördelas på ett rimligt sätt 
mellan dem.  
 
Som exempel på verksamheter med särskild anknytning till befintlig kom-
munal verksamhet kan vara en kommuns befogenhet att nyttja kommun-
ägda naturtillgångar, något som alltid ansetts ingå i kommunens kompetens. 
En kommun anses t.ex. har rätt att kommersiellt utnyttja jordbruks- eller  
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KS § 94 
 
skogsfastigheter som kommunen av ålder, genom donationer eller på lik-
nande speciell grund blivit ägare till eller som kommunen kan ha förvärvat 
som markreserv för samhällsbyggandet. 
 
En stor del av den svenska skogsförädlingsindustrin ägs av skogsägarna 
själva. Ett sätt för skogsägarna att tillskjuta kapital är att när man levererat 
virke till industrin, har man låtit betalningen stå inne tills vidare. Det får  
antas att skogsägande kommuner har en ordinär befogenhet att göra lik-
nande insatser. Det förefaller emellertid inte finnas något avgörande som 
närmare belyser eventuella begränsningar i rätten att exploatera kommunala 
naturtillgångar. Det får dock antas att en kommuns skogsinnehav inte kan 
ge kompetens för exempelvis en kommunal träförädlingsindustri. 
 
Motionärens förslag att skapa en särskild organisation som aktivt driver ett 
ökat skogsinnehav med tillhörande ökad avkastning torde därmed falla 
utanför den kommunala kompetensen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att motionen avslås. 
----- 
 
  
 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  5 (26)  
   
Kommunstyrelsen 2012-10-23  
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

  
KS § 95  KS/2012:193 - 001 
 
Motion - kartläggning av behov av "Nattis"  
 
Anna Hedman (M) har 2012-05-28 lämnat in en motion angående kart-
läggning av behovet av Nattis, dvs. barnomsorg öppen på kvällar, nätter,  
tidigare morgnar och helger.  
 
I motionen skriver Hedman bland annat följande: 
 
Det har framkommit i flera diskussioner att det finns ett stort behov av  
Nattis i Storuman. Många föräldrar arbetar skift på olika sätt och har svårt 
att få ihop arbete och familjeliv.  
 
Som ett led i projektet Attraktiva Storumans kommun anser Hedman att 
man ska kunna erbjuda föräldrar Nattis. De arbetstillfällen som är ett fram-
tidsscenario med gruvor och vindkraft m.m. innebär ofta obekväma arbets-
tider. Dessutom är vård och omsorg en stor arbetsgivare som kräver att man 
arbetar kvällar och nätter. Om Storumans kommun ska framstå som en  
attraktiv kommun som många ska välja att bo i, är Nattis ett led i rätt ut-
veckling.  
 
Det pågår dessutom en utredning om att ge kommuner med Nattis stimu-
lansbidrag och Hedman anser att Storumans kommun ska vara en av de  
första kommunerna som kan tillgodoräkna sig detta bidrag genom att er-
bjuda Nattis.  
 
Hedman föreslår 
 
att behovet av Nattis i kommunen kartläggs för att om möjligt kunna er-
bjuda detta till redan boende i och eventuella inflyttare till Storumans kom-
mun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012 att överlämna motionen till kommun-
styrelsen för beredning. 
 
Motionen har härefter översänts till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
för yttrande. Nämnden har 2012-09-19 beslutat tillstyrka motionen.  
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-09-19, § 70. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 100. 
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KS § 95 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behovet 
och kostnaderna för barnomsorg öppen på kvällar, nätter, tidigare morgnar 
och helger, så kallad ”Nattis”, för om möjligt kunna erbjuda detta till redan 
boende och eventuella inflyttare till Storumans kommun 
 
att motionen därmed bifalls. 
-----  
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KS § 96  KS/2009:394 - 533 
 
Medborgarförslag - avyttring av Hemavan Tärnaby Airport  
 
Sören Israelsson har 2009-11-24 lämnat in ett medborgarförslag om avytt-
ring av Hemavan Tärnaby Airport AB.  
 
Israelsson föreslår att kommunens andel i bolaget avyttras samt att kommu-
nen säljer flygfältet i Hemavan.  
 
Anledningen till den föreslagna åtgärden är kommunens beslut att upphöra 
med flygtrafik på Storumans flygplats.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-24 att överlämna medborgarför-
slaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-09-27. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 101. 
 
Kanslichefens bedömning 
Flygplatsen i Hemavan utgör en viktig del i den fortsatta utvecklingen av 
turismen i området. I de diskussioner som varit om att ordna upp möjlig-
heterna för förbättrad person- och godstrafik – resecentrum - finns flyg-
platsens terminal med som tänkbart ”nav”. Detta innebär att kommunens 
medverkan är nödvändig för att möjliggöra optimal finansiering. 
 
Israelssons medborgarförslag om att avyttra kommunens andel i flygplats-
bolaget verkar grundas på synsättet att om det inte finns något kommunalt 
engagemang i flyget i östra delen av kommunen ska det heller inte finnas 
något kommunalt engagemang i västra delen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att medborgarförslaget avslås.  
----- 
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KS § 97  KS/2012:274 - 170 
 
Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser  
 
Enligt lag om extraordinära händelser ska det för varje mandatperiod fast-
ställas en plan för extraordinära händelser och kriser. Nuvarande plan fast-
ställdes av kommunfullmäktige 2008-10-14, § 127. 
 
Arbetet med den nya planen har medvetet fördröjts eftersom planens fast-
ställande skulle kunna synkroniseras med färdigställandet av den kommu-
nala ledningsplatsen. Ledningsplatsen förväntas vara färdigställd längre 
fram i höst och en tabletop-övning för krisledningsnämnd och berednings-
grupp är planerad till den 10 december.  
 
Planen ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Det nya planförslaget bygger på den risk- och sårbarhetsanalys som gjordes 
under 2011. Denna är i sin tur en reviderad upplaga av motsvarande analys 
från 2008. Inför nästa version av handlingsplanen kommer en helt ny risk- 
och sårbarhetsanalys att göras.  
 
När planen fastställts av kommunfullmäktige kan reglemente för krisled-
ningsnämnden och arbetsordning för beredningsgruppen fastställas av 
kommunstyrelsen. Övriga styrdokument fastställs av koncernchefen.  
 
Beredande organs förslag 
Räddningschef Lars-Erik Sundqvists tjänsteutlåtande 2012-09-14. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 102. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att upprättat förslag till handlingsprogram för extraordinära händelser och 
kriser fastställs.  
----- 
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KS § 98  KS/2012:277 - 042 
 
Delårsrapport januari—augusti 2012 - kommunstyrelsen 
 
Delårsrapporten ska innehålla en verksamhetsberättelse och ett ekonomiskt 
resultat för perioden januari—augusti 2012 samt en prognos för helåret 
2012.  
 
Kommunstyrelsen har förbrukat 63 procent av budgeten vilket är 4 procent-
enheter under riktpunkten. Kommunstyrelsens prognos för helåret avviker 
positivt med 2 961 000 kronor i jämförelse med budget.  
 
Poster som väsentligt positivt avviker från budget är projektintäkter med 
2 255 000 kronor och fastighetsförvaltning 1 981 000 kronor.  
 
Poster som väsentligt negativt avviker från budget är vatten och avlopp med 
699 000 kronor, vaktmästeri 403 000 kronor och överförmynderiverksam-
heten 206 000 kronor.  
 
I posten vatten- och avlopp ingår ett skadeståndsanspråk av engångskarak-
tär på 580 000 kronor. 
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-10-01. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 103. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa delårsrapporten för kommunstyrelsen. 
----- 
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KS § 99  KS/2012:277 - 042 
 
Delårsrapport januari—augusti 2012 - Storumans kommun 
 
Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i  
Storumans kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti.  
Delårsrapporten ska innehålla, förutom styrelsen och nämndernas verk-
samhetsberättelse, en förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt  
utfall, sjukfrånvaro och måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 
 
Kommunen prognostiserar ett resultat för 2012 på ca 6,2 mnkr vilket är  
ca 3,8 mnkr bättre än budget. Budgetavvikelsen beror i huvudsak på att 
avskrivningar och pensionskostnader prognostiseras att bli lägre, skatte-
intäkterna högre än budgeterat samt en engångsintäkt i form av återbetalda 
premier från AFA för åren 2007—2008.    
 
Det bör noteras att såväl omsorgs- som fritids-, kultur- och utbildnings-
nämnden prognostiserar ett underskott för 2012. Mot bakgrund av att resul-
tatet för kommunen, trots dessa prognoser, ser ut att med råge överträffa det 
budgeterade resultatet är det i nuläget inte nödvändigt att besluta om ytter-
ligare åtgärdskrav för dessa nämnder. Däremot bör nämnderna vara nog-
granna i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka even-
tuella ytterligare avvikelser som kan medföra större underskott där åtgärder 
krävs.  
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-10-01. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 104. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna delårsrapporten för Storumans kommun till kommunfullmäk-
tige för godkännande 
 
att uppmana omsorgsnämnden och fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
att vara fortsatt vaksamma över sin budgetföljsamhet men i nuläget inte för-
lägga nämnderna med ytterligare åtgärdskrav för att klara sin budgetram 
----- 
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KS § 100  KS/2010:80 - 041 
 
Utdebitering 2013 
 
Enligt 8 kap. 6 § Kommunallagen ska förslag till budget upprättas av sty-
relsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budget-
förslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober 
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 
preliminära inkomstskatten under det följande året.  
 
Budgetramarna för nämnder och styrelse är redan fastställda och det återstår 
för kommunfullmäktige att i november fastställa investeringsramar, resul-
tat-, finansierings- och balansbudget för 2013.  
 
Utdebiteringen för 2012 uppgår till 22,90 kronor per skattekrona. 
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-09-26. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 104. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att skattesatsen för 2013 fastställs till 22,90 kronor per skattekrona. 
----- 
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KS § 101  KS/2012:282 - 050 
 
Upphandlingspolicy 
 
Förslag till upphandlingspolicy har upprättats.  
 
Upphandlingspolicyn med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett 
komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som reglerar  
offentlig upphandling. 
 
Policyn gäller Storumans kommuns samtliga verksamheter och reglerar 
bland annat kommunens interna handläggning, direktupphandling samt  
miljö- och etiska hänsynstaganden vid upphandlingar.  
 
Policyn ska säkerställa att kommunens upphandling av varor och tjänster 
sker på ett kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt, affärsmässigt och rättvist sätt. 
Upphandling ska ske med helhetssyn och utifrån ett totalkostnadsperspek-
tiv. Policyn är ett styrande dokument som syftar till att främja en hållbar  
utveckling, bästa hushållning med kommunala medel och bidrar till att re-
surser kan frigöras inom kommunens olika verksamheter.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 106.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att upprättat förslag till upphandlingspolicy fastställs. 
----- 
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KS § 102  KS/2012:283 - 109 
 
Integrationsplan 
 
Förslag till integrationsplan för Storumans kommun har upprättats. 
 
Syftet med planen är att främja ett öppet och integrerat Storuman. Visionen 
är God livskvalitet för alla kommuninvånare.  
 
Planen ska bidra till skapandet av en kommun där mångfalden ses som en 
tillgång och där alla har möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet för att 
motverka social, ekonomisk och kulturell segregation. 
 
Planen ska bidra till att alla kommuninvånare ser mångfalden som en styrka 
och bidra till att utveckla och förbättra Storumans kommun. 
 
Integrationsplanen omfattar målbeskrivningar inom följande fem insatsom-
råden: 
 
o Barn och ungdomar 
o Arbete och sysselsättning 
o Diskriminering och rasism 
o Äldre och funktionshindrade 
o Information till alla kommuninvånare 
 
Beredande organs förslag  
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 107. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
att upprättat förslag till integrationsplan fastställs.  
 
Yrkande 
Sven-Åke Pennling (S) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet 
för inhämtande av synpunkter på planen från nämnder och styrelser i kom-
munens helägda bolag.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Pennlings återremissyrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för inhämtande av synpunkter 
på planen från nämnder och styrelser i kommunens helägda bolag. 
----- 
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KS § 103  KS/2007:338 - 003 
 
Riktlinjer för intern och extern representation - j ustering avseende  
25-årsgåva och avtackning av personal________________________ 
 
Nu gällande regler för intern och extern representation fastställdes av  
kommunstyrelsen 2007-10-02, § 195. Utöver detta har kommunfullmäktige  
fattat ett särskilt beslut om representation med vin och öl. Riktlinjer om  
intern och extern representation omfattar även bestämmelser för avtackning 
och uppvaktning samt gåvor till personal som arbetat 25 år hos kommunen.  
 
Det finns ingen reglering i nu gällande riktlinjer för avtackning av personal 
som slutar sin anställning. Riktlinjerna föreslås därför kompletteras.  
 
Vid uppvaktning av anställda med 25 års anställningstid hos kommunen  
erbjuds idag minnesgåva i form av guldklocka med inskription eller pre-
sentkort på konsthantverk från någon av ortens konsthandlare.  
 
Under en längre tid har önskemål funnits att få möjlighet att byta ut denna 
gåva mot presentkort eller liknande. Mot bakgrund av detta föreslås föränd-
ring av riktlinjerna.  
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-09-10. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 108. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillföra riktlinjerna punkten 4.1.1 med rubriken Uppvaktning till anställ-
da som slutar sin anställning 
 
att ge punkten 4.1.1 följande innehåll;  
 
Om en anställd med en anställningstid på mer än 6 år slutar sin anställning 
på eget initiativ eller p.g.a. arbetsbrist erbjuds denne en minnesgåva i form 
av presentkort hos lokal handlare till ett värde av 2 % av det jämförelse-
belopp (ca 1 000 kronor) som reglerar kommunens arvoden. Gåvan över-
lämnas av närmast ansvarig chef.  
 
att ge punkten 4.2 Minnesgåva vid 25 års anställning följande nya innehåll;  
 
Anställda erbjuds efter 25 års anställning hos kommunen minnesgåva i 
form av presentkort hos lokal handlare alternativt resecheck till ett värde  
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av 10 % av det jämförelsebelopp (knappt 5 000 kronor) som reglerar kom-
munens arvoden. Gåvan överlämnas av kommunfullmäktiges ordförande i 
samband med junifullmäktige. Presentkort eller resecheck kan inte utbytas 
mot kontanter. Administrationen av 25-årsgåvorna sköts av personalkonto-
ret.  
 
att förändringarna träder i kraft 2012-11-01. 
----- 
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Organisationsförändring vid ekonomienheten  
 
I kommunens strategiska plan finns sedan länge en övergripande målsätt-
ning att sträva efter utökad samverkan, såväl inom kommunen som med  
externa aktörer, i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning genom ett  
effektivt resursutnyttjande. Samtliga styrelser och nämnder har att särskilt 
prioritera samverkan inom all kommunal verksamhet, oavsett driftsform.  
 
I syfte till att stärka koncernsamverkan har förslag till organisatorisk för-
ändring upprättats.  
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-09-10. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 109. 
 
Bakgrund 
I slutet av 2009 tydliggjordes koncernstrukturen genom översyn av såväl 
den kommunala som bolagsorganisationen. Bland annat samordnades 
chefsfunktioner och en position som koncernchef inrättades.  
 
Ekonomienheten är en del av de koncerngemensamma resurserna och ger 
service till samtliga styrelser och nämnder för att möjliggöra verksamhets-
planering, styrning, uppföljning m.m.  
 
Enheten leds av administrative chefen och består för övrigt av; 
 
o Redovisningsansvarig (1,0) 
o Ekonom (2,0) 
o Assistent (2,0) 
 
Förändringsförslag 
Nuvarande koncernstruktur ställer stora krav på kvalificerad redovisnings-
kompetens för koncernredovisningen. Kompetensen finns i redovisnings-
ansvarig men uppgifterna är av sådan omfattning att den totala resursen  
behöver förstärkas.  
  
I syfte att vidareutveckla nuvarande koncernstruktur, tillgodose det totala 
behovet av kvalificerad redovisningsresurs och ytterligare möjliggöra sam-
verkan inom koncernen föreslås att en tjänst som redovisningsekonom på 
heltid inrättas fr.o.m. 2013-01-01 med placering vid ekonomienheten,  
underställd administrativ chef.  
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Redovisningsekonomen ska stärka koncernredovisningen och bidra till  
ytterligare samverkan inom koncernen genom att i högre utsträckning till-
godose koncernens behov av kvalificerad redovisningskompetens. Vidare 
ska redovisningsekonomen vid behov utföra utredningsuppdrag och för  
övrigt utgöra en resurs inom ekonomienheten.  
 
Organisationen skulle efter förändringen se ut på följande sätt;  
 
o Redovisningsansvarig (1,0) 
o Redovisningsekonom (1,0) 
o Ekonomi (2,0) 
o Assistent (2,0) 
 
Finansiering 
Finansiering av tjänsten sker genom omfördelning inom kommunstyrelsen 
genom avveckling av utredartjänst i samband med pensionsavgång.  
 
Rekrytering 
Det har varit problematiskt att rekrytera kvalificerade ekonomer med såväl 
utbildning, erfarenhet som reella färdigheter i yrkets hantverk. Nuvarande 
vikarie för redovisningsansvarig, Anders Andrén, har visat goda färdigheter 
i sitt uppdrag som vikarierande redovisningsansvarig och uppfyller för  
övrigt alla formella kompetenskrav. I syfte att behålla prövat funktionell 
kompetens i kvalificerade redovisningsfrågor föreslås att den inrättade 
tjänsten erbjuds Andrén.   
 
Förslaget i sin helhet har varit föremål för samråd på berörda arbetsplats-
träffar 2012-08-30 samt förvaltningsövergripande samråd 2012-09-06. Inga 
invändningar mot förslaget föreligger.  
 
Arbetsutskottets förslag 
 
att en tjänst som redovisningsekonom på heltid inrättas fr.o.m. 2013-01-01, 
 
att tjänsten underställs administrativa chefen och ingår i ekonomienheten, 
 
att tjänst som utredare på kansliet avvecklas i samband med pensionsav-
gång 2012-12-31,  
 
att nuvarande vikarie för redovisningsansvarige, Anders Andrén erbjuds  
arbetet.  
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Yrkande 
Peter Åberg (S) yrkar att en uppföljning ska göras efter ett år av konsekven-
serna av avvecklingen av tjänsten som utredare på kansliet.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Åbergs tilläggsyrkande och  
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att en tjänst som redovisningsekonom på heltid inrättas fr.o.m. 2013-01-01, 
 
att tjänsten underställs administrativa chefen och ingår i ekonomienheten, 
 
att nuvarande vikarie för redovisningsansvarige, Anders Andrén, erbjuds 
arbetet, 
 
att tjänst som utredare på kansliet avvecklas i samband med pensions-
avgång 2012-12-31, 
 
att göra en uppföljning efter ett år av konsekvenserna av avvecklingen av 
tjänsten som utredare på kansliet.  
----- 
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Borgen för resegaranti - Visit Hemavan Tärnaby AB 
 
Visit Hemavan Tärnaby AB har inkommit med en ansökan om att  
Storumans kommun ska ställa borgen på 600 000 kronor som säkerhet för 
bolagets resegarantier. 
 
Kammarkollegiet kräver att företag som arrangerar resor ska lämna en rese-
garanti till kammarkollegiet. Garantibeloppet ska täcka alla förskott resenä-
rer har betalat samt i vissa fall kostnader för hemtransport. Hanteringen av 
resegarantin går till så att företaget som arrangerar resor har sin bank att 
skriva ut en garanti där banken åtar sig att infria förpliktelserna mot rese-
närerna. Banken kräver efter infriande av resegarantin företaget på de  
pengar som banken betalat ut.  
 
Den bank som ska utfärda resegarantin för Visit Hemavan Tärnaby AB:s 
räkning kräver i sin tur säkerheter för de åtaganden som banken garanterar i 
resegarantin. En kommunal borgen som säkerhet för resegarantin bedöms 
accepteras av banken. 
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-09-30. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 110. 
 
Koncernchefens bedömning 
Kommunal borgen får enligt kommunens finanspolicy endast lämnas till 
bolag där kommunen är majoritetsägare eller vid ett minoritetsägande att 
samtliga parter borgar i förhållandet till ägarandelarna i företaget. Bedöm-
ningen är att kommunal borgen som säkerhet för resegarantin strider mot 
finanspolicyn.  
 
Kommunal borgen i detta fall bedöms strida mot 2 kap. 2 § Kommunal-
lagen att kommunen ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för något annat.  
 
Viss öppning finns i 2 kap. 8 § Kommunallagen där det omnämns att indi-
viduellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas om det finns syn-
nerliga skäl för det. 
 
Arbetsutskottets förslag 
att Visit Hemavan Tärnaby AB:s ansökan om kommunal borgen som sä-
kerhet till resegarantin avslås. 
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Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelas att Visit Hemavan Tärnaby 
AB återtagit sin ansökan.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet utgår. 
----- 
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Tjänsteköpsavtal - avdelningen för korttidsplatser vid sjukstugan i 
Storuman_________________________________________________ 
 
För att tillgodose individers bästa och för att ge en kostnadseffektiv vård 
och omsorg har avtal upprättats mellan Storumans kommun och  
Västerbottens läns landsting.  
 
Avtalet avser avdelningen med korttidsplatser vid sjukstugan i Storuman. 
Platserna kan nyttjas för rehabilitering, växelvård men även i undantagsfall 
permanent boende för personer med behov av stora insatser av både om-
vårdnads och medicinsk karaktär. De personer som kommer att vistas vid 
avdelningen har ansökt och beviljats bistånd till detta enligt SoL (Social-
tjänstlagen).  
 
Av avtalet framgår sammanfattningsvis att kommunen ansvarar för driften 
av korttidsplatserna och landstinget tillhandahåller personal och arbetsled-
ning.  
 
Avtalet innebär att kommunens omvårdnadspersonal vid sjukhemmet  
Backen kommer att, genom intresseanmälan, erbjudas anställning hos 
landstinget. Parterna är överens om att de arbetstagare som byter arbets-
givare ska tillförsäkras anställningsvillkor liknande de som gäller vid verk-
samhetsövergång enligt LAS (Lagen om anställningsskydd).  
 
Samråd har skett och de fackliga organisationerna är överens med arbets-
givaren om förslaget.  
 
Omsorgsnämnden har 2012-09-26 § 94 beslutat: 
 
att godkänna upprättat avtalsförslag med tillhörande bilaga för personal-
övergång 
 
att organisationsförändringen träder i kraft 1 januari 2013, samt 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Beredande organs förslag 
Omsorgsnämndens protokoll 2012-09-26, § 94 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-10-12.  
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Enligt omsorgsnämndens reglemente ska nämnden utöva ledningen av den 
kommunala hälso- och sjukvårdande verksamheten enligt HSL (Hälso- och 
sjukvårdslagen). Enligt samma reglemente ska avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av omsorgsnämnden undertecknas av ordföranden 
eller vid förfall för denne vice ordföranden och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer. 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen uppmärksamt följa den 
kommunala hälso- och sjukvården samt verka för god kommunal hälso-  
och sjukvård. Enligt samma reglemente är kommunstyrelsen kommunens 
pensions-, löne- och anställningsmyndighet och ska ha hand om frågor som 
rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 
 
Koncernchefens bedömning 
I detta ärende är det omsorgsnämnden som fattar beslut att ingå tjänste-
köpsavtal med landstinget. Omsorgsnämnden behöver ett godkännande av 
kommunstyrelsen vad gäller bilaga 2 Personalövergång då det är styrelsen 
som har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som  
arbetsgivare och dess arbetstagare. Bedömningen är också att det är om-
sorgsnämndens ordförande eller vice ordförande med kontrasignatur av ut-
sedd anställd som undertecknar detta avtal.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna bilaga 2 Personalövergång till tjänsteköpsavtal avseende  
avdelningen för korttidsplatser vid sjukstugan i Storuman.  
----- 
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Upphandling - Kabelbyte Krutfjällslänken  
 
Tekniska avdelningen har infordrat anbud på byte av optofiberkabel  
sträckan Storuman-Slussfors-Morkan. Arbetet utförs inom projektet  
Krutfjällslänken. 
 
Vid anbudstidens utgång har två anbud inkommit, vilket närmare framgår 
av protokoll fört vid anbudsöppning 2012-10-01. 
 
Vid sammanträdet presenteras en utvärdering av inkomna anbud utifrån 
upprättade kriterier.  
 
Beredande organs förslag 
Projektledare Svante Granbergs tjänsteutlåtande 2012-10-05. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta sidoanbud från Laisbäck Gräv & Såg AB. 
----- 
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Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Följande delegeringsbeslut redovisas: 
 
o Färdtjänst- och riksfärdtjänstärenden maj, augusti—september 2012. 
 
o Personalärenden; antagande av centrala överenskommelser augusti 2012. 
 
o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-09, §§ 111—116.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
----- 
  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL  26 (26)  
   
Kommunstyrelsen 2012-10-23  
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

  
KS § 109   
 
Meddelanden 
 
KS/2012:37 
Bergsstatens beslut 2012-10-01 om bearbetningskoncession för området 
Rönnbäcken K nr 3.  
 
KS/2012:280 
Länsstyrelsens yttrande 2012-08-27 till Trafikverket över ansökan om för-
ändring till allmän väg av den enskilda vägen 11985 Brånaberg-Slussfors. 
Länsstyrelsen avstyrker ansökan.  
 
KS/2012:273 
Länsstyrelsens beslut 2012-09-11 att avslå Bengt Anderssons överklagande 
av räddningsnämndens i Storumans kommun beslut 2012-07-18 att förbjuda 
användning av eldstad med tillhörande rökkanal på fastigheten Västansjö 
1:29 till dess bristerna är åtgärdade och sotningsdistriktet kontaktats för ny 
kontroll.  
 
KS/2012:299 
Styrelsens för MittSkandia skrivelse 2012-10-04 till Nordland Fylkeskom-
mun med anledning av diskussioner om sammanslagning av EU-program-
men Botnia Atlantica och Nordprogrammet kommande strukturperiod 
2014—2020. Styrelsen avråder från en sammanslagning och ser hellre ett 
förstärkt samarbete med Nordland Fylkeskommun istället för en utvidning 
till ett större nätverk. 
 
KS/2012:295 
Försäkringskassans information 2012-10-04 om avveckling av serviceplat-
sen i Storuman från kommande årsskifte. Försäkringskassan och Pensions-
myndigheten har sedan några år erbjudit kunder en viss service på Arbets-
förmedlingen. Serviceplatsen avvecklas pga. mycket låg efterfrågan på 
tjänsterna och att dessa inte uppfyllt kundens behov. Försäkringskassans 
personliga handläggare inom sjukförsäkring och funktionshinder berörs inte 
av förändringen.  
 
Följande protokoll redovisas: 
 
o Styrelsen för Storumans Flygplats AB 2012-08-24. 
----- 
 
  


