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Kommunstyrelsen  2013-12-17 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-12-17 kl.13.30—14.50 

 Ajournering kl. 14.30-14.40 för överläggningar, § 150 

  

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Therese Granström (C) 

 Lars Levinson (M) 

 Veronika Håkansson (M) 

 Tina Kerro (FP) 

 Ronny Nyström (KL) 

Eira Henriksson (S) 

 Peter Åberg (S) 

 Karin Malmfjord (S)  

 Kurt Forsberg (S) 

 Sven-Åke Pennling (S) 

 Bengt-Göran Burman (V) 

 Nils-Erik Dahlberg (S)  tjänstgörande ersättare 

   

Övriga Maria Mickelsson sekreterare 

 Peter Persson koncernchef 

 Ralph Johansson kanslichef 

  

 

Utses att justera Veronika Håkansson och Eira Henriksson 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-12-19 Paragrafer  143—162 

 

 

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

 Maria Mickelsson 

 

                      

                    Ordförande …………………………………....      

 Tomas Mörtsell  

  

 

                     Justerande  …………………………………… …………………………………… 

 Veronika Håkansson                   Eira Henriksson 

          

                                                   ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2013-12-17 

 

Datum då anslaget sätts upp          2013-12-19           Datum då anslaget tas ned       2014-01-10 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KS § 143  KS/2010:429 – 811 

 

Motion - badkort för kommunens skolungdom 

 

Marianne Johansson (V) och Helena Israelsson (V) har 2010-11-30 lämnat 

in en motion om badkort för kommunens ungdom.  

 

I enlighet med kommunens strävan att vara en attraktivare kommun att bo 

och vistas i, anser Johansson och Israelsson att det ska vara gratis för kom-

munens skolungdom att simma/bada på kommunens simhallar. En accepta-

bel variant kan vara ett tio-kort per termin och barn. Kortet ska gälla alla 

skolbarn i åk 1—9 i kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Motionen överlämnades därefter till fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

den för yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2011-06-16 att god-

känna följande förslag till yttrande från förvaltningschefen: 

 

Ett 10-kort per år till alla skolungdomar ger en kostnad på 92 000 kronor/år. 

 

Ett terminskort kostar för 736 skolungdomar 147 500 kronor och om det 

ska erbjudas för två terminer 295 000 kronor. 

 

Då fritids-, kultur- och utbildningsnämnden inte heller under 2012 kommer 

att kompenseras för kostnadsökningar kommer ett erbjudande om fria bad-

kort att innebära ökade kostnader för nämnden som det i dag inte finns nå-

gon täckning för.  

 

Kommunstyrelsen behandlade motionen 2011-09-13 § 92 och beslutade fö-

reslå att motionen skulle avslås med hänvisning till fritids-, kultur- och ut-

bildningsnämndens yttrande. 

 

Kommunfullmäktige beslutade därefter 2011-09-27, § 87 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning med hänsyn till be-

fintliga skillnader i priser och tillgänglighet vid badhusen i kommunen. 

 

Ärendet överlämnades till kanslichefen som i tjänsteutlåtande 2013-05-03 

gjorde följande bedömning: 
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KS § 143 

 

I ingånget avtal med Hemavan Fjällcenter avseende badhuset i Hemavan 

finns reglerat hur öppethållandet ska vara som lägst både låg- och högsä-

song. Eventuella prisskillnader kan knappast kommunen kunna påverka 

med hänsyn till den marknadsekonomi som råder utan att kommunens kost-

nader i avtalet stiger ytterligare.  

 

Dagens kostnader för att kommunens skolungdomar ska få simma/bada gra-

tis ligger på samma nivå som fritids-, kultur- och utbildningsnämnden fram-

räknat i utredning i juni 2011. Förutsättningarna för nämnden att finansiera 

kostnadsökningarna är knappast större i dag utan snarare mindre utifrån de 

ekonomiska förutsättningar som råder. 

 

Kommunstyrelsen behandlade därefter ärendet på nytt 2013-06-04 och be-

slutade då att återigen föreslå kommunfullmäktige att motionen skulle av-

slås.  

 

Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen 2013-06-18 beslutades 

att återremittera ärendet igen till kommunstyrelsen för ytterligare beredning 

för att undersöka möjligheterna till finansiering av tio-kort per termin och 

barn. 

 

Ärendet har därefter på nytt överlämnats till kanslichefen som i sin tur 

översänt det till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2013-11-07 

beslutat att vidhålla tidigare ståndpunkt om att motionen ska avslås baserat 

på följande yttrande från förvaltningschefen:  

 

Syftet att kommunen ska vara en attraktiv kommun att bo i stämmer väl 

överens med kommunens styrdokument och nämndens strävan. Förslaget 

begränsas nu till ett gratis 10-kort per termin för barn som går i årskurserna 

1-9. Det ska alltså inte gälla för gymnasieelever och förskolebarn vilket kan 

komma att upplevas som orättvist. En försöksverksamhet på en termin kos-

tar enligt nämndens tidigare beräkning 92 000 kronor och om verksamheten 

som sådan skulle permanentas blir kostnaden dryga 180 000 kronor per 

budgetår. Förmodligen kan resurserna användas till riktade aktiviteter på ett 

mer gynnsamt sätt.  

 

I tjänsteutlåtande 2013-11-19 vidhåller kanslichefen tidigare utlåtande  

innebärande att förutsättningarna för nämnden att finansiera de  
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KS § 143 

 

kostnadsökningar som tio-kort medför, fortfarande bedöms mindre än tidi-

gare utifrån de ekonomiska förutsättningar som råder.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-06-16, 78 och 

2013-11-07, § 100. 

Arbetsutskottets protokoll 2011-08-16, § 91 och 2013-12-03, § 122. 

Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-13, § 92 och 2013-06-04, § 55. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-27, § 87 och 2013-06-18, § 59. 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtanden 2013-05-03 och 2013-11-19. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen avslås. 

 

Yrkanden 

Bengt-Göran Burman (V) biträdd av Nils-Erik Dahlberg (S) yrkar 

 

att motionen bifalls 

 

att tio-kort införs per termin för barn i årskurs 1-6 i Storumans kommun.  

 

Kurt Forsberg (S) biträdd av Karin Malmfjord (S) yrkar bifall till arbets-

utskottets förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Burmans  

yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås. 

 

Reservation 

Bengt-Göran Burman (V) och Nils-Erik Dahlberg (S) reserverar sig över 

beslutet till förmån för Burmans yrkande. 

----- 
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KS § 144  KS/2012:256 - 401 

 

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun 

 

Enligt Miljöbalken (1998:808) 15 kap. 11 § är kommunerna skyldiga att 

upprätta en renhållningsordning. Den ska innehålla en avfallsplan samt  

föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. 

 

Under hösten 2012 ställdes renhållningsordningen ut i fyra veckor för syn-

punkter. 

 

Den del av renhållningsordningen som avser avfallsplanen är ett gemensamt 

arbete med kommunerna Malå, Norsjö, Sorsele, Lycksele, Vilhelmina,  

Dorotea, Åsele och Storuman. Då arbetet ännu inte är färdigt med dess 

struktur och layout finns ännu ingen aktuell avfallsplan att anta.  

 

De lokala föreskrifterna omfattas inte av samarbetet, utan har arbetats  

fram av varje enskild kommun. I föreskrifterna regleras de lokala förutsätt-

ningarna kring hur avfallet ska samlas in och omhändertas. Under utställ-

ningstiden har det inte kommit in några synpunkter på förslaget till lokala 

föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun.  

 

Då arbetet med att upphandla nya entreprenörer för insamling av hushålls-

avfall är påbörjat, är det viktigt att kunna hänvisa till kommunens lokala  

föreskrifter om avfallshantering. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Christina Erikssons tjänsteutlåtande 2013-12-02. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till lokala föreskrifter om avfallshantering för  

Storumans kommun att gälla fr.o.m. 2014-07-01 antas. 

----- 
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KS § 145  KS/2013:245 - 338 

 

Medborgarförslag - borttagning av träd vid Hermelinkullarna 

 

Julia Jonsson och Lovisa Ivebo har 2013-05-29 lämnat in ett medborgarför-

slag om Hermelinkullarna i Storuman. 

 

Jonsson och Ivebo anser att Hermelinkullarna borde bli ett trevligare och  

finare ställe att vistas vid både för boende i området och turister.  

 

Träden mot Uman borde därför tas bort eftersom de ger en sämre utsikt och 

skymmer solen.  

 

Jonsson och Ivebo föreslår  

 

att träd tas bort vid Hermelinkullarna. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18, § 68 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

 

Ärendet har därefter överlämnats till förvaltningsassistenten vid tekniska 

avdelningen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Vattenfall AB är ägare av fastigheten. Vid samtal med ägaren säger de att 

en röjning av området kan vara positivt för vissa men negativt för andra 

med tanke på insyn, vindpåverkan, utsikt m.m. Hänsyn till hur området är 

iordningställt från första början i ”regleringsmålet” bör också tas. Ägarna 

tar bort farliga träd om de skulle finnas. Någon annan röjning i området är 

inte planerad. 

  

Beredande organs förslag 

Förvaltningsassistent Lisbeth Isakssons tjänsteutlåtande 2013-11-13. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-12-03, § 123. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget eftersom Storumans kommun inte äger fastig-

heten och därför inte kan besluta om borttagning av träd. 

----- 
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KS § 146  KS/2012:266 - 001 

 

Uppföljning - avveckling av tjänst som utredare vid kansliet 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-23 att inrätta en tjänst som redovis-

ningsekonom på heltid fr.o.m. 2013-01-01 samt att avveckla tjänsten som 

utredare på kansliet i samband med pensionsavgång 2012-12-31. Kommun-

styrelsen beslutade vidare att en uppföljning skulle göras efter ett år av kon-

sekvenserna av avvecklingen av tjänsten som utredare.  

 

Syftet med förstärkningen inom ekonomienheten var att stärka koncern-

redovisningen och därmed bidra till ytterligare samverkan inom koncernen 

genom att i högre utsträckning tillgodose koncernens behov av kvalificerad 

redovisningskompetens. Vidare skulle redovisningsekonomen vid behov ut-

föra utredningsuppdrag och för övrigt utgöra en resurs för ekonomienheten. 

 

Nuläget 

Kommunerna påverkas i allt större omfattning från flera olika nivåer vilket 

gör att det ställer allt högre krav på kompetens och flexibilitet i förvalt-

ningen för att möta de framtida utmaningarna.  Flernivåstyrningen samt att 

områden ekonomiskt, kulturellt och politiskt knyts närmare varandra inne-

bär också att nya möjligheter öppnar sig där kommuner kan påverka sin  

situation utanför de traditionella nationella nivåerna. Storumans kommun 

har efter EU inträdet bl.a. utmärkt sig med att per capita vara en av kom-

munerna som knutit till sig mest utvecklingsmedel från EU. Bedömningen 

är att neddragningen av utredarresurser kan komma att påverka kommunen 

negativt när behovet av utredningsuppdrag utifrån bl.a. ovanstående be-

döms öka de kommande åren. 

 

Under 2013 har ekonomienheten arbetat med ett antal utvecklingsarbeten 

såsom upphandling av nytt bankavtal, införande av ny kontoplan, upphand-

ling av skanningtjänster m.m. vilket ger goda förutsättningar för framtida 

effektiviseringar. Samtidigt har ekonomienheten en större bemanning jäm-

fört med perioden före 2013. Bedömningen är att det finns utrymme att 

minska resurserna inom ekonomienheten. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-11-21. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-12-03, § 124. 
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KS § 146 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av konsekvenserna av avvecklingen av utredar-

tjänst 

 

att beakta uppföljningen i kommunstyrelsens detaljbudget 2014. 

----- 
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KS § 147  KS/2013:392 - 041 

 

Detaljbudget 2014 för kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige har 2013-11-26 beslutat att fastställa kommunstyrel-

sens budgetram 2014 till 59 393 000 kronor. Koncernchefen har i samarbete 

med kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till detaljbudget för 

kommunstyrelsens verksamhet. 

 

Väsentliga förändringar mot detaljbudget 2013 är: 

 

o 1 000 000 kronor har avsatts för kommunstyrelsens förfogande. 

 

o 350 000 kronor har avsatts till valnämnden för att genomföra val till 

Europaparlamentet och allmänna val 2014. 

 

o 250 000 kronor har avsatts till räddningstjänsten för att genomföra större 

utbildningsinsatser 2014. Utbildningsinsatsen är av engångskaraktär. 

 

o 312 000 kronor har avsatts för personaladministrativa åtgärder. 

 

o 150 000 kronor har avsatts för funktionen inflyttarservice. 

 

o Tjänsten som redovisningsekonom (1,0) avvecklas fr.o.m. 2014-01-01. 

 

o En tjänst (1,0) som utredare inrättas fr.o.m. 2014-01-01. 

 

o 350 000 kronor extra har avsatts inom området arbetsmarknadsbefräm-

jande åtgärder. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-11-22. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-12-03, § 125. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till detaljbudget 2014 för kommunstyrelsen 

 

att inrätta en tjänst (1,0) som utredare fr.o.m. 2014-01-01 

 

att tjänsten som utredare ska underställas koncernchefen 

 

att avveckla tjänsten som redovisningsekonom (1,0) fr.o.m. 2014-01-01 
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KS § 147 

 

att inrätta en funktion för inflyttarservice fr.o.m. 2014-01-01. 

----- 
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KS § 148  KS/2013:412 - 041 

 

Investeringsprojekt 2014 - kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige har antagit nya principer för hantering av investe-

ringsbudget fr.o.m. 2014. Principerna innebär att kommunfullmäktige dele-

gerar till styrelse och nämnd att löpande under året besluta om projekt mel-

lan 500 tkr och 5 000 tkr. 

 

Förslag till projekt som kan initieras i början av 2014 har presenterats för 

koncernledningsgruppen 2013-12-09. Koncernledningsgruppen tillstyrker 

projekten och föreslår att medel avsätts. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-12-09. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avsätta medel för investeringsprojekt 2014 enligt följande: 

 

Projekt Belopp 

 

Tärna Samservice, ombyggnad av reception 600 tkr 

 

Grovrensanläggning samt övriga arbetsmiljö- 1 000 tkr 

åtgärder i Hemavans avloppsreningsverk 

 

Fördelas inom teknisk verksamhet 1 000 tkr 

 

Vattenförsörjning Hemavan 1 000 tkr 

 

Resecentrum Storuman 650 tkr 

 

Ombyggnation bredband 2 000 tkr 

 

Arbetsmiljöåtgärder – fritids-, kultur- och  500 tkr  

utbildningsnämnden  

 

Bagaren 6, Tranan (om- och tillbyggnad entré m.m.) 1 450 tkr 

 

Kommunens fastigheter, energieffektiviseringar 1 000 tkr 

 

Ormen 14 (ombyggnad ventilation, tak träslöjd m.m.) 3 500 tkr  

----- 
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KS § 149  KS/2013:398 - 040 

 

Taxor och avgifter 2014 för kommunstyrelsen 

 

Förslag till taxor och avgifter 2014 för kommunstyrelsens verksamhet har 

upprättats. 

 

Förslaget innebär i korthet följande: 

 

o Personalkostnader samt uthyrningspriser inom teknisk verksamhet höjs 

med 2 %. 

 

o Kontantabonnemang för fritidshus inom SumNets verksamhet införs 

med 280 kronor per 30 dagar och med giltighetstid 12 månader. Anslut-

ningsavgift för småhus i utbyggnadsområde höjs från 2 800 kronor till 

5 000 kronor. Svartfibertaxa – avtal 2 kunder höjs från 2,50 till 2,70 

kronor/meter. Lokalaccess Ethernet PtillP 2 Mbit sänks från 700 kronor 

/mån till 500 kronor/månad, 10 Mbit sänks från 1 782 kronor/månad till 

1 200 kronor/månad och 100 Mbit sänks från 3 762 kronor/månad till 

2 200 kronor/månad. 

 

o Avgifter för tillfälligt användande av analoga och digitala primär- och 

baskartor införs. (Dessa har tidigare funnits i Miljö- och samhällsbygg-

nadsnämndens taxa.) 

 

o Avgift för hyra av videokonferens införs med 600 kr/timme inkl. till-

gång till teknisk hjälp. 

 

o Avgifter för Storumans Camping tas bort med anledning av att kommu-

nen har arrenderat ut campingen. 

 

o Avgifter för bowlingen tas bort med anledning av att anläggningen över-

förs till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. 

  

o Övriga taxor föreslås vara oförändrade. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-11-25. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-12-03, § 126. 
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KS § 154 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till taxor och avgifter för kommunstyrelsen att 

gälla fr.o.m. 2014-01-01. 

----- 
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KS § 150  KS/2013:399 - 133 

 

Överenskommelse om mottagande ensamkommande flyktingbarn 

fr.o.m. 2014______________________________________________ 

 

Förslag till överenskommelse har diskuterats vid möte med representanter 

för Storumans kommun, länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagande 

av flyktingar, andra skyddsbehövande samt ensamkommande barn.  

 

Några förändringar i regelverket har aviserats från myndigheternas sida, 

dels ändringar i ersättningsreglerna och dels ges Migrationsverket möjlig-

heter att placera ensamkommande barn i strid med kommunernas vilja. 

Detta gäller även för Storumans kommun då antalet platser som ska vara 

tillgänglig för asylsökande barn ska vara fem.  

 

För närvarande har kommunen två tillsvidareavtal. Det ena avtalet reglerar 

antalet ensamkommande barn med uppehållstillstånd såväl som asylsö-

kande barn. Antal boendeplatser är femton varav minst tre platser alltid ska 

vara tillgängliga för asylsökande. Det andra avtalet gäller för mottagande 

och bosättning av nyanlända invandrare. Kommunen ska årligen ta emot 

10-15 nyanlända, anvisade av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket 

samt 10 egenbosatta flyktingar. Detta ger totalt 20-25 nyanlända per år in-

kluderande de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd. 

 

Frågeställningen om en förändring av nu gällande avtal har aktualiserats 

dels av regeländringarna men även eftersom att det i dagsläget finns en in-

tressent som erbjuder kommunen möjligheter att lösa boendefrågan för de 

ensamkommande barnen i privat regi. 

 

Den interna samordningsgruppen för flyktingfrågorna har tagit upp fråge-

ställningarna vid ett flertal möten och kommit fram till följande förslag till 

underlag för beslut:  

 

 Utökningen av antalet boendeplatser som ska vara tillgängliga för 

asylsökande barn bör tillgodoses genom en utökning till det antal som 

krävs, nämligen fem platser. Utökningen föreslås gälla från 2014-07-

01. 

 

 En utökning av antalet ensamkommande barn utöver detta bör inte 

göras i dagsläget, då påfrestningen på övriga samhället, fritidsverk-

samhet och skola inte får bli för stor. Kommunens ambition har varit 

och är att utföra ett fullgott arbete med flyktingmottagningen och inte 

ta för sig ett för omfattande åtagande. 
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 Avtalet för nyanlända anvisade av Arbetsförmedlingen behöver inte 

förändras utan antalet 20-25 nyanlända per år torde vara tillräckligt 

för att bibehålla den ersättningsnivå som gäller i dagsläget. Dessutom 

bidrar den anhöriginvandring som hittills förekommit till att man med 

lätthet klarar antalet nyanlända. 

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-11-19. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-12-03, § 127. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att gällande tillsvidareavtal för mottagande av ensamkommande flykting-

barn sägs upp 

 

att nya tillsvidareavtal tecknas med länsstyrelsen från och med 2014-04-01 

med 25 boendeplatser för mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

varav 5 boendeplatser ska vara tillgängliga för asylsökande barn samt att 

utöver detta ska 10 ytterligare boendeplatser tillhandahållas för barn med 

uppehållstillstånd. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn från och 

med 13 år till och med 17 år 

 

att 10-12 boendeplatser av totalt 25 boendeplatser för mottagande av en-

samkommande flyktingbarn ska upphandlas externt 

 

att beslutet gäller under förutsättning att externt boende kan upphandlas. 

 

Yrkande 

Sven-Åke Pennling (S) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet 

för ytterligare beredning. 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.30—14.40 för överläggningar.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller vid  

senare tillfälle vilket innebär bifall till Pennlings återremissyrkande och  

finner att kommunstyrelsen bifaller återremissyrkandet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.  

----- 
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Ombyggnation av Resecentrum i Storuman 

 

Storumans kommun hyr idag väntsal för resenärer i Trafikverkets k-märkta 

järnvägsstation i Storuman. Väntsalen är inte bemannad och toaletterna är 

gemensamma med den restaurang som finns i byggnaden. Väntsalen med 

toaletter upplevs som nedgången, smutsig och illaluktande. 

 

Bussgods har tidigare hyrt lokaler i järnvägsbyggnaden. Med anledning av 

arbetsmiljöverkets föreläggande om behov av överbyggda lastkajer lämnade 

Bussgods för några år sedan lokalerna i byggnaden. Bussgods ambition är 

dock att kunna återvända till tidigare lokaler. 

 

Bussgods har tillsammans med kommunen försökt hitta gemensamma lös-

ningar på nya lokaler i stationsbyggnaden. Detta innebär för kommunens 

del att väntsalen föreslås flyttas till samma del av byggnaden som Buss-

gods. Med anledning av detta kan av- och påstigning på bussarna inte ske 

från baksidan av huset. En lösning för detta behöver hittas på framsidan. 

Kommunen arrenderar redan idag marken av Trafikverket och har tidigare 

bekostat de investeringar som utförts utomhus. Kommunen har fått muntligt 

tillstånd från Trafikverket att utföra ytterligare ändringar utomhus. 

 

Samverkan med Bussgods innebär att väntsalen bemannas dagtid genom 

Bussgods personal. Resenärer kan då köpa biljetter direkt i väntsalen. 

 

Kommunen har tidigare ansökt om bidrag via Länstransportplanen för åt-

gärder på Storumans Resecentrum. Kommunen beviljades bidrag med 50 % 

till total ombyggnation både ute och inne, dock högst 650 tkr. Kommunens 

50 % -iga insats till ombyggnation av väntsalen sker via hyra. Bedöm-

ningen är att kommunen inte behöver tillskjuta mer än 50 % för ombygg-

nationen utomhus.  

 

För att Trafikverket ska påbörja investeringen i byggnaden krävs att kom-

munen och Bussgods skriver avtal med Trafikverket om en total lösning. 

Detta innebär också att kommunen måste göra de investeringar som krävs 

utomhus. Tidplanen är att det ”nya Resecentrumet” står färdigt och invigs 

15 augusti 2014. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-11-25. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-12-03, § 128. 
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fullfölja projektet och avsätta medel för detta ur 2014 års investeringar. 

----- 
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Förvärv av belysningsanläggning vid NLC Storumanterminalen 

 

Den belysningsanläggning som finns vid omlastningsterminalen NLC  

Storumanterminalen leasas av Vattenfall Eldistribution AB. Leasingen kos-

tar ca 400 tkr varje år och platschefen för omlastningsterminalen har gjort 

en förfrågan till Vattenfall Eldistribution AB om förvärv av belysnings-

anläggningen. 

 

Ett förvärv kan ske till ett pris av 2 295 tkr under förutsättning att det drift- 

och underhållsavtal som Vattenfall Eldistribution AB har med Vattenfall 

Service kan övertas av kommunen alternativt att kommunen och Vattenfall 

Service kan komma överens om nytt avtal. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-11-25. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-12-03, § 129. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att förvärva belysningsanläggningen vid NLC Storumanterminalen till ett 

pris av 2 295 tkr 

 

att finansiering av förvärvet sker ur investeringsprojekt 1135 Vattenför-

sörjning Hemavan. 

----- 
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Delegering av beslutanderätt - upptagande av lån 2014 

 

Kommunfullmäktige har 2013-11-26, § 116 bland annat beslutat att kom-

munstyrelsen under 2014 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skul-

der under år 2014 med totalt 25 000 000 kronor samt att kommunstyrelsen 

under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande  

belopp på de lån som förfaller till betalning under 2014. 

 

Kommunstyrelsen har möjlighet med stöd av kommunfullmäktiges beslut 

att bestämma att nyupplåning och omsättning av lån ska beslutas direkt av 

kommunstyrelsen eller till delegat att denne för kommunstyrelsens räkning 

har rätt att nyupplåna och omsätta lån. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2013-12-03, § 130. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att redovisningsansvarig Helena Viktorsson har rätt, att för kommunstyrel-

sens räkning under 2014 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 

2014, med totalt 25 000 000 kronor 

 

att redovisningsansvarig Helena Viktorsson har rätt, att för kommunstyrel-

sens räkning under 2014 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande be-

lopp på de  lån som förfaller till betalning under 2014. 

----- 
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Delegering av beslutanderätt - investeringsprojekt inom kommun-

styrelsens investeringsram_________________________________ 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-26 i ärendet om principer för  

investeringsbudget fr.o.m. 2014 att rekommendera  styrelse och nämnd att  

vidaredelegera till respektive förvaltningschef att besluta om investerings-

projekt inom angiven ram upp till 500 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att koncernchefen har rätt att besluta om investeringsprojekt inom kom-

munstyrelsens investeringsram upp till 500 000 kronor. 

----- 
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Medarbetarenkäten 2013 - kommunstyrelsens verksamhetsområde 

 

Medarbetarenkäten samt enkäten hållbart medarbetarengagemang är ge-

nomförd under perioden 6 september-11 oktober 2013. Svarsfrekvensen 

inom kommunstyrelsens verksamhetsområde är 96,4 procent. Av 56 med-

arbetare har 54 svarat.  

 

Vad gäller medarbetarenkäten har 57 frågor ställts till medarbetarna som  

resultatmässigt sammanställts till ett medarbetarindex inom kommunstyrel-

sens verksamhetsområde. Åtta 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 har nio frågor ställts till 

medarbetarna angående motivation, ledarskap och styrning. Enkäten är ut-

formad med en skala från 0 till 100, där 0 är sämst och 100 är bäst. Värdena 

utrycker ett hållbart medarbetarengagemangindex (HME) 

 

Sammanfattande bedömning av kommunstyrelsens NMI 2014 

 

Utvärdering mot antaget mål 2013 

 Utfall 2013 Mål 2013 +/- 

NMI 4,7 4,6 +0,1 

 

Jämförelse mot kommunens totala resultat 

 Kommunstyrelsen Kommunen +/- 

NMI 4,7 4,7 +-0,0 

 

Utveckling kommunstyrelsen 2010 – 2013 

 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

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

 

Sammanfattande bedömning av kommunstyrelsens HME 2014 

 

Jämförelse mot kommunens totala resultat 

 Kommunstyrelsen Kommunen +/- 

HME 78 78,6 -0,6 
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Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-11-22. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-12-03, § 131. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen och uppföljningen. 

----- 
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Organisationsförändring vid räddningstjänsten 

 

Bakgrund 

Räddningschef är den enda kommunala chefsbefattning där lagstiftningen 

fortfarande reglerar kompetensen. För att säkerställa redundans har därför 

de flesta kommuner en ställföreträdande räddningschef med föreskriven 

kompetens, endera genom avtal med grannkommuner eller genom egen 

personal. 

 

Storumans kommun har hittills haft ett ömsesidigt avtal med Sorsele kom-

mun som inneburit att Sorseles räddningschef är ställföreträdare i Storuman 

och vice versa. Denna lösning medger dock inte delegeringar eller att på 

annat sätt fördela arbete mellan chefspersonerna. 

 

Bedömning 

Räddningstjänsten har under ett antal år hämmats av en otydlig och svårför-

ståelig organisation. Detta har inte minst märkts i kontakt med allmänheten 

men också i kontakter med egen personal. Det finns alltså ett behov av att 

förändra organisation, ansvar och arbetsfördelning. 

Kommunen förfogar idag över en brandinspektör som inte kan utnyttjas till 

sin fulla potential. En ändring av den tjänsten till en tjänst som ställföreträ-

dande räddningschef skulle innebära flera fördelar. Dels skulle organisat-

ionen bli mer begriplig, delegationsmöjligheterna skulle öka, ett långsiktigt 

ledarskap skulle säkerställas och verksamheten kunna skötas effektivare. 

Troligen innebär denna effektivisering även sänkningar av vissa driftkost-

nader vilka bedöms kunna finansiera den löneökning som blir nödvändig. 

Samråd har hållits med Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund 

där ingen av organisationerna hade något att invända.  

Om denna förändring genomförs kommer Storumans kommun ändå att fort-

sätta hjälpa Sorsele kommun genom att även framledes uppehålla tjänsten 

som ställföreträdande räddningschef hos dem. 

 

Beredande organs förslag 

Räddningschef Lars-Erik Sundqvists tjänsteutlåtande 2013-12-02. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inrätta en tjänst som ställföreträdande räddningschef  
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att avveckla tjänsten som brandinspektör 

 

att organisationsförändringen börja gälla 2014-01-01. 

----- 
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Bidrag till kulturarrangemanget "Kul-tur-tåget" 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har via kultursamordnare  

Kaarina Åström 2013-12-06 inkommit med ansökan om bidrag till ar-

rangemanget ”Kul-tur-tåget”. 

 

Storumans kommun har – tillsammans med Ammarnäs, Luleå, Vasa och 

Sundsvall – inbjudits att vara en av startorterna inför invigningen av det 

europeiska Kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014. Inom ramen för Norrlands-

operans projekt ”River Stories” ingår bland annat premiär för vokalgruppen 

Framest från Riga måndag den 27 januari. De turnerar sedan vidare i länet 

för att komma fram till Umeå fredagen den 31 januari. 

 

En arbetsgrupp bestående av föreningar i Storumans kommun har tillsam-

mans med kultursamordnaren startat ett arbete för att sätta kommunen på 

kartan under invigningsveckan. Tanken med arrangemanget ”Kul-tur-tåget” 

är att ett tåg med diesellok och fem vagnar, som finns i ägo hos Storumans 

ångtågsförening, ska rulla från Storuman till Umeå på fredagen den 31 ja-

nuari, fullastat med kultur, arrangemang och passagerare. Tåget ska också 

ta upp passagerare i Lycksele, Vindeln och Vännäs om intresse finns däri-

från. 

 

Kostnader för arrangemanget är bland annat: 

 

o hyra av loket, bränsle 

o avgifter för tågbana och tågparkering 

o arvoden till deltagande musiker, teaterfolk och andra uppträdande. 

 

Arrangemanget beräknas totalt kosta cirka 150 000 kr. 

 

Intäkter i arrangemanget blir främst: 

 

o biljettförsäljning 

o sponsorintäkter från bland annat RailCare (bränsle till loket), Inlandsba-

nan (hyra för loket) och Norrlandsoperan (eget arbete och övergripande 

turnéarrangemang). 

 

En övergripande kalkyl för arrangemanget pekar på att det krävs ett bidrag 

från Storumans kommun på cirka 100 000 kr för att budgeten ska gå ihop. 
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Arbetsgruppen ansöker därför via kultursamordaren om ett bidrag på 

100 000 kr för att kunna genomföra arrangemanget. 

 

Bedömning 
Kulturhuvudstadsåret i Umeå är en god möjlighet för alla länets kommuner 

att göra sig synliga på en bredare nationell och internationell arena. Ut-

veckling av kultur, evenemang och kreativa näringar är också ett prioriterat 

område inom utvecklingsstrategin ”Attraktiva Storumans kommun”. 

 

Efter revidering av projektet ”Attraktiva Storumans kommun – samhand-

ling vid stora investeringar” återstår cirka 853 000 kr av de avdelade med-

len för ”ASK” för åren 2012 och 2013. 

 

Koncernledningsgruppen har vid sammanträde 2013-12-09 tillstyrkt  

ansökan. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2013-12-06. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att bevilja fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningens ansökan med 

100 000 kronor 

 

att finansiering sker ur avdelade medel för ”Attraktiva Storumans kom-

mun” år 2012. 

-----  
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Marknadsföringsbidrag år 2013 - PR-föreningen Vildmannen 

 

PR-föreningen Vildmannen har 2013-07-02 lämnat in ansökan om mark-

nadsföringsbidrag för pågående och återkommande aktiviteter. Bidragsan-

sökan uppgår till 100 000 kronor för år 2013 där följande pågående och 

återkommande aktiviteter anges: 

 

o Årets vildman 

o Årets Storumanbo 

o Matfestival 

o Skidskyttestadion 

o Swampsoccer 

o Uppstart av ungdomssektion – Lilla Vildmannen 

 

PR-förening Vildmannen är dessutom medarrangör i:  

 

o Dansgalan 

o Vildmannanappet 

o Ånglokets vänner 

o Storumandagarna 

o Stensele runt 

o Vildmannaloopen 

o Vildmannaspelen 

o M.m. 

 

Beredande organs förslag  

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-07-05. 

 

Kanslichefens bedömning 2013-07-05 

Kommunstyrelsens budget för 2013 innehåller endast marknadsförings-

pengar kopplat till gällande avtal från 1997 med Tärna PR-förening. Avtalet 

gäller för den turistinformation och tillhörande turistiska marknadsföring 

som PR-föreningen sköter.  

 

Några särskilt avsatta medel för PR-föreningen Vildmannen finns inte. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2013-08-20, § 98 att avslå PR-föreningen  

Vildmannens ansökan om marknadsföringsbidrag 2013. 

 

PR-föreningen Vildmannen har 2013-10-02 begärt att ansökan omprövas.  
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja PR-föreningen Vildmannen marknadsföringsbidrag för år 2013 

med 100 000 kronor 

 

att finansiering sker ur avdelade medel för ”Attraktiva Storumans kom-

mun” år 2012. 

----- 
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Remiss - Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regerings-

uppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämp-

ning av de nya strandskyddsreglerna (M201/3437/Nm)____________ 

 

Miljödepartementet har i remiss 2013-10-21 översänt Naturvårdsverkets 

och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering 

och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna 

(M201/3437/Nm).  

 

Synpunkter ska lämnas till Miljödepartementet senast 2014-01-01. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till yttrande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Miljödepartementet enligt miljö- och samhällsbygg-

nadsnämndens förslag. 

----- 
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Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2013 - räddningstjänsten 

 

Kommunstyrelsen har 2013-02-05 fastställt en uppföljningsplan avseende 

ekonomi och verksamhet för den egna verksamheten.  

 

I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde lämnas information om 

räddningstjänstens verksamhet.  

 

Kommunens övergripande mål är att man ska ha förmåga att hantera den 

riskbild som finns så att de som vistas i kommunen löper minimal risk att 

dö eller allvarligt skadas till följd av olyckor. Räddningstjänstens verksam-

het ska i första hand inriktas mot de fem vanligaste olyckstyperna samt tre 

större olyckor som kan få mycket allvarliga konsekvenser.  

 

De vanligaste olyckorna är: 

 

o Trafikolyckor med ett eller två lätta fordon 

o Brand i bostad 

o Skogs- och gräsbränder 

o Drunkningar 

o Små kemikalieutflöden 

 

Stora olyckor är: 

 

o Bussolycka 

o Brand i samlingslokal 

o Brand i vårdanläggning 

 

Räddningstjänstens huvudsakliga uppdrag är att rycka ut på alla typer av 

olyckor, brand- och olycksförebyggande arbete, tillståndsgivning, tillsyn 

samt beredskapssamordning. Räddningstjänsten har deltidsräddningskår i 

Storuman och Tärnaby samt räddningsvärn i Gunnarn och Umnäs. Förutom 

deltidsbrandmän består organisationen av räddningschef på heltid, assistent 

på halvtid, en brandinspektör på heltid med inriktning mot förebyggande 

arbete samt beredskapssamordning och en brandinspektör på heltid med in-

riktning mot drift och underhåll.   

 

Rekryteringssituationen i Tärnaby som sedan tidigare varit svår har försäm-

rats ytterligare. Förnärvarande är två tjänster som deltidsbrandmän vakanta 

i Tärnaby och bedömningen är att det inte går att rekrytera fler brandmän 

som klarar anspänningstiden i Tärnaby. En möjlig lösning är att inrätta  
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räddningsvärn som komplement till räddningsstyrkan när den inte längre är 

fulltalig. 

 

Under våren deltog kommunen i den stora krisövningen Vildälv som läns-

styrelsen administrerade. Övningen gav krisledningen värdefull träning  

inför verkliga krissituationer samt tydliggjorde svagheter i den egna organi-

sationen. En omarbetning av styrdokumenten pågår och kommer att läggas 

fram för politisk behandling under 2014. De stormar som dragit fram över 

länet under november och december har också påverkat kommunen, även 

om störningarna i Storumans kommun inte varit lika omfattande eller lång-

variga som i andra kommuner. Trots att ingen av dem har utvecklats till en 

extraordinär händelse har kommunens krisledningsorganisation fungerat 

bra. Engagemanget och intresset från ledande politiker och ansvariga tjäns-

temän har varit stort och man tvekade inte att ta de initiativ och beslut som 

fordrades. 

 

Vid delårsrapporten för perioden januari t.o.m. augusti 2013 ligger förbruk-

ningen en procent högre än budgeten. Räddningstjänsten prognostiserar en 

negativ budgetavvikelse med 260 tkr för helåret 2013. Den främsta anled-

ningen är att intäkterna blir lägre än budgeterat samt att kostnader för per-

sonal och drift blivit högre pga. en krockad brandbil samt utbildningsinsat-

ser hos Dragon Mining.  

 

Kommunstyrelsen har i verksamhetsplanen 2013 två verksamhetsmål för 

räddningstjänsten: 

 

1. Andel larm där insatstiden inte överskrider ska uppgå till minst 90 pro-

cent. P.g.a. stora störningar i RAKEL-nätet har detta mål inte gått att 

mäta. 

 

2. 1+4 beredskap ska inte underskridas i Tärnaby. Målet har inte nåtts. 

T.o.m. november har rökdykarberedskap saknats i 59 dagar. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt. 

----- 
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Redovisning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

 

o Färdtjänst och riksfärdtjänst november 2013. 

 

o Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-12-03, §§ 132—136. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2012:44 

Lycksele kommuns slutrapport 2013-12-03 av projektet Trädgårdsnäringens 

utvecklingsmöjligheter i Södra Lappland. Storumans kommun har med-

finansierat projektet.  

 

KS/2013:401 

Samverkansnämndens LYST beslut 2013-11-04, § 53 angående samverkan 

om e-tjänster. En direktupphandling av e-tjänster/webbformulär kommer att 

göras och respektive kommun ska utse lämplig central funktion samt en 

medarbetare som tar ett övergripande ansvar för utveckling av e-blanketter.  

 

KS/Hnr 2013:3828 

Sammanträdesplan 2014 för Samverkansnämnden LYST (Lycksele,  

Storumans och Åsele kommuner). 

----- 

 

 

 

 

 

 


