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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-11-11, kl. 13.30—14.30    

 

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Therese Granström (C) 

 Ulf Vidman (M) 

 Veronika Håkansson (M) 

 Tina Kerro (FP) 

 Ronny Nyström (KL) 

 Karin Malmfjord (S)  

 Sven-Åke Pennling (S) 

 Allan Forsberg (KD) tjänstgörande ersättare 

 Bengt Dalemalm (S) tjänstgörande ersättare 

 Christian Andersson (S) tjänstgörande ersättare 

 Nils-Erik Dahlberg (S)  tjänstgörande ersättare 

 Mats Eliasson (V)  tjänstgörande ersättare 

    

Övriga Maria Mickelsson sekreterare 

 Peter Persson koncernchef 

 

 

 

Utses att justera Veronika Håkansson och Sven-Åke Pennling 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-11-13 Paragrafer  118—139   

 

 

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

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Tomas Mörtsell  

  

 

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

 Veronika Håkansson         Sven-Åke Pennling 

          

                                                ANSLAG/BEVIS 

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

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2014-11-11 

 

Datum då anslaget sätts upp          2014-11-13           Datum då anslaget tas ned       2014-12-05 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KS § 118  KS/2014:163 - 020 

 

Motion - delade turer och deltidstjänster inom omsorgen 

 

Håkan Rombe (partilös f.d. FP) har 2014-04-03 lämnat in en motion om de-

lade turer och deltidstjänster inom omsorgen. 

 

Rombe skriver följande i motionen: 

 

Vi står inför stora behov av nyrekryteringar till bl.a. omsorgsverksamhet. 

Tillgången på utbildad arbetskraft är alldeles för liten och stora problem har 

redan börjat visa sig. Många, även på riksnivå, anser oattraktiva arbetsvill-

kor och låga löner som orsaker till att få ungdomar väljer omsorgsutbild-

ning och omsorgsyrken. 

 

Det behövs minskning av deltidsanställningar och delade turer samt ökning 

av löneläget om Storumans kommun ska kunna konkurrera. Jag har tidigare 

utan framgång propagerat för att kommunen, tillsammans med andra kom-

muner, ska utarbeta en långsiktigt rekryteringsplan för alla personalgrupper. 

Det är för sent att agera när problemen redan är över oss. Utbildning av in-

vandrare är en möjlighet.  

 

Rombe föreslår 

 

att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för personalen där 

heltid bör vara det normala 

 

att delade turer ska vara en möjlighet för personalen men inte en skyldighet. 

När delade turer avskaffas bör ett icke oväsentligt extra lönepåslag ges till 

dem som väljer delade turer som inte tas från den årliga lönepotten, som en 

form av OB-tillägg. Ingen i omsorgen behöver sakna arbetsuppgifter om de-

lade turer minskas kraftigt. Aktivering, allsång m.m. aktiviteter kan bedri-

vas under dagens lugna perioder. 

 

att kommunen bör anpassa löneläget så att kommunen ligger på minst  

genomsnittet för omkringliggande kommuner. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-29, § 38 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

omsorgsnämnden för yttrande. 
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KS § 118 

 

Socialchefens bedömning och förslag till beslut 2014-09-18 

Omsorgsnämndens uppfattning skiljer sig inte från motionärens att heltid 

ska vara en rättighet och delade turer inte ska vara en skyldighet. 

 

Under perioden 2003-2008 genomfördes ett heltidsprojekt inom vård och 

omsorg. De som önskade ökad tid fick fylla ut sin grundanställning genom 

att vara mer flexibel och arbeta på andra avdelningar och arbetsplatser. 

Övertiden minskade, likaså kostnader för vikarier.  

 

Likväl var den ofinansierade tiden för stor varför projektet lades ner 2008 

som ett led i att få ordning på kostnader inom vård och omsorg. Ofinansi-

erad tid uppstår när medarbetare har rätt till sin sysselsättningsgrad och 

därmed rätt till arbetstid och lön motsvarande sysselsättningsgraden, men 

arbetsgivaren inte lyckas boka in medarbetaren på lämpliga arbetspass.  

 

I dag kan de som arbetar deltid anmäla att man önskar mer tid och lägga sig 

tillgängliga hos bemanningsenheten. Chefer ska tillfälligt höja sysselsätt-

ningsgrader för medarbetare som önskar högre sysselsättningsgrad när det 

finns vakanta utrymmen inom en verksamhet. 

 

Beträffande delade turer pågår ett arbete där man försöker göra schema där 

delade turer minimeras. Det är två enhetschefer och två medlemmar ur 

Kommunal som deltar i arbetet. Under oktober ska schemaförslag presente-

ras.  

 

Att införa reformer inom en organisations bemanningsprocess är tidskrä-

vande eftersom det ofta omfattar förändringar för en stor andel av eller till 

och med samtliga medarbetare på en arbetsplats.  

 

Omsorgsnämnden har i dagsläget svårt att hantera ett så omfattande beslut 

som ett bifall till motionen skulle innebära då det saknas såväl planering 

som ekonomiska resurser för detta.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialchefen att motionen avslås.  

 

Omsorgsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 2014-09-24, § 

176 och beslutat förslå att motionen bifalls under förutsättning att erforder-

liga medel efter utredning tillförs omsorgsnämndens budget. Vid samman-

trädet reserverade sig ledamöterna Patrik Persson (C) och Monika Beije 

(M) över beslutet till förmån för socialchefens förslag.  
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KS § 118 

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2014-09-24, § 176. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-28, § 69. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen avslås. 

 

Yrkande 

Tomas Mörtsell (C) yrkar att ärendet återremitteras till omsorgsnämnden 

för ytterligare utredning avseende kostnadsberäkning av de åtgärder som ett 

bifall till motionen innebär.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller senare 

vilket innebär bifall till återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen 

bifaller återremissyrkandet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet till omsorgsnämnden för ytterligare utredning  

avseende kostnadsberäkning av de åtgärder som ett bifall till motionen  

innebär.  

----- 
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KS § 119  KS/2014:304 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2014 för Storumans kommun 

 

Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i  

Storumans kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. De-

lårsrapporten ska innehålla, förutom styrelsens och nämndernas verksam-

hetsberättelse, en förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, 

sjukfrånvaro och måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2014 på ca 8,6 mnkr vilket är ca 

600 tkr bättre än budget. Budgetavvikelsen beror i huvudsak på att skattein-

täkterna högre än budgeterat samt förbättrad budgetföljsamhet.   

 

Det bör noteras att omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott för 2014. 

Mot bakgrund av att resultatet för kommunen, trots dessa prognoser, ser ut 

att överträffa det budgeterade resultatet är det i nuläget inte nödvändigt att 

besluta om ytterligare åtgärdskrav för nämnden. Däremot bör omsorgs-

nämnden vara ytterst noggrann i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte att 

tidigt upptäcka eventuella ytterligare avvikelser som kan medföra större un-

derskott där åtgärder krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-10-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-28, § 97. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att överlämna upprättad delårsrapport för perioden januari–augusti samt 

prognos för helåret 2014 till kommunfullmäktige för godkännande 

 

att uppmana omsorgsnämnden att vara fortsatt vaksam över sin budgetfölj-

samhet men att i nuläget inte förelägga nämnden med ytterligare åtgärds-

krav för att klara sin budget. Omsorgsnämnden ska notera att nämnden trots 

detta, i år och kommande år, omfattas av den långsiktiga målsättningen att 

hålla tilldelad budgetram.  

-----  
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KS § 120  KS/2013:356 - 041 

 

Budget 2015 och plan 2016-2018 

 

Sammanfattning 

Storumans kommun har en förhållandevis gynnsam ekonomisk situation 

med positiva resultat de senaste åren och prognos om en liknande fortsätt-

ning förutsatt att samma goda arbete fortsätter inom såväl politik som för-

valtning.  

I syfte att bibehålla en god framförhållning i planeringsförutsättningarna an-

togs budgetramar för 2015 redan under senare delen av 2013.  

 

För 2015 ska förutom budgetramar även finansiella- och verksamhetsmål 

antas samt resultat-, balans- och finansieringsbudget.  

 

Ställningstagande om budget för 2016 och framåt behöver påbörjas snarast 

under början av 2015. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-10-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-28, § 98. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att styrelsen och nämndernas driftbudgetramar för 2015 exklusive kapital-

tjänst fastställs enligt följande: 

 

Kommunstyrelsen 60 408 000 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens 140 264 000 

Omsorgsnämnden 141 284 000 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 843 000 

 

att upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2015 

samt plan för 2016, 2017 och 2018 antas 

 

att förslag till finansiella- och verksamhetsmål för 2015 för God ekonomisk 

hushållning antas 

 

att förslag till investeringsram för 2015 antas 

 

att inga tilläggsäskanden från nämnder eller styrelsen kommer att beviljas 

under 2015 
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KS § 120 

 

att kommunstyrelsen under 2015 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommu-

nens skulder under 2015, med totalt 25 000 000 kronor 

 

att kommunstyrelsen under 2015 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2015. 

----- 
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KS § 121  KS/2014:333 - 346 

 

VA-taxa 2015 

 

Vid jämförelse mellan budgeterade kostnader för 2015 och intäkter enligt 

gällande taxa (2014 års) blir det ett underskott motsvarande ca 1000 tkr. 

Underskottet består av bl.a. följande: 

 

o Ökade kostnader, både kapitaltjänst och övriga kostnader. 

 

o Budgeterade intäkter har varit för höga i förhållande till det som verklig-

en kommer kommunen tillgodo. Orsaken är bl.a. att flera relativt stora 

vattenförbrukare minskat sitt vattenuttag rejält. 

 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till VA-taxa 2015 för Storumans 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Förslaget innebär en 

höjning av brukningsavgifterna med 7 % i förhållande till 2014 års avgifter. 

Detta bör ge en kostnadstäckning på 100 %. Anläggningsavgifterna föreslås 

vara oförändrade. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2014-10-31. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till VA-taxa för Storumans kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggningar att gälla fr.o.m. 2015-01-01fastställs. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att uppdra till tekniska avdelningen att ta fram ett underlag för principdis-

kussion i kommunstyrelsen om den framtida utformningen av VA-taxan.  

----- 
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KS § 122  KS/2014:332 - 346 

 

Renhållningstaxa 2015 

 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till ny renhållningstaxa 2015 för 

Storumans kommun. 

 

Minskade intäkter på försäljning av metallskrot samt ökade personalkostna-

der medför att intäkterna behöver öka. 

 

Förslaget innebär att grundavgifterna höjs med i snitt 12 % fr.o.m.  

2015-01-01. 

 

En ny upphandling pågår för avfallsförbränning samt transport till förbrän-

ningsanläggning. Detta kan innebära att ytterligare justering av renhåll-

ningstaxan blir nödvändig. Detsamma gäller för slamtömning där en upp-

handling är påbörjad. Det nya avtalet för slamtömning ska gälla fr.o.m. 

2015-05-01. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2014-11-03. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun att gälla 

fr.o.m. 2015-01-01 fastställs. 

----- 
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KS § 123  KS/2014:341 - 104 

 

Utbetalning av partistöd 2015 

 

Som ett komplement till de nya regler för kommunalt partistöd i kommunal-

lagen som trätt i kraft tidigare i år, har kommunfullmäktige 2014-09-23 an-

tagit lokala regler för partistöd.  

 

Av reglerna framgår bl.a. följande: 

 

o Partistödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut 

av kommunfullmäktige.  

 

o Av totalt budgeterat belopp för partistöd per år utgör 45 % grundstöd 

som fördelas per parti och år samt 55 % mandatstöd som fördelas per 

mandat och år. 

 

I samband med att kommunfullmäktige fastställde reglerna beslutades 

också om att totalt budgeterat belopp för partistöd ska uppgå till 300 000 

kronor för år 2015. Detta innebär att grundstödet uppgår till 16 875 kronor 

och mandatstödet 4 024 kronor.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2014-11-04. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att partistödet för 2015 ska betalas ut i förskott under januari månad 2015 

enligt följande: 

 

Parti Antal  
mandat 

Grund- 
stöd 

Mandat- 
stöd 

Totalt 

Moderaterna         3  16 875   12 072   28 947 

Centerpartiet       13  16 875   52 312   69 187 

Folkpartiet liberalerna         2  16 875     8 048   24 923 

Kristdemokraterna         2  16 875     8 048   24 923 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna       13  16 875   52 312   69 187 

Vänsterpartiet         6  16 875   24 144   41 019 

Kommunlistan         1  16 875     4 024   20 899 

Sverigedemokraterna         1  16 875     4 024   20 899 

----- 
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KS § 124  KS/2014:336 - 003 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperioden 

2014-2018 har upprättats.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige för mandat-

perioden 2014-2018 fastställs. 

----- 
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KS § 125  KS/2014:337 - 003 

 

Reglemente för kommunstyrelsen 

 

Inför den kommande mandatperioden 2015-2018 har en översyn gjorts av 

gällande reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna.   

 

Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen att gälla fr.o.m.  

2015-01-01 har upprättats.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen att gälla fr.o.m. 

2015-01-01 fastställs. 

----- 
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KS § 126  KS/2014:312 - 003 

 

Reglemente för omsorgsnämnden 

 

Inför den kommande mandatperioden 2015-2018 har en översyn gjorts av 

gällande reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna.   

 

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2014-09-24 föreslagit ett tillägg i 

nämndens reglemente om rätt att underteckna lokala och regionala överens-

kommelser inom de områden som tillhör nämndens verksamhetsområden. 

Vid undertecknande av vissa överenskommelser krävs det ibland att nämn-

dens reglemente ska bifogas. Om det inte framgår av reglementet att nämn-

den har befogenhet att göra detta måste dessa ärenden beslutas av kommun-

fullmäktige.   

 

Förslag till nytt reglemente för omsorgsnämnden att gälla fr.o.m.  

2015-01-01 har upprättats. I förslaget har omsorgsnämndens föreslagna till-

lägg inarbetats.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2014-09-24, § 121. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till reglemente för omsorgsnämnden att gälla fr.o.m. 

2015-01-01 fastställs. 

----- 
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KS § 127  KS/2014:338 - 003 

 

Reglemente för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

 

Inför den kommande mandatperioden 2015-2018 har en översyn gjorts av 

gällande reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna.   

 

Förslag till nytt reglemente för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

fr.o.m. 2015-01-01 har upprättats. 

 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2014-10-23  

berett ärendet.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll  

2014-10-23, § 79. 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till reglemente för fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden att gälla fr.o.m. 2015-01-01 fastställs. 

----- 
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KS § 128  KS/2014:339 - 003 

 

Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

Inför den kommande mandatperioden 2015-2018 har en översyn gjorts av 

gällande reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna.   

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid samman-

träde 2014-10-22 och lämnat förslag till följande tillägg:  

 

o Bereda ärenden om kommunal tillstyrkan vid prövning av vindkraftverk 

enligt 16 kap. 4 § Miljöbalken för beslut i kommunfullmäktige alternativt 

kommunstyrelsen (beroende på kommunstyrelsens reglemente). 

 

o Initiera och föreslå köp av mark till kommunstyrelsen. 

 

Förslag till nytt reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

fr.o.m. 2015-01-01 har därefter upprättats där nämndens föreslagna tillägg 

inarbetats.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2014-10-22, § 144. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämn-

den fr.o.m. 2015-01-01 fastställs. 

----- 
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KS § 129  KS/2014:95 - 107 

 

Utredning om att minska antalet kommunala bolag 

 

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

översyn av kommunala bolag. Kommunfullmäktige avslog motionen  

2013-09-24 men beslutade samtidigt att det skulle göras en fördjupad ut-

redning om möjligheterna att minska antalet kommunala bolag. 

 

Storumans kommunföretag AB, som är moderbolag för de kommunala bo-

lagen, påbörjade en fördjupad utredning om möjligheterna att minska anta-

let kommunala bolag. Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-08 att lämna ett 

kommunalt bidrag till Storumans kommunföretag AB för genomförande av 

utredningen, maximerat till 120 000 kronor mot redovisade kostnader. 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) fick uppdraget att göra en översyn 

av bolagens organisation och ägande. Utredningen behandlar bl.a. vilka för-

ändringsbehov som identifierats och förslag till framtida styrning och orga-

nisation av de helägda bolagen.  

 

Efter förslag från styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2014-05-27 

om gemensam beredning av ärendet, har kommunstyrelsen och delar av 

kommunföretagets styrelse tillsammans berett ärendet i anslutning till 

kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-21.  

 

Utredarens förslag till engagemang i Hemavan Tärnaby Airport AB är inte 

längre aktuellt när en majoritet av ägarna sommaren 2014 tog ställning för 

en riktad nyemission till nominellt värde skulle göras i bolaget. Den riktade 

nyemissionen är genomförd och Storumans kommun är efter nyemissionen 

majoritetsägare av bolaget. 

 

Utredaren har lämnat två alternativa organisationsförslag:  

 

o Alternativ 1 innebär att Industricentrum i Storuman AB och NLC Storu-

man AB sammanförs till ett bolag. Detta innebär att det skulle finnas fyra 

helägda kommunala bolag; Storumans kommunföretag AB, Fastighets 

AB Umluspen, Storumans flygplats AB samt det nya bolaget som kom-

mer av sammanslagningen.  
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o Alternativ 2 innebär att Industricentrum i Storuman AB och NLC  

Storuman AB sammanförs till ett bolag samt att verksamheten i  

Storumans flygplats AB överförs till den kommunala förvaltningsorgani-

sationen. Detta innebär att det skulle finnas tre helägda kommunala bo-

lag; Storumans kommunföretag AB, Fastighets AB Umluspen samt det 

nya bolaget som kommer av sammanslagningen.  

 

Beredningen 2014-10-21 uttalade ett ytterligare alternativ att Industri-

centrum i Storuman AB, NLC Storuman AB och Storumans flygplats AB 

sammanförs till ett bolag.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-03-14, 2014-05-21 och 

2014-11-10. 

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

Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-08 § 56 och 2014-06-04 § 77. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att verksamheterna i Industricentrum i Storuman AB, NLC Storuman AB 

och Storumans flygplats AB sammanförs till ett bolag 

 

att Storumans kommunföretag AB får i uppdrag att verkställa beslutet. 

----- 
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KS § 130  KS/2014:326 - 000 

 

Arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Nuvarande arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott har fastställts 

av kommunstyrelsen 2013-09-10. Arbetsordningen har tillsammans med 

delegationsordningen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde utgjort 

ett samlat dokument.     

 

Inför den kommande mandatperioden 2015-2018 har en översyn gjorts av 

arbetsordningen för kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Utifrån detta har ett förslag till ny arbetsordning upprättats som ett separat 

dokument.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till arbetsordning för kommunstyrelsens  

arbetsutskott att gälla fr.o.m. 2015-01-01.   

----- 
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Delegationsordning för kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen har 2014-09-09 fastställt den nu gällande delegations-

ordningen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Denna har till-

sammans med arbetsordningen för kommunstyrelsens arbetsordning utgjort 

ett samlat dokument.  

 

Under hösten 2014 har kommunstyrelseförvaltningen gjort en översyn av 

delegationsordningen och tagit fram ett förslag till ny delegationsordning 

som ett separat dokument.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen  

 

att delegationsordningen fastställd av kommunstyrelsen § 112/14 därmed 

upphör att gälla.  

----- 
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Riktlinjer för investeringsredovisning 

 

Med anledning av nya krav på kommunen i samband med redovisning av 

investeringar har ekonomienheten arbetat fram riktlinjer för området.  

 

Syftet är att skapa en enhetlig tillämpning av regler för investeringsredovis-

ning och avskrivningstider. 

 

Riktlinjerna grundar sig i första hand på kommunal redovisningslag, anvis-

ningar och information från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och 

anpassat för Storumans kommun. Vid tveksamhet, kontaktas alltid redovis-

ningsansvarig som svarar för tolkning av detta dokument. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-10-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-28, § 99. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättade riktlinjer för investeringsredovisning.  

----- 
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Skolskjutsreglemente 

 

Storumans kommun har i gällande trafikförsörjningsplan grundläggande 

krav på när man uppfyller rätten till skolskjuts, dvs. avståndskrav och vissa 

förtydliganden och tolkningar. Dessa krav saknas i de två kommande fast-

ställda planerna för perioderna december 2014-december 2015 respektive 

december 2015-december 2016. 

 

I kommande planer har kommunstyrelsen valt att frångå linjetrafik på linjer 

med svagt resande underlag och istället valt att upphandla särskild skol-

skjuts. Kraven på särskild skolskjuts är tydligare och högre ställda än på lin-

jetrafik vilket gör att frågan om ett särskilt skolskjutsreglemente aktuali-

serats och behöver antas. 

 

Detta gäller särskilt ansvarsfrågorna mellan skolan, entreprenören och 

vårdnadshavarna och kraven för att få tillstånd till skolskjuts, exempelvis 

avstånd. Dessutom har fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen ett an-

svar att lämna underlag till planering av elevtransporter och skolskjutsar. 

 

Synpunkter har inhämtats från fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen 

vid framtagandet av förslaget till reglemente. 

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Inger Carstedts tjänsteutlåtande 2014-10-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-28, § 100. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till skolskjutsreglemente 

 

att revidera redan fastställda trafikförsörjningsplaner för perioderna decem-

ber 2014-december 2015 samt december 2015-december 2016 genom kom-

plettering med skolskjutsreglementet som bilaga 

 

att skolskjutsreglementet ska biläggas kommande trafikförsörjningsplaner 

fr.o.m. december 2016.  

----- 
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Medarbetarenkäten 2014 – kommunstyrelsens verksamhetsområde 

 

Medarbetarenkäten samt enkäten Hållbart medarbetarengagemang är  

genomförd under perioden 17 mars till den 4 april 2014. Svarsfrekvensen 

inom kommunstyrelsens verksamhetsområde är på 96,5 procent. Av 57 

medarbetare har 55 svarat.   

 

Vad gäller medarbetarenkäten har 57 frågor ställts till medarbetarna som  

resultatmässigt sammanställts till ett medarbetarindex inom kommunstyrel-

sens verksamhetsområde. 12 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 9 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 antalet mål 2014 

       Utfall 2014      Mål 2014       +/- 

NMI              4,7            4,6     +0,1 

 

Jämförelse mot kommunens totala resultat 

  Kommunstyrelsen      Kommunen       +/- 

NMI              4,7             4,8      +0,1 

 

Utveckling kommunstyrelsen 2010-2014 

    Utfall 

  2014 

 Utfall 

 2013 

  Utfall 

  2012 

 Utfall 

 2011 

  Utfall 

  2010 

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

 

Sammanfattande bedömning av kommunstyrelsens HME 2014 

Jämförelse mot kommunens totala resultat 

 Kommunstyrelsen      Kommunen       +/- 

HME            78            80,6      -2,6 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-10-19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-28, § 101. 
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen och uppföljningen. 

----- 
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Remiss - Miljömålsberedningens delbetänkande "Med miljömålen i  

fokus - hållbar använding av mark och vatten"(SOU 2014:50)_____ 

 

Miljödepartementet har i remiss 2014-09-01 gett Storumans kommun  

möjlighet att lämna synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkade 

Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten” (SOU 

2014:50). Yttrande ska ha inkommit till departementet senast 2014-11-28.  

 

Ärendet har översänts till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för förslag 

till yttrande.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 2014-11-04 yttrat sig i ären-

det. 

 

I betänkandet fokuseras på hur styrningen av markanvändningen kan ut-

vecklas för ett ökat helhetsperspektiv, med särskild inriktning på samhällets 

behov av anpassning till ett förändrat klimat och främjandet av en grön in-

frastruktur. 

 

Bland annat föreslår beredningen i betänkandet att plan- och bygglagen ska 

kompletteras och förtydligas när det gäller kommunernas ansvar för att be-

skriva hur hänsyn tagits till brukningsvärd jordbruksmark i översiktsplaner-

na. Syftet är att stärka jordbruksmarkens ställning i markanvändningen. 

 

Utredningen innehåller också förslag till åtgärder om grön infrastruktur, 

hållbar förvaltning av vattenresurserna och effektiv styrning inom havs- och 

vattenmiljöområdet. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter 

Kommunen bör tillstyrka de tre lagändringsförslagen och de föreslagna 

etappmålen. Kommunen bör vara positiv till att framtagna strategier om 

mark och vatten förs samman, och se fördelarna med att åtgärder med posi-

tiva konsekvenser på flera miljömål prioriteras. 

 

Kommunen bör också framföra att det är bra med ett etappmål om bättre 

förutsättningar för anpassning till ett förändrat klimat. Det är viktigt att 

stärka kommunernas arbete med klimatanpassning. 
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Miljödepartementet enligt miljö- och samhällsbygg-

nadsförvaltningens förslag. 

-----  
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Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2014 - räddningstjänst 

 

Kommunstyrelsen har 2014-02-04 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 ställföreträdande räddningschef på heltid med inriktning mot 

förebyggande arbete samt beredskapssamordning och en brandinspektör på 

heltid med inriktning mot drift och underhåll.   

 

Vid delårsrapporten för perioden januari t.o.m. augusti 2014 prognostiseras 

för räddningstjänsten en negativ budgetavvikelse med 450 tkr för helåret 

2014. Orsaken till underskottet inom räddningstjänsten beror framförallt på 

minskade intäkter. 
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I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2014 finns följande verksamhets-

mål för räddningstjänsten:  

o Andel larm där insatstiden inte överskrider 30 minuter ska uppgå till 

minst 90 procent. Målet har inte nåtts när utfallet uppgår till 86 procent.  

 

Av redovisningen framgår vidare att det finns viktiga strukturella skillnader 

när man jämför räddningstjänsten i Storumans kommun med närliggande 

kommuner. Det beror dels på att Storumans kommun har flest farliga verk-

samheter (vattenkraftverk, flygplatser etc) i Västerbottens län. Ingen annan 

kommun i länet har heller två huvudbrandstationer (Storuman och  

Tärnaby).  

 

Tidigare redovisat problem med rekryteringssituationen i Tärnaby kvarstår. 

Svårigheterna ligger i att rekrytera fler brandmän som klarar anspännings-

tiden i Tärnaby. Frågan om inrättande av ett räddningsvärn i Hemavan har 

aktualiserats som möjlig lösning och komplement när räddningsstyrkan i 

Tärnaby inte längre är fulltalig men även sett ur perspektivet att många av 

olyckorna inträffar i området väster om Tärnaby.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt men dock till en högre nettokostnad än tilldelad bud-

getram. 

----- 
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Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2014 - Sumnet 

 

Kommunstyrelsen har 2014-02-04 fastställt uppföljningsplan 2014 för 

kommunstyrelsens egen verksamhet.  

 

I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde lämnas information om 

SumNets verksamhet.  

 

SumNet är en del av tekniska avdelningen och förvaltar kommunens svart-

fibernät. SumNet levererar kapacitet i svartfibernätet till privat- och före-

tagskunder samt hyr ut svartfiber enligt två alternativ till framförallt privata 

företag. I det ena alternativet kan privata leverantörer konkurera med  

SumNet vad gäller leverens av kapacitet. 

 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan 2014 finns två mål för SumNet: 

 

o Företag och privatpersoner i kommunen som nås av bredband ska över-

stiga 85 procent. Målet bedöms infrias 2014. 

 

o Finansieringsgraden av SumNet ska överstiga 110 procent. Målet be-

döms infrias 2014 när prognosen är på 114,7 procent. 

 

Vid delårsrapporten för perioden januari t.o.m. augusti 2014 prognostiseras 

för SumNet en positiv budgetavvikelse med 500 tkr för helåret 2014. Orsa-

ken till överskottet inom SumNet beror framförallt på ökade intäkter när 

fler företag hyr svartfiber. 

 

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 oktober 2014 

 

o Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens ram upp till 500 000 kronor 

oktober  2014 

 

o Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-10-28 §§ 95, 102-106. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2014:156 

Kammarrättens i Sundsvall dom 2014-10-21 att ändra förvaltningsrättens 

beslut i mål M 1218-14 Helena Israelsson m.fl. ./. Storumans kommun an-

gående laglighetsprövning enligt 10 kap, fråga om verkställighetsförbud av 

kommunfullmäktiges beslut 2014-06-17 om uppförande av affärslokal vid 

Entré Storuman. Förvaltningsrätten har 2014-07-28 beslutat att kommun-

fullmäktiges beslut tills vidare inte ska gälla (verkställighetsförbud). Storu-

mans kommun har överklagat förvaltningsrättens beslut.  

 

Kammarrätten anser sammanfattningsvis i sin bedömning att vad som 

framkommit i målet inte kan anses tala så starkt för att kommunfullmäkti-

ges beslut är olagligt att det finns grund för att meddela verkställighetsför-

bud. Kammarrätten har därför bifallit kommunens överklagande och där-

med avslagit Israelssons m.fl. yrkande om verkställighetsförbud.   

 

KS/2014:220 

Förvaltningsrättens i Umeå dom 2014-10-247 i mål nr 1012-14 Polstjärnan 

i Sverige AB ./. Storumans kommun angående överprövning enligt lagen 

om offentlig upphandling. Upphandlingen avser drift av boende och omsorg 

för ensamkommande barn. Kommunen har bedömt att Polstjärnan i Sverige 

AB:s anbud inte uppfyllt alla skall-krav och därför diskvalificerat anbudet. 

Förvaltningsrätten har beslutat att upphandlingen inte får avslutas förrän 

rättelse gjorts genom ny prövning av anbuden. 

 

KS/2011:50 

Bergstatens beslut 2014-10-30 att bevilja Gunnarn Mining AB, Storuman 

förlängning av giltighetstiden för undersökningstillstånden Gunnarn nr 110, 

Gunnarn nr 116 och Gunnarn nr 116 A. 

 

Följande protokoll redovisas: 

 

o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2014-10-09 

o Styrelsen för Industricentrum i Storuman AB 2014-10-09 

o Ordinarie föreningsstämma med Inlandskommunerna ekonomisk före-

ning (IEF) 2014-05-22. 

----- 

 

 


