
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (51)  

 

Kommunstyrelsen   2015-06-02  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-06-02, kl. 13.00- 14.25   

 

Beslutande Karin Malmfjord (S) ordförande §§ 84-91, 93-110 

 Therese Granström (C) 

 Anders Persson (C) 

 Ulf Vidman (M) 

 Veronika Håkansson (M) 

Roland Gustafsson (KD) 

 Rickard Frohm (S) 

 Peter Åberg (S)  

 Daniel Johansson (V) 

 Jessica Bergfors (C) tjänstgörande ersättare för Tomas Mörtsell (C) 

 Gunnar Andersson (S) tjänstgörande ersättare för Ann-Christine Jonsson (S) 

 Emilia Ronnhed (V) tjänstgörande ersättare för Irene Walfridsson (V) 

 

Övriga Maria Mickelsson sekreterare 

 Peter Persson koncernchef 

   

 

 

 

 

Utses att justera Veronika Håkansson och Rickard Frohm 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-06-08 Paragrafer  84—110 

 

 

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

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Karin Malmfjord §§ 84-91, 93-110 Peter Åberg § 92 

  

 

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

 Veronika Håkansson         Rickard Frohm 

 
 ANSLAG/BEVIS 

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

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2015-06-02 

 

Datum då anslaget sätts upp          2015-06-08           Datum då anslaget tas ned       2015-06-30 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (51)  

    

Kommunstyrelsen  2015-06-02  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 84  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  

delade 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 långsiktig 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 § 84 – forts. 

 

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. Ofinan-

sierad 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.  

 

Omsorgsnämndens yttrande 2014-09-24 

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.  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 4 (51)  

    

Kommunstyrelsen  2015-06-02  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 84 – forts. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-11, § 118 att återremittera ärendet till 

omsorgsnämnden för ytterligare utredning avseende en kostnadsberäkning 

av de åtgärder som ett bifall till motionen innebär.  

 

Omsorgsnämndens yttrande 2015-03-18 

I samband med löneförhandling 2014 åtog sig arbetsgivare och Kommunal 

att gemensamt se över möjligheter till en attraktivare arbetsplanering. Un-

der hösten 2014 har ett genomgripande arbete genomförts med följande re-

sultat:  

 

Beräkningarna har gjorts på äldreboendet Sibyllagården och dessa är direkt 

överförbara till äldreboendet Vikbacka med undantaget att Vikbacka inte 

lagt ut städ på entreprenad vilket innebär en merkostnad om ca 1 030 000 

kronor per år.  

 

Kostnad för förändring av arbetstider vid två äldreboenden skulle uppgå till 

ca 1 830 000 kronor per år.  

 

Exakta beräkningar har inte gjorts för resterande enheter inom omsorgen 

men ovanstående summa kommer att mångdubblas om den i motionen före-

slagna förändringen ska genomföras.  

 

Att införa reformer i en organisations bemanningsprocess är tidskrävande 

eftersom de omfattar förändringar för en stor andel av medarbetarna på en 

arbetsplats. Omsorgsnämnden har i dagsläget svårt att hantera ett så pass 

omfattande beslut som ett bifall till motionen skulle innebära då det saknas 

så väl planering som ekonomiska resurser för detta.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår omsorgsnämnden att motionen av-

slås. Omsorgsnämnden beslutar vidare att uppdra till socialchefen att skicka 

ut en enkät till all vårdpersonal om delade turer och heltidssysselsättning.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2014-09-24, § 176 och 2015-03-18, § 33. 

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

2015-05-06, § 61. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-11, § 118. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen avslås. 
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KS § 84 – forts. 

 

Yrkanden 

Daniel Johansson (V) yrkar att motionen bifalls.  

 

Roland Gustafsson (KD) yrkar att arbetsutskottets förslag bifalls. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Daniel  

Johanssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås. 

 

Reservation 

Daniel Johansson (V), Emilia Ronnhed (V) och Gunnar Andersson (S)  

reserverar sig över beslutet till förmån för Johanssons ändringsyrkande. 

----- 
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KS § 85 KS/2015:86 - 533 

 

Förordnande av Hemavan Tärnaby Airport som tjänst av allmänt 

ekonomiskt intresse (Service of General Economic Interest/SGEI) 

 

Hemavan Tärnaby Airport AB har 2015-03-04 inkommit med skrivelse  

angående förordnande av flygplatsen som ”tjänst av allmänt ekonomiskt in-

tresse” (på engelska ”Service of General Economic Interest”/SGEI). 

 

Förslag till förordnande av Hemavan Tärnaby Airport som tjänst av allmänt 

ekonomiskt intresse (SGEI) har upprättas. 

 

Bakgrund 

Den 20 februari 2014 antog Europeiska kommissionen riktlinjer för statligt 

stöd till flygplatser och flygbolag inom EU. Grundprincipen i riktlinjerna är 

att statsstöd inte ska utgå till denna typ av verksamheter, eftersom det sned-

vrider konkurrensen. 

 

Undantagsregler har dock formulerats för flygplatser som har färre än 

700 000 respektive 200 000 passagerare per år. För de mindre flygplatser 

som betjänar regioner som riskerar att bli isolerade och definieras ha ett 

allmänt ekonomiskt intresse (SGEI), kan statsstöd beviljas via nationella 

beslut. Besluten för flygplatser under 200 000 passagerare ska omprövas 

vart tionde år. 

 

Sammanfattning och konsekvenser 

Hemavan Tärnaby Airport har under alla år som verksamhet bedrivits haft 

färre än 200 000 passagerare per år. Genom att Storumans kommun förord-

nar flygplatsen som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse blir flygplatsen 

berättigad till fortsatt statligt stöd (varav den största delen är det statliga 

driftbidraget.) 

 

Driftbolaget Hemavan Tärnaby Airport AB (HTAAB) är delvis ägt av pri-

vata ägare, men de privata delägarna är ej bundna av statsstödsreglerna. Om 

flygplatsen ska förordnas som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) 

måste underskottstäckningen garanteras av den part som utfärdar förord-

nandet. Detta innebär alltså att Storumans kommun ensam har ansvaret för 

att täcka eventuella underskott i HTAAB (även om de privata delägarna i 

sin tur på inget sätt är förbjudna att bidra till underskottstäckningen.) 

 

År 2013 gjorde HTAAB ett resultat efter finansiella poster på  -2 331 690 

kronor, och år 2014 -1 789 258 kronor. 
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KS § 85 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-04-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-06, § 62. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att Storumans kommun förordnar Hemavan Tärnaby Airport som tjänst av 

allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) enligt upprättat förslag. 

----- 
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KS § 86 KS/2013:348 - 101 

 

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

 

I Storumans kommun har antalet ledamöter i kommunfullmäktige alltsedan 

kommunsammanslagningen 1971 varit 41 ledamöter.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om hur många ledamöter som ska ingå i 

kommunfullmäktige enligt minimigränser som anges i kommunallagen 

(KL) 5 kap. 1 §.  

 

I gällande lagstiftning är minsta tillåtna antalet ledamöter 31 i kommuner 

med maximalt 12 000 röstberättigade invånare. En ändring av kommunal-

lagen från den 1 februari 2014 innebär att lägsta antalet ledamöter i kom-

munfullmäktige i en kommun med upp till 8 000 röstberättigade ska vara 

21. Vid valet år 2010 hade Storumans kommun 5 086 röstberättigade. 

 

Under 2013 aktualiserades frågan om antalet ledamöter i kommunfullmäk-

tige kommande mandatperioden 2014-2018 av ett flertal politiska företrä-

dare.  

 

I jämförelse med andra kommuner är Storuman med sina 41 ledamöter ett 

relativt stort kommunfullmäktige. Det har under innevarande mandatperiod 

dessutom visat sig svårt att fylla alla platser på kommunfullmäktiges sam-

manträden.  

 

Förändringar i andra kommuner i länet är på gång, vilket pekar på att  

Storumans kommun med oförändrat antal ledamöter kommer att ha länets 

tredje största kommunfullmäktigesamling efter nästa val.  

 

Beslut om förändring av antalet ledamöter måste beslutas av kommunfull-

mäktige senast utgången av februari månad det valår som förändringen ska 

gälla.  

 

Mot bakgrund av ovanstående sändes en remiss till de politiska partierna 

2013-10-04 med följande frågeställning:  

 

o Hur många ledamöter i kommunfullmäktige bör vi välja under den kom-

mande mandatperioden? 
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KS § 86 – forts. 

 

Vid remisstidens utgång 2013-11-29 hade remissvar inkommit från de poli-

tiska partierna enligt följande: 

 

Parti   

  Remissvar antal ledamöter 

Folkpartiet liberalerna  31 

Socialdemokraterna 31 

Vänsterpartiet  41 

Kristdemokraterna  31 

Moderaterna   41 

Kommunlistan   31 

 

Kommunstyrelsens förslag 2014-02-04 

 

att antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas från 41 till 31 ledamö-

ter från och med valet 2014 

 

att antalet ersättare ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-25, § 15 att återremittera ärendet 

om antalet ledamöter i kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för att 

möjliggöra en medborgardialog kring denna fråga innan beslut tas i ärendet. 

 

Bedömning 

Om man ska ha en medborgardialog bör detta finnas med tidigt i besluts-

processen. I detta ärende har kommunfullmäktige ansett att en medborgar-

dialog ska möjliggöras när beslut i frågan ska tas.  

 

Medborgardialog kan i princip föras i alla ärenden förutom i person- eller 

myndighetsärenden. Storumans kommun har inte ännu fastställt att med-

borgardialog ska vara en del i styrprocessen och därmed också inte heller 

fastställt hur medborgardialoger ska föras.   

 

Tidigt i beslutsprocessen i denna fråga bestämdes att den skulle ut på remiss 

till partierna som är representerade i kommunfullmäktige. I och med att frå-

gan gick ut på remiss till respektive parti öppnades för respektive parti en 

möjlighet att kommunicera dels med sina medlemmar men även kommun-

medborgarna vilken åsikt man hade i frågan. Alla partier representerade i 

kommunfullmäktige har kommit in med remissvar innan kommunstyrelsen  
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KS § 86 – forts. 

 

lade ett förslag till antalet kommunfullmäktige ledamöter till kommunfull-

mäktige. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-16, § 4 och  

2015-05-19, § 70. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 4. 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-05-11. 

 

Arbetsutskottets förslag 2015-05-19 

 

att ingen medborgardialog genomförs om antalet kommunfullmäktigeleda-

möter. 

 

att antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas från 41 till 31 ledamö-

ter från och med valet 2018 

 

att antalet ersättare ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i 

kommunfullmäktige. 

 

Yrkanden 

Daniel Johansson (V) biträdd av Ulf Vidman (M) yrkar att ärendet åter-

remitteras till arbetsutskottet för utvärdering utifrån ledamöters närvaro vid 

kommunfullmäktiges sammanträden innevarande mandatperiod fram till 

och med februari 2017.  

 

Tina Kerro (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande börjar med att ställa proposition på om ärendet ska avgöras i 

dag eller vid senare tillfälle vilket innebär bifall till Daniel Johanssons åter-

remissyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ären-

det ska avgöras idag och återremissyrkandet avslås därmed.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och fin-

ner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att ingen medborgardialog genomförs om antalet kommunfullmäktigele-

damöter 
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KS § 86 – forts. 

 

att antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas från 41 till 31 ledamö-

ter från och med valet 2018 

 

att antalet ersättare ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i 

kommunfullmäktige. 

 

Reservation 

Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V) reserverar sig över beslutet 

till förmån för Johanssons återremissyrkande.  

----- 
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KS § 87 KS/2015:217 - 010 

 

Strategisk plan 2016-2019 

 

Budgetberedningen har vid sammanträden 2015-03-25 och 2015-05-06 tagit 

fram ett förslag till strategisk plan för åren 2016 – 2019. Planen innehåller 

dels beskrivningar som i sammandrag ger gemensamma budgetförutsätt-

ningar men även kommunens vision samt kommunens definition på god 

ekonomisk hushållning. Planen innehåller dessutom budget-, investerings- 

och nyupplåningsramar för åren 2016 – 2019. Planen beskriver även kom-

munens ekonomi- och verksamhetsstyrningsprinciper samt budgetproces-

sen. Planen innehåller också prioriteringar för all kommunal verksamhet 

oavsett om den bedrivs i kommunal förvaltning eller kommunalt bolag. 

Oavsett de prioriteringar som beskrivs i den strategiska planen är ansvaret 

för verksamhetsområden lämnat till nämnder och styrelse i reglemente och 

till kommunala bolag är ansvaret för verksamhetsområden lämnat i bolags-

ordningen.      

 

Beredande organs förslag 

Budgetberedningens förslag 2015-03-25 och 2015-05-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-19, § 71. 

 

Arbetstutskottets förslag  

 

att den strategiska planen för 2016 – 2019 antas 

 

att Storumans kommuns vision för 2020 är: 

 

Storumans kommun ska genom samsyn utveckla hållbar tillväxt som  

genererar välstånd till medborgarna. 

 

att målen för god ekonomisk hushållning i Storumans kommun är: 

 

o En långsiktig målsättning är att resultatet ska utgöra minst 2 procent av 

skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. 

 

o Kommunen ska om likviditeten tillåter amortera 5 miljoner kronor på de 

egna långfristiga lånen. 

 

o Storumans kommun ska jämföra sitt resultat med SKL:s mätning Kom-

munens kvalitet i korthet (KKiK). Måluppfyllelse nås då kommunen är  
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bättre än medelvärdet på hälften av målen i KKiK som kommunen det  

enskilda året mäter. 

 

att budgetramarna 2016 – 2019 fastställs enligt följande:  

 

Styrelse/nämnd tkr 2016 2017 2018 2019 

Kommunstyrelsen 50 564 51 504 52 457 53 426 

Fritids-, kultur- och utbildnings- 

nämnden 

153 879 155 565 157 277 159 014 

Omsorgsnämnden 145 042 147 159 149 307 151 487 

Miljö- och samhällsbyggnads- 

Nämnden 

2 924 3 008 3 053 3 099 

 

att investeringsramarna 2016 – 2019 fastställs enligt följande: 

 

Styrelse/nämnd tkr 2016 2017 2018 2019 

Strategiska investeringar 
(fördelas av kommunstyrelsen) 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Kommunstyrelsen 18 500 18 500 18 500 18 500 

Fritids-, kultur- och utbildnings- 

Nämnden 

750 750 750 750 

Omsorgsnämnden 750 750 750 750 

Summa 30 000 30 000 30 000 30 000 

 

att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 30 000 000 kronor per år åren 

2016 – 2019. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde görs redaktionella ändringar i försla-

get till plan.  

 

Yrkande  

Karin Malmfjord (S) yrkar  

 

att kommunfullmäktiges beslut 2013-02-26, § 18 om antagande av strate-

gisk plan 2014-2020 upphävs.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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KS § 87 – forts. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på eget tilläggsyrkande och finner 

att kommunstyrelsen även bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att den strategiska planen för 2016 – 2019 antas 

 

att Storumans kommuns vision för 2020 är: 

 

Storumans kommun ska genom samsyn utveckla hållbar tillväxt som  

genererar välstånd till medborgarna. 

 

att målen för god ekonomisk hushållning i Storumans kommun är: 

 

o En långsiktig målsättning är att resultatet ska utgöra minst 2 procent av 

skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. 

 

o Kommunen ska om likviditeten tillåter amortera 5 miljoner kronor på de 

egna långfristiga lånen. 

 

o Storumans kommun ska jämföra sitt resultat med SKL:s mätning Kom-

munens kvalitet i korthet (KKiK). Måluppfyllelse nås då kommunen är 

bättre än medelvärdet på hälften av målen i KKiK som kommunen det 

enskilda året mäter. 

 

att budgetramarna 2016 – 2019 fastställs enligt följande:  

 

Styrelse/nämnd tkr 2016 2017 2018 2019 

Kommunstyrelsen 50 564 51 504 52 457 53 426 

Fritids-, kultur- och utbildnings- 

nämnden 

153 879 155 565 157 277 159 014 

Omsorgsnämnden 145 042 147 159 149 307 151 487 

Miljö- och samhällsbyggnads- 

Nämnden 

2 924 3 008 3 053 3 099 
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KS § 87 - forts. 

 

att investeringsramarna 2016 – 2019 fastställs enligt följande: 

 

Styrelse/nämnd tkr 2016 2017 2018 2019 

Strategiska investeringar 
(fördelas av kommunstyrelsen) 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Kommunstyrelsen 18 500 18 500 18 500 18 500 

Fritids-, kultur- och utbildnings- 

Nämnden 

750 750 750 750 

Omsorgsnämnden 750 750 750 750 

Summa 30 000 30 000 30 000 30 000 

 

att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 30 000 000 kronor per år åren 

2016 – 2019 

 

att kommunfullmäktiges beslut 2013-02-26, § 18 om antagande av strate-

gisk plan 2014-2020 upphävs. 

----- 
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KS § 88 KS/2015:218 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2015 - kommunstyrelsen 

 

En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet har upprättats 

för perioden januari–april 2015. Kommunstyrelsens budgetram inklusive 

kapitaltjänst uppgår till 85 091 000 kronor 2015. Riktpunkt för de första 

fyra månaderna är 33 procent. Nettokostnaderna för de fyra första månader-

na har ställts i jämförelse med budgetramen samt att en prognos på netto-

kostnaderna för helåret har ställts i jämförelse med budgetramen. 

 

Nettokostnaderna uppgår till 26 997 000 kronor för perioden januari–april 

och 32 procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger en procen-

tenhet under riktpunkt för perioden. 

 

Prognosen för helåret är att kommunstyrelsens nettokostnader hamnar på 

tilldelad budgetram 2015. Avvikelserna på de totala intäkterna och netto-

kostnaderna mellan åren 2015 och 2014 beror på ändrade redovisningsprin-

ciper för overheadkostnader.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-05-19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-19, § 72. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättad tertialuppföljning för kommunstyrelsen perioden 

januari—april samt prognos för helåret 2015. 

----- 
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KS § 89 KS/2015:219 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2015 - Storumans kommun 

 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari – april 2015. Uppföljningen innehåller förbrukning t o m 

30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med 

budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter 

har gjorts för perioden januari – april. 

 

Kommunen gör en resultatprognos på ca 7,2 mnkr för 2015 vilket är 900 tkr 

lägre än det budgeterade resultatet.  

 

Det bör noteras att omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden prognostiserar ett underskott för 2015. Mot bakgrund av att resul-

tatet för kommunen, trots dessa prognoser, ser ut att ligga i linje med det 

budgeterade resultatet är det i nuläget inte nödvändigt att besluta om ytter-

ligare åtgärdskrav för dessa nämnder. Däremot bör nämnderna vara ytterst 

noggranna i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka 

eventuella ytterligare avvikelser som kan medföra större underskott där  

åtgärder krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-05-19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-19, § 73. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättad tertialuppföljning för Storumans kommun perioden januari – 

april samt prognos för helåret 2015 godkänns 

 

att omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildningsnämnden uppma-

nas att vara fortsatt vaksam över sin budgetföljsamhet men föreläggs inte i 

nuläget med ytterligare åtgärdskrav för att klara sin budgetram. Nämnderna 

ska notera att de trots detta, i år och kommande år, omfattas av den långsik-

tiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram. 

----- 
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KS § 90 KS/2011:349 - 799 

 

Skatteväxling mellan landstinget och kommuner i Västerbottens län  

efter kontrollstation - Hälso- och sjukvård i ordinärt boende______ 

 

Ansvaret för hälso- och sjukvård i ordinärt boende i kommunal regi över-

fördes till kommunerna 2012. Ansvaret, som regleras i ett avtal, innebär 

hälso- och sjukvård i hemmet upp till specialistsjuksköterskenivå. Detta  

innefattar hemsjukvård för vuxna, planerade och oplanerade hembesök för 

de som på grund av psykisk, fysisk, intellektuell funktionsnedsättning eller 

social situation inte kan ta sig till en vårdcentral samt rehabiliterings- och 

habiliteringsinsatser i ordinärt boende, förskrivning av hjälpmedel i ordinärt 

boende samt utredning och bedömning för ansökan om bostadsanpassning. 

Läkaransvaret ligger fortfarande kvar vid hälsocentralerna.  

 

Vid det politiska beslutet 2012 att genom en skatteväxling överföra hälso- 

och sjukvårdsansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet från landstinget till 

kommunerna på primärvårdsnivå beslutades även att en ekonomisk kon-

trollstation skulle genomföras ett år efter start. Om resultatet vid kontroll-

stationen över- eller understeg två skatteören kunde parterna göra nya över-

läggningar om skatteväxlingen, vilket nu har skett.  

 

Samtliga parter inom kommun och landsting i Västerbottens län har nu 

enats om en höjning av skatteväxlingen med fem öre från och med den 1 

januari 2016. I praktiken innebär detta att de tidigare skatteväxlade 20 örena 

kvarstår och att en ytterligare skatteväxling sker på 5 öre, så att slutlig skat-

teväxling för primärkommunernas övertagande av ansvar för hälso- och 

sjukvård i ordinärt boende är 25 öre.  

 

Skatteväxlingen sker mellan landstinget och länets kommuner som helhet. 

Underlaget ingår i det nationella systemet för inkomst- och kostnadsutjäm-

ning, vilket innebär att kommuner med låg skattekraft ska få samma intäkt 

per invånare som kommuner med hög skattekraft. Demografin är den vik-

tigaste faktorn i utjämningsystemet vilket bland annat leder till att kommu-

ner med hög andel äldre kompenseras genom kostnadsutjämningssystemet. 

 

En förutsättning för att avtalet om justering av skatteväxling ska ske är att 

både landstinget och länets samtliga 15 kommuner i sina respektive full-

mäktigen godkänner förslaget.  

 

Beredande organs förslag 

Socialchef May-Louise Nilssons skrivelse 2015-05-19. 
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KS § 90 - forts. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att Storumans kommun för sin del godkänner förslaget till justerad skatte-

växling tillhörande tidigare avtal avseende kommunaliserad hemsjukvård 

under förutsättning att likalydande beslut sker i länets samtliga 15 kommun-

fullmäktigeförsamlingar och i Västerbottens läns landsting 

  

att Storumans kommun, tillsammans med övriga kommuner i länet samt 

Västerbottens läns landsting, hemställer till Finansdepartementet att de 

länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunal 

ekonomisk utjämning höjs med 0,05 procentenheter för kommunerna och 

sänks med 0,05 procentenheter för Västerbottens läns landsting. 

----- 
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KS § 91 KS/2009:120 - 710 

 

Avskaffande av vårdnadsbidrag i Storumans kommun 

 

Från och med den 1 juli 2008 infördes lagen (2008:307) som ger landets 

kommuner rätt att införa, finansiera och administrera kommunala vårdnads-

bidrag inom vissa ramar.  

 

Vårdnadsbidraget riktar sig till föräldrar med barn mellan 1 – 3 år som vill 

vara hemma lite längre efter föräldraförsäkringens slut. De kommuner som 

så önskar kan ge ett skattefritt kommunalt bidrag på max 3 000 kronor per 

månad. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 11, att införa vårdnadsbidrag 

i Storumans kommun på försök fr.o.m. 2011-07-01 samt att utvärdering 

skulle göras inom ett år från start. 

 

Efter genomförd utredning beslutade kommunfullmäktige 2013-06-18, § 74 

att bibehålla vårdnadsbidraget. 

 

En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har utarbetat en promemoria in-

nehållande förslag som i huvudsak innebär en återgång till tidigare gällande 

regler innan det kommunala vårdnadsbidraget infördes. Lagen (2008:3207) 

om kommunalt vårdnadsbidrag föreslås upphöra att gälla vid utgången av 

december 2015. Undantag kommer att kunna göras för vårdnadshavare som 

sökt och fått vårdnadsbidrag beviljat även under 2016.  

 

Socialdepartementet har i remiss gett Storumans kommun möjlighet att 

lämna synpunkter på förslagen i promemorian. Remissen hanteras som ett 

separat ärende (se ärendepunkt 23). 

 

Mot bakgrund av den föreslagna förändringen har fritids-, kultur- och ut-

bildningsnämnden vid sammanträde 2015-05-20 aktualiserat frågan om av-

skaffande av vårdnadsbidraget i Storumans kommun.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-05-20. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att vårdnadsbidraget i Storumans kommun avskaffas  

 

att inga nya ansökningar beviljas från den 1 juli 2015 
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KS § 91 – forts. 

 

att de som redan beviljats vårdnadsbidrag erhåller bidraget tiden ut. 

 

Reservation 

Roland Gustafsson (KD) reserverar sig över beslutet att föreslå att vård-

nadsbidraget i Storumans kommun avskaffas.  

----- 
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KS § 92 KS/2015:226 - 107 

 

Ansvarsfrihet år 2014 för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi 

Norr_______________________________________________________ 

 

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland –  

Akademi Norr avseende år 2013 fastställdes av direktionen den 13 februari 

2015. 

 

Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att  

direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2014 års 

verksamhet.  

 

Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 

direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 

fullmäktige.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att ansvarsfrihet beviljas för direktionen i kommunalförbundet Partnerskap 

– Akademi Norr för år 2014.  

 

Karin Malmfjord (S) deltar inte i ärendets handläggning och beslut på grund 

av jäv.  

----- 
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KS § 93 KS/2015:95 - 004 

 

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 

 

Enligt Storumans kommuns arkivreglemente ska varje myndighet inom 

kommunen upprätta en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanterings-

planen beskriver verksamhetens hantering av information, som t.ex. hand-

lingstyp, vad som ska gallras, när det ska gallras samt vad som ska bevaras 

för alltid.  

 

Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som beskriver när allmänna 

handlingar ska gallras. Den är även ett stöd för verksamheten i hanteringen 

av allmänna handlingar samt en hjälp för allmänheten i deras rätt till insyn. 

För att vara aktuell måste dokumenthanteringsplanen ständigt ses över och 

revideras. 

 

Förslag till dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen har upprättats för 

följande områden:  

 

o Ledningsfunktioner 

o Revision 

o Allmän administration 

o Personaladministration  

o Ekonomiadministration  

o Upphandling samt förrådsadministration 

 

Beredande organs förslag 

Arkivarie Eva-Lisa Holmströms tjänsteutlåtande 2015-03-24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-06, § 63. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen.  

----- 
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KS § 94 KS/2015:194 - 022 

 

Sysselsättning för nysvenskar i Storumans kommun 

 

Individ- och familjeomsorgen, flyktingverksamheten och arbetsmarknads-

enheten har 2015-02-09 utarbetat förslag för att öka integrationen i kom-

munen och ge nysvenskar bättre förutsättningar att etablera sig på den 

öppna arbetsmarknaden och på så vis bli självständiga och självförsörjande.  

 

Förslaget innebär sammanfattningsvis följande:  

 

Kommunen och de kommunala bolagen ska tillhandahålla sammanlagt 

minst 10 praktikplatser för personer som behöver språkpraktik.  

 

De nysvenskar som varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin och är 

utan arbete ska kunna erbjudas anställning på heltid i kombination med 15 

timmar SFI (svenska för invandrare) i veckan. 40 – 50 procent av lönekost-

naden ska finansieras genom Arbetsförmedlingens bidrag för Nystartsjobb. 

Förslaget är att kommunstyrelsen betalar för 15 timmar SFI i veckan och 

verksamheterna står för de övriga 25 timmarna. Detta ska gälla både kom-

munal verksamhet och privata företagare som anställer nysvenskar. 

 

För att följa upp arbetet med att integrera nysvenskarna i sysselsättningen 

behövs en arbetsgrupp bestående av representanter från socialtjänsten, flyk-

tingverksamheten, arbetsmarknadsenheten och näringslivskontoret. Det pri-

vata näringslivet i kommunen ska informeras och motiveras att de har möj-

lighet att vara del i denna satsning. 

 

Koncernchefens bedömning 

Nettokostnaden för SFI beräknas uppgå till 63 000 kronor per anställd på 

årsbasis. Bedömningen är att anställningar enligt förslaget kan börja erbju-

das fr.o.m. 1 september 2015.   

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-04-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-06, § 64. 

 

Arbetsutskottet förslag 

 

att koncernledningsgruppen får i uppdrag att bestämma hur många praktik-

platser som ska tillhandahållas för personer som behöver språkpraktik 
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KS § 94 – forts. 

 

att de nysvenskar som varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin och är 

utan arbete ska kunna erbjudas anställning på heltid i kombination med 15 

timmar SFI i veckan under förutsättning att arbetsförmedlingen lämnar bi-

drag med minst 40 procent av lönekostnaden 

 

att kommunstyrelsen finansierar 15 timmar SFI i veckan (35 procent av lö-

nekostnaden) oavsett om det är kommunen eller privata företag som är ar-

betsgivare 

 

att antalet anställningar där kommunstyrelsen finansierar 15 timmar SFI 

inte får vara mer än fyra samtidigt pågående anställningar 

 

att finansieringen av SFI-timmarna 2015 bedömt till 84 000 kronor sker 

från verksamhet 9206 inflyttarservice  

 

att finansieringen av SFI-timmarna 2016 inarbetas i kommunstyrelsens de-

taljbudget 

 

att en arbetsgrupp tillsätts för att följa upp arbetet med att integrera ny-

svenskar i sysselsättning med representanter från individ- och familje-

omsorgen, flyktingverksamheten, arbetsmarknadsenheten och näringslivs-

kontoret 

 

att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen erbjuds ingå i arbetsgruppen 

med vardera en representant.  

 

Yrkande 

Rickard Frohm (S) yrkar att andra att-satsen i arbetsutskottets förslag änd-

ras och får följande lydelse: 

 

att de nysvenskar som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin och är 

utan arbete ska kunna erbjudas anställning på heltid i kombination med 15 

timmar SFI i veckan under förutsättning att arbetsförmedlingen lämnar  

bidrag i form av Nystartsjobb. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på andra att-satsen i arbetsutskottets 

förslag och Frohms ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifal-

ler ändringsyrkandet.  
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KS § 94 – forts. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag i övrigt 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till koncernledningsgruppen att bestämma hur många praktik-

platser som ska tillhandahållas för personer som behöver språkpraktik 

 

att de nysvenskar som är inskrivna i jobb och utvecklingsgarantin och är 

utan arbete ska kunna erbjudas anställning på heltid i kombination med 15 

timmar SFI i veckan under förutsättning att arbetsförmedlingen lämnar  

bidrag i form av Nystartsjobb 

 

att kommunstyrelsen finansierar 15 timmar SFI i veckan (35 procent av lö-

nekostnaden) oavsett om det är kommunen eller privata företag som är ar-

betsgivare 

 

att antalet anställningar där kommunstyrelsen finansierar 15 timmar SFI 

inte får vara mer än fyra samtidigt pågående anställningar 

 

att finansieringen av SFI-timmarna 2015 bedömt till 84 000 kronor sker 

från verksamhet 9206 inflyttarservice  

 

att finansieringen av SFI-timmarna 2016 inarbetas i kommunstyrelsens de-

taljbudget 

 

att en arbetsgrupp tillsätts för att följa upp arbetet med att integrera ny-

svenskar i sysselsättning med representanter från individ- och familje-

omsorgen, flyktingverksamheten, arbetsmarknadsenheten och näringslivs-

kontoret 

 

att erbjuda Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ingå i arbetsgruppen 

med vardera en representant.  

-----
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KS § 95 KS/2015:209 - 090 

 

Ansökan om utökat verksamhetsbidrag år 2015 samt verksamhets-

bidrag år 2016 - Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO),  

Storuman_______________________________________________ 

 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) Storuman har ansökt om 

utökat verksamhetsbidrag för år 2015 samt ordinarie verksamhetsbidrag 

2016. HSO beskriver i skrivelsen att verksamheten är under förändring. 

Verksamheten ska bedrivas utan anställd personal och med lägre lokalkost-

nader än tidigare.  

 

Verksamhetsförändringen med flytt till nya lokaler samt uppsägning av  

anställd personal har inneburit kostnader av engångskaraktär under fram-

förallt 2015.  

 

HSO ansöker om utökat driftbidrag med 65 000 kronor 2015 samt ett ordi-

narie driftbidrag uppgående till 72 300 kronor 2016. 

 

Koncernchefens bedömning 

Ordinarie driftbidrag till HSO 2015 uppgår till 131 000 kronor. Engångs-

kostnaderna 2015 på 65 000 kronor bedöms föreningen inte klara av själv. 

Åtgärderna kommer att minska föreningens bidragsbehov framöver varför 

åtgärderna trots allt bedöms vara till fördel för föreningen. Verksamhetsbi-

dragets storlek 2016 bedöms behöva undersökas ytterligare tillsammans 

med parterna innan slutligt beslut tas. Kommunen och HSO ska träffas igen 

i september och efter det bör frågan om bidragets storlek lyftas igen för be-

slut. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-05-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-19, § 75.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Storuman ett 

utökat bidrag 2015 med 65 000 kronor 

 

att bidraget finansieras från verksamhet 10211 kommunstyrelsens förfo-

gande 

 

att inte bevilja ytterligare bidrag för år 2015 
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KS § 95 – forts. 

 

att ytterligare beredning av bidragets storlek 2016 ska göras i samarbete 

med kommunen och Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO).     

----- 
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KS § 96 KS/2015:200 - 253 

 

Markförsäljning - del av Björkfors 1:5 (väster om Norrliften) 

 

Storumans kommun äger fastigheten Storuman Björkfors 1:5. Inom den  

fastigheten arrenderar i dag Hemavan Alpint AB ett område som betecknas 

skifte 1. Bolaget äger angränsande fastigheten Storuman Björkfors 1:342. 

 

Hemavan Alpint AB vill förvärva ett markområde som är ca 10-20 meter 

brett och sträcker sig ca 1 000 meter längs fastighetsgränsen mellan  

Storuman Björkfors 1:5 och 1:342. Snökanonanläggning och belysning 

finns inom detta område, toppstuga är under uppförande. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2015-04-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-06, § 65. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att sälja del av Storuman Björkfors 1:5, som är erforderligt för att ovan-

nämnda snökanonanläggning, belysning och toppstuga ska inrymmas inom 

området, till Hemavan Alpint AB 

 

att markpriset är 8 kronor/m² 

 

att lantmäteriförrättning bekostas av Hemavan Alpint AB 

 

att ovanstående gäller under förutsättning att fastighetsreglering går att  

genomföra. 

----- 
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KS § 97 KS/2014:358 - 250 

 

Optionsavtal - del av Björkfors 1:122 

 

Förslag till överenskommelse av optionsavtal har träffats med Sven Silén 

och Liz Stenmark. 

 

Förslaget innebär att Sven Silén och Liz Stenmark får optionsrätt att senast 

2018-04-15 förvärva del av Björkfors 1:122, enligt upprättad planskiss 

(exkl. naturmark).  

 

Arbetsutskottet har 2015-03-25 behandlat ärendet och föreslagit att options-

avtalet godkänns.  

 

Vid kommunstyrelsens behandling 2015-04-15 beslutades att återremittera 

ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning avseende optionstidens 

längd.  

 

Nytt förslag till optionsavtal har därefter upprättats. Förslaget innebär att 

Sven Silén och Liz Stenmark får optionsrätt att senast ett år efter det att på-

gående detaljplan vunnit kraft förvärva den aktuella fastigheten.  

 

Avtalet innebär vidare följande:  

 

o Om köparna nyttjar denna optionsrätt ska köpeskilling uttas med 60 kro-

nor/m². 

 

o Köparna ansöker och bekostar lantmäteriförrättningen. 

 

o Köpeavtal upprättas med sedvanliga köpehandlingar och villkor. 

 

o Ledningsrätt för kommunens VA-ledningar ska beaktas i köpeavtalet. 

 

o Exploateringsavtal ska upprättas. 

 

o Detaljplanen för området beräknas vara antagen i november 2015 enligt 

upprättad tidplan. 
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Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtanden 2015-03-16 och  

2015-05-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-25, § 52 och  

2015-05-19, § 74. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-15, § 62. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till optionsavtal.  

----- 
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KS § 98 KS/2015:230 – 332 

 

Allmänna lekplatser i Storumans kommun 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 att uppdra till kommunstyrelsen 

att genomföra en utredning av allmänna lekplatser som ska omfatta hela 

kommunen.  

 

Tekniska avdelningen har genomfört en inventering av befintliga lekplatser 

i kommunen och sammanställt en förstudie för hur en fortsatt process kan 

komma att se ut i dokumentet ”Förstudie lekplatsutredning”. 

Kommande arbete kan utföras enligt följande tre olika alternativ:  

Alternativ 0 

Besiktning av befintliga lekplatser utförs. De lekplatser som inte uppfyller 

lagkrav avvecklas och fastigheten återställs till ursprungligt skick. Några 

renoveringar av befintliga lekplatser utförs inte. Alla allmänna lekplatser 

avvecklas på sikt. 

 

Finansiering 

Medel avsätts ur kommunstyrelsens investeringsbudget med 100 000 kro-

nor år 2015.  

År 2015: 100 000 kronor. 

Alternativ 1 

Säkerheten på befintliga lekplatser säkerställs genom att lekredskap som 

inte är godkända nedmonteras. Projektering upphandlas, övriga uppdrag ut-

förs i egen regi. Detta alternativ kan ge utrymme för användning av resurser 

från andra projekt, t.ex. Attraktivitetsåtgärder i samverkan. Viss del av red-

skapsframställningen kan utföras av AFA. Nackdelen med alternativet är att 

framtida projekt att samarbeta med är osäkra efter 2016. Alternativ 1 kräver 

resurser från befintlig verksamhet och har längre färdigställandetid än alter-

nativ 2. 

 

Finansiering 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 

År 2015: 200 000 kronor 

År 2016, 2017 och 2018: 700 000 kronor/år 

År 2019: 600 000 kronor 
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KS § 98 – forts. 

Alternativ 2 

Alla uppdrag för färdigställande av lekplatser upphandlas. Alternativet in-

nebär en kortare färdigställandetid samt mindre resursanspråk från befintlig 

verksamhet jämfört med alternativ 1. 

 

Finansiering 

Kommunstyrelsens investeringsbudget 

År 2015: 400 000 kronor 

År 2016: 2 500 000 kronor 

 

Beredande organs förslag 

VA- och gatuingenjör Emil Lundströms tjänsteutlåtande 2015-05-21. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fortsätta processen med att anlägga strategiskt placerade lekplatser i 

Stensele, Storuman, Tärnaby och Hemavan. 

 

att snarast avveckla befintliga lekplatser som inte uppfyller lagkrav 

 

att avsätta investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsram enligt 

alternativ 1:  

 

År 2015: 200 000 kronor 

År 2016, 2017 och 2018: 700 000 kronor/år 

År 2019: 600 000 kronor 

----- 
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KS § 99 KS/2014:356 - 040 

 

Komplettering av kommunstyrelsens taxor och avgifter 2015 - MBK 

(mätning, beräkning, kartering)_______________________________ 

 

Lantmäteriet genomför förändringar inom sin organisation och avvecklar ett 

antal kontor runt om i Sverige, däribland kontoret i Storuman.  

 

Storumans kommun har tidigare köpt stor del tjänster från Lantmäteriet av-

seende framtagande av grundkartor, husutsättningar, nybyggnadskartor 

samt även andra arbeten. Storumans kommun har även diskuterat ett samar-

betsavtal med Lantmäteriet för att fortsatt kunna få god service och snabb 

hantering av Lantmäteriets arbete kring förrättningar.  

 

Mot bakgrund av ovanstående har Storumans kommun anställt Thomas  

Salomonsson som mätningsingenjör från den 1 juni 2015.  

 

För att snabbt komma i gång och därmed skapa minsta möjlig störning för 

alla intressenter krävs uppdaterade taxor och avgifter att omfatta denna nya 

verksamhet.  

 

En arbetsgrupp inom tekniska avdelningen har i möte med personal vid 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram följande förslag till 

taxor och avgifter för MBK-verksamheten.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-05-22. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa följande taxa avseende MBK år 2015 

 

Timpriser 

Ingenjör/Handläggare 800 kr/tim 

Mätningsbiträde 530 kr/tim 

 

Bilersättning  5,65 kr/km 

 

Förättningsförberedelser Lantmäteriet 

Tidersättning enligt ovan 

Bilersättning enligt ovan 
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Gränsutvisning med träläkt 

Tidersättning enligt ovan 

Bilersättning enligt ovan 

 

Nybyggnadskarta 

Enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens taxa. 

 

Grundkarta 

Tidersättning enligt ovan 

Bilersättning enligt ovan 

 

Husutsättning huvudbyggnad 

Grovutsättning 6 000 kr 

Finutsättning 6 000 kr 

Lägeskontroll 6 000 kr 

 

Vid utsättning av byggnader överstigande 200 kvm uttas tidersättning. 

 

Extra avgift vid kortare beställningstid än 10 arbetsdagar 2 500 kr 

 

Komplementbyggnad i samband med utsättning av huvudbyggnad  

Grovutsättning 3 000 kr 

Finutsättning 3 000 kr 

  

Priser är redovisade exkl. moms 

 

att komplettera dokumentet Taxor och avgifter 2015 för kommunstyrelsen 

med MBK-taxan som en separat bilaga 

 

att inför 2016 inarbeta MBK-taxan som en del i kommunstyrelsens taxor 

och avgifter.  

----- 
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KS § 100 KS/2015:220 - 050 

 

Antagande av entreprenör - Nyanläggning av Localizer bana 15  

Hemavan Tärnaby Airport________________________________ 

 

Nyanläggning av Localizer för bana 15 Hemavan Tärnaby Airport ska ut-

föras. Upphandling pågår avseende leverans av nyckelfärdig anläggning. 

Entreprenaden upphandlas som totalentreprenad. 

 

Kostnaden för upphandlad entreprenad kommer att överstiga 50 basbelopp 

vilket innebär att beslut om antagande ska ske politiskt. Sista sammanträde 

före semestern är den 2 juni. Upphandlingen kommer inte att vara avslutad 

och utvärderad inför detta sammanträde och det vore olyckligt om upphand-

lingsprocessen och kontraktskrivande i sin helhet blev fördröjt. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-05-12. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att delegera till presidiet att anta entreprenör för uppdraget 

 

att återrapportering sker vid arbetsutskottets sammanträde 2015-08-18. 

----- 
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KS § 101 KS/2015:232 - 052 

 

Antagande av entreprenör - sluttäckning av deponi Luspnäset 

 

Arbetet med sluttäckning av den avslutade deponin Luspnäset strax utanför 

Storumans tätort är ett arbete som ska slutföras. Upphandling pågår av-

seende färdigställande av anläggningen. Entreprenaden upphandlas som  

totalentreprenad. 

 

Kostnaden för upphandlad entreprenad bedöms komma att överstiga 50 

prisbasbelopp vilket innebär att beslut om antagande ska ske politiskt.  

Sista sammanträde före semestern är den 2 juni. Upphandlingen kommer 

inte att vara avslutad och utvärderad inför detta sammanträde och det vore 

olyckligt om upphandlingsprocessen och kontraktskrivande i sin helhet blev 

fördröjt. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-05-25. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att delegera till presidiet att anta entreprenör för uppdraget 

 

att återrapportering sker vid arbetsutskottets sammanträde 2015-08-18. 

----- 
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KS § 102 KS/2015:104 - 862 

 

Ansökan om medfinansiering från minoritetsspråkmedel - projekt 

Renskötarfamiljen med Buolla______________________________ 

 

Anne Pavval, Jokkmokk, har 2015-03-11 inkommit med ansökan om med-

finansiering för boken ”Renskötarfamiljen med Buolla”. Projektet syftar till 

att boken ska tryckas och översättning till nordsamiska och sydsamiska. 

Den är sedan tidigare översatt till lulesamiska och engelska, men inte tryckt. 

Det ska också skapas en ljudbok och en musik-CD. 

 

Boken är baserad på den sanna berättelsen om samepojken Nils Johan, hans 

tamhärk Buolla och hunden Jojo. Berättelsen utspelar sig i Sápmi, Tuorpons 

sameby i Jokkmokks kommun. 

 

Projektet syftar till att via boken skapa ett informations- och utbildnings-

material med ljudbok och musik-CD om det samiska livet samt på olika sätt 

sprida detta till barn i de lägre årskurserna samt till äldre barn på förskolan. 

(Tidigare har främst särskolebarn tagit del av berättelsen.) Genom boken 

och översättningen ska både förskole- och skolbarn i lägre årskurser också 

få tillgång till berättelsen, för att stärka den samiska identiteten genom att 

barnen får veta hur renskötande samer lever.  

 

Total projektbudget: 210 000 kronor. 

 

Sökt belopp från Storumans kommun: 10 000 kronor. 

 

Övriga medfinansiärer:  

Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Gällivare kommun, Kiruna 

kommun: 10 000 kronor var. 

 

Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Sametinget: 

50 000 kronor var. 

 

Jokkmokks allmänning, Framtidsbanken Jokkmokk: 5 000 kronor var. 

 

Ansökan har behandlats av samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde 

2015-05-18. Samrådsgruppen tillstyrker ansökan under förutsättning att de 

andra medfinansiärerna också beviljar sina respektive andelar. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-05-18. 
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja bidrag med 10 000 kronor till projektet Renskötarfamiljen med 

Buolla under förutsättning att de andra medfinansiärerna också deltar i pro-

jektet 

 

att medfinansieringen, 10 000 kronor, tas ur statsbidraget till kommuner 

som ingår i samiska förvaltningsområdet (verksamhetskod 9509, projektkod 

5064). 

----- 
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KS § 103 KS/2015:157 - 860 

 

Ansökan om medfinansiering från minoritetsspråkmedel -  

Ubmejengiellabiessi (umesamiskt språkbad) 2015________ 

 

Föreningen Algguogåhtie – umesamer i samverkan har 2015-03-25 inkom-

mit med ansökan om medfinansiering till rubricerat projekt. 

 

Umesamiskan är ett mycket hotat språk, och därför är det angeläget att 

skapa miljöer där språket används. Sedan 2011 har föreningen  

Algguogåhtie arrangerat olika språkbad, med deltagare i olika åldrar och 

från olika platser. Utvärderingar från dessa tidigare arrangemang visar på en 

stor efterfrågan på språkbad, och det är också viktigt att det finns kontinui-

tet i arrangemangen så att deltagarna inte hinner glömma bort det man lärt 

sig. 

 

Ett nytt arrangemang av språkbad planeras därför under april eller maj 

2015, där man bland annat ska lära sig använda en språkpenna som kan 

hjälpa både barn och föräldrar med uttal av olika ord. 

 

Språkbadet planeras att förläggas till en plats inom det umesamiska språk-

området, med cirka 30 deltagare som bor inom området. Syftet är att barn 

och föräldrar tillsammans ska lära sig umesamiska på ett roligt sätt som 

stimulerar till att man vill lära sig mera. Deltagarna bygger också nya nät-

verk och kommer att våga tala språket mera. Detta leder också till att man 

använder språket mer i vardagsmiljön och att språket därigenom revitali-

seras. 

 

Total projektbudget: 135 000 kronor. 

 

Sökt medfinansiering från Storumans kommun: 22 000 kronor. 

 

Övriga medfinansiärer: 

Egen insats från Algguogåhtie: 53 000 kronor 

Lycksele kommun, Sorsele kommun, Malå kommun: 20 000 kronor var. 

 

Ansökan har behandlats av samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde 

2015-05-18. Samrådsgruppen tillstyrker ansökan under förutsättning att del-

tagare från Storumans kommun deltar i språkbadet. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-05-19. 
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja bidrag med 22 000 kronor till projektet Ubmejengiellabiessi 

(umesamiskt språkbad) 2015 under förutsättning att deltagare från  

Storumans kommun deltar i språkbadet 

 

att medfinansieringen, 22 000 kronor, sker ur statsbidraget till kommuner 

som ingår i samiska förvaltningsområdet (verksamhetskod 9509, projektkod 

5064). 

----- 
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KS § 104 KS/2015:162 - 000 

 

Remiss - Arbetsmarknadsdepartementets utredning "Matchnings-

anställningen - nya vägar till jobb" (A 2014:D)_________________ 

 

Arbetsmarknadsdepartementet har i remiss 2015-03-25 bjudit in Storumans 

kommun att lämna synpunkter på utredningen Matchningsanställningen – 

nya vägar till jobb. 

 

Yttrande ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast  

2015-06-30. 

 

Förslag till yttrande har upprättats av arbetsmarknadssekreteraren.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet enligt upprättat för-

slag.  

----- 
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KS § 105 KS/2015:165 - 000 

 

Remiss - Socialdepartementets promemoria "Det kommunala  

vårdnadsbidraget avskaffas" (Ds 2015:19)________________ 

 

Socialdepartementet har i remiss 2015-03-24 bjudit in Storumans kommun 

att lämna synpunkter på promemorian Det kommunala vårdnadsbidraget 

avskaffas (Ds 2015:19).  

 

Yttrande ska ha kommit in till Socialdepartementet senast 2015-06-30. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till  

yttrande som godkänts av fritids-, kultur- och utbildningsnämnden  

2015-05-20.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.  

----- 
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KS § 106 KS/2015:183 - 000 

 

Remiss - Socialdepartmentets promemoria "Patientrörlighet inom EES 

- vissa kompletterande förslag" (Ds 2015:18)_______________________ 

  

Socialdepartementet har i remiss 2015-04-02 bjudit in Storumans kommun 

att lämna synpunkter på promemorian Patientrörlighet inom EES – vissa 

kompletterande förslag (Ds 2015:18). 

 

Yttrande ska ha kommit in till Socialdepartementet senast 2015-06-24. 

 

Omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande som godkänts av 

omsorgsnämnden 2015-05-20.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.  

----- 
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KS § 107 KS/2015:15 - 009 

 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2015 - räddningstjänsten 

 

Kommunstyrelsen har 2015-02-10 fastställt 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 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. Ett ytter-

ligare räddningsvärn är under uppbyggnad i Hemavan. Förutom deltids-

brandmän 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 tertialrapporten för perioden januari t.o.m. april 2015 prognostiseras för 

räddningstjänsten ingen avvikelse mot budget för helåret 2015. Kommun-

styrelsen tillförde 500 000 kronor extra till räddningstjänsten 2015 när de 

medel som fanns till förfogande i ordinarie budget inte räckte för att verk-

samheten skulle kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Beslut togs i 

samband med detta att verksamheten skulle genomlysas. 

 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015 finns följande verksamhets-

mål för räddningstjänsten:  

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

minst 90 procent. Målet har hittills under 2015 nåtts närt utfallet är 91 

procent.  

 

I handlingsprogrammet för olycksförebyggande och utryckande verksamhet 

har 27 mål satts upp. Vid uppföljning till Länsstyrelsen i år är 19 av målen 

uppfyllda, 6 av målen inte uppfyllda och 2 av målen går inte att mäta när 

uppgifter saknas.  
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KS § 107 – forts. 

 

En rörligare arbetsmarknad samt de regler som styr deltidsbrandmännens 

anställning har gjort det svårare att rekrytera och behålla utryckande perso-

nal.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2015 - IT-enheten 

 

Kommunstyrelsen har 2015-02-10 fastställt uppföljningsplan avseende 

ekonomi och verksamhet för den egna verksamheten.  

 

I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde lämnas information om 

IT-enhetens ekonomi och personal: 

 

IT-enhetens uppdrag är drift och support av lokala nätverk, användarkonton 

inklusive e-post, server- och lagringsmiljö, verksamhetssystem, datorer, 

surfplattor, trådlösa nätverk, projektorer, videokonferensanläggningar, skri-

vare samt annan teknisk utrustning. IT-enheten har även uppdrag inom om-

rådet IT rörande strategi, rådgivning, förändringsprocesser och inköp. 

 

Budgetramen för verksamheten uppgår till ca 7,3 mnkr. Enheten prognosti-

cerar ingen avvikelse mot tilldelad budget 2015. 

 

Enheten består av IT-chef (1,0) samt IT-tekniker (5,0).  

 

Prioriterade områden under 2015 är att utveckla organisationen som resulta-

tenhet och tjänsteleverantör. Paketerade tjänster sker inom fyra huvudområ-

den: 

o Datorarbetsplats 

o Surfplatta 

o Systemdrift 

o Trådlöst nätverk 

o Tilläggstjänster (timdebiteras) 

 

IT-enheten äger utrustningen och verksamheterna hyr utrustningen. Utrust-

ningen ska bytas ut med jämna intervall. IT-enheten fördelar ut sin egen 

rambudget till verksamheterna utifrån befintlig utrustning. Syftet med resul-

tatenhet är: 

o Bättre underhållen teknikpark 

o Tydligare vad IT kostar 

o Tydligare vad som är IT-enhetens ansvar kontra kundens ansvar. 

 

En förstudie har färdigställts om ett samgående av IT-organisationerna i 

Storuman och Lycksele som bl.a. visar att identifierade risker är hanterbara 

och att nyttan överstiger konsekvenserna samt att en sammanslagning är en 

genomförbar och effektoptimerande väg mot ett bättre IT-stöd för de delta-

gande kommunerna. LYST-nämnden har lämnat ett förslag till beslut att en  
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gemensam IT-organisation för Storuman och Lycksele ska bildas utifrån 

nuvarande budgetar och personal. IT-cheferna i Lycksele och Storuman ska 

ta fram yttre ramar för driftkostnader, implementeringskostnader och inve-

steringar för de närmaste tre åren. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen och konstaterar att verksamheten bedrivs på till-

fredsställande sätt. 

----- 
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Redovisning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut redovisas:  

 

Beslut  Beslutsdatum 

Färdtjänst   Mars och april 2015 

Riksfärdtjänst  April 2015 

 

Investeringar inom kommunstyrelsens April 2015 

investeringsram upp till 500 000 kronor 

- Utökning Norra industriområdet (fastighets- 

förvärv, projektering) 

-Utredningar och detaljplaneringsarbeten  

(Entré Storuman Truckstop samt permanent- 

boende i Hemavan)  

 

Antagande av lokala kollektivavtal  Februari 2015 

- Egen bil i tjänsten (BIA) 

- Traktamente (TRAKT 04) 

- Räddningstjänstpersonal i beredskap  

(RiB 13) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott   

§§ 66-68  2015-05-06 

§§ 69, 76-77  2015-05-19 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2015:30 

Länsstyrelsens beslut 2015-05-11 om disponibel ram för bygdeavgiftsmedel 

2015. Den totala ramen att användas av berörda kommuner i Västerbottens 

län är 24 874 014 kronor. Av dessa uppgår Storumans kommuns disponibla 

medel till 9 243 047 kronor.  

 

KS/1999:337 

Mark- och miljödomstolens beslut 2015-04-24 i mål nr M 507-99 Tillstånd 

till Blaikengruvan, Sorsele kommun; nu fråga om målets fortsatta hand-

läggning. Mark- och miljödomstolen vidhåller tidigare beslut från  

2013-11-26 avseende den slutliga efterbehandlingsplanen vilket bl.a. inne-

bär att Lappland Goldminers Sorsele AB:s konkursbo ska inge en slutlig  

efterbehandlingsplan med redovisning av åtgärdsmål, efterbehandlings- 

metoder och kontrollåtgärder till domstolen senast 2015-12-01. 

 

KS/2011:309 

Mark- och miljödomstolens deldom 2015-05-05 i mål nr M 1704-10  

Tillstånd till verksamheten vid Svartlidengruvan, Lycksele och Storumans 

kommuner; nu fråga om uppskjuten fråga om villkor till skydd för Svartlid-

bäcken (utredning U4). Mark- och miljödomstolen avslutar den uppskjutna 

frågan om villkor till skydd för Svartlidbäcken som föreskrevs i deldom 

2012-11-30 och bestämmer villkor (nr 29 och 30) för verksamheten.  

 

KS/2015:83 

KS/2015:149 

KS/2015:146 

Bergsstatens beslut 2015-04-21 att bevilja Gunnarn Mining AB, Storuman 

undersökningstillstånd enligt minerallagen för områdena Gunnarn nr 26, 27 

och 28. 

 

KS/2014:382 

Samverkannämndens LYST beslut 2015-04-24, § 12 att bilda en gemensam 

IT-organisation för Storumans och Lycksele kommuner utifrån nuvarande 

förutsättningar, dvs. befintlig budget och personal för respektive kommun. 

Lycksele kommun är huvudman för nämnden och blir därav den anställande 

organisationen.  
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KS/2014:175 

Jordbruksverkets meddelande 2015-04-21 att utvecklingsstrategin Lappland 

2020 Akademi Norr prioriterats och nu får möjlighet att fortsätta arbetet för 

att bilda leaderområde. 

----- 

 

 

  


