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KS § 174  KS/2015:173 – 020 

 

Motion - avskaffande av karensdag för personal inom skola, vård och 

omsorg vid vinterkräksjuka/magsjuka__________________________ 

 

Daniel Johansson (V) har 2015-03-30 lämnat in en motion om avskaffande 

av karensdag för personal inom skola, vård och omsorg vid vinterkräk-

sjuka/magsjuka. 

 

Johansson skriver följande i motionen:  

 

Det är inte rimligt att personal som insjuknat via sitt jobb även ska straffas 

för karensdag och sjukersättning. Detta anser Vänsterpartiet är en liten  

åtgärd för att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare.  

 

Smittskyddsläkare har bestämt att man är smittfri 48 timmar efter senaste 

symtom. Detta innebär att arbetsgivaren stänger av sin personal från att 

jobba under dessa 48 timmar, för att minska smittspridningen. 

 

Det är fullt möjligt för kommunen att tillsammans med fackförbunden 

skriva lokalavtal som slopar karensdagen för sina anställda. Vad gäller de 

övriga 48 timmar efter sista symtom finns redan i dag en överenskommelse 

mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna om att man ska få 

vara avstängd från jobb med bibehållen lön. Vänsterpartiet ser dock att  

arbetsgivaren sällan uppfyller detta.  

 

Johansson föreslår 

 

att karensdag avskaffas för personal inom vård, omsorg och skola som via 

sitt yrke drabbas av den årliga vinterkräksjukan/magsjukan. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 51 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Administrativ chefs bedömning 

Motionen inleds med en tanke om att ingen ska straffas genom karensdag 

av att insjukna på grund av arbetet.  

 

Den allmänna utgångspunkten för alla arbetsgivare är att ingen ska behöva 

drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Den gäller även för Storumans 

kommun.  
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KS § 174 – forts. 

 

Sjukfrånvaro uppstår tyvärr ändå. Hos Storumans kommun uppgår den för 

närvarande till ca 6 % av den totala arbetstiden. Orsaken till frånvaron  

varierar och det är ofta svårt att avgöra vad som beror på arbetet och vad 

som beror på annat. Oavsett frånvaroorsaken hanteras alla anställda lika 

gällande karens och sjuklön genom befintlig lagstiftning och kollektivavtal. 

Det är den gängse principen på svensk arbetsmarknad. 

 

Att undanta en frånvaroorsak från den gängse reglerade hanteringsord-

ningen är svår att hantera då kommunen saknar medicinsk kompetens att 

bedöma orsaken till varje enskild frånvaro.  

 

Storumans kommun bör därför fortsatt tillämpa gällande lag och kollektiv-

avtal utan avvikelse.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-06-25 och  

2015-11-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-18, § 84 och  

2015-12-01, § 130. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-01, § 117. 

 

Kommunstyrelsens förslag 2015-09-01 
 

att motionen avslås. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 190 att återremittera ärendet 

till kommunstyrelsen för ytterligare utredning av möjligheten att teckna  

lokala avtal med fackförbunden och i samband med det studera de kommu-

ner och landsting som redan genomfört detta.  

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande/kompletterande utredning  

2015-11-03 

Studie av införande i andra kommuner och landsting 

Efter dialog med Sveriges kommuner och landsting samt slagningar på äm-

net återfinns ingen kommun som tillämpar lön vid karensdag. Ett antal 

landsting gör emellertid det; 

 

o Stockholms läns landsting 

o Västra Götalandsregionen 

o Region Skåne 

o Region Gävleborg 
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KS § 174 – forts. 

 

Tillämpningen är snarlik i samtliga ovanstående landsting. Den omfattar 

inte all personal utan avgränsas ofta till de som arbetar i verksamheter där 

särskilda hygienriktlinjer förekommer. De som omfattas av sådana och ar-

betar inom hälso- och sjukvård kan vid konstaterat utbrott av virusgastroen-

terit (oftast orsakad av Calicvirus) stängas av från arbetet med lön från 

första dagen på grund av medicinska skäl (AB § 10, mom 4).  

  

För personal som får liknande symtom vid sjukvårdsenhet enligt ovan där 

smitta inte konstaterats, tillämpas sedvanliga sjukskrivningsregler.  

 

För övriga gäller gängse sjukskrivningsregler.  

 

Inget av landstingen har genomfört någon utvärdering av förfaringssättet.  

 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) hållning i frågan 

Jeanette Hedberg, förhandlare vid SKL, avdelningen för arbetsgivarpolitik, 

redovisar utgångspunkten för SKLs uppfattning i frågan.  

 

SKL hänvisar till proposition (1992/93:31) om ändrad sjukersättning med 

mera, där det bl.a. vikten om att skapa ett rättvist system för sjukersättning 

beskrivs. Dåvarande Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet 

var vid tillfället remissinstanser och båda förbunden avrådde bestämt från 

någon form av särregler utifrån negativa praktiska konsekvenser i själva 

hanteringen av eventuella särregler. I propositionen konstateras vidare att 

en eventuellt högre självrisk (i form av karensdag) för yrken där ojämnt 

fördelad arbetstid förekommer jämnar ut sig över en längre tidsperiod  

jämfört med yrken med jämnt fördelad arbetstid.   

 

Mot bakgrund av propositionen avråder SKL från avskaffande av karens-

dagen.  

 

Övrigt 

Den allmänna utgångspunkten för alla arbetsgivare är att ingen ska behöva 

drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Den gäller även för Storumans 

kommun.  

 

Sjukfrånvaro uppstår tyvärr ändå, hos oss uppgår den för närvarande till  

ca 6 % av den totala arbetstiden. Orsaken till frånvaron varierar och det är 

ofta svårt att avgöra vad som beror på arbetet och vad som beror på annat. 

Oavsett frånvaroorsaken hanteras alla anställda lika gällande karens och 

sjuklön genom befintlig lagstiftning och kollektivavtal.  
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KS § 174 – forts. 

 

Att undanta en frånvaroorsak från den gängse reglerade hanteringsord-

ningen är svårt då medicinsk kompetens att bedöma orsaken till varje  

enskild frånvaro saknas.  

 

Storumans kommun bör därför fortsatt tillämpa gällande lag och kollektiv-

avtal utan avvikelse.   

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen avslås.  

 

Yrkanden 

Daniel Johansson (V) biträdd av Irene Walfridsson (V) yrkar att motionen 

bifalls. 

 

Kristina Fredriksson (S) yrkar att arbetsutskottets förslag bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Johanssons 

yrkande om att motionen ska bifallas och finner att kommunstyrelsen beslu-

tar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås. 

 

Reservation 

Daniel Johansson (V) och Irene Walfridsson (S) reserverar sig över beslutet 

till förmån för eget yrkande.  

----- 
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KS § 175 KS/2015:186 – 000 

 

Motion - medborgarförslag via webben 

 

Karin Malmfjord (S) har 2015-04-16 lämnat in en motion om medborgar-

förslag via webben. 

 

Malmfjord skriver följande i motionen:  

 

Under många år har det varit möjligt att lämna in medborgarförslag till 

kommunen. Den digitala tekniken har skapat nya möjligheter däribland e-

tjänstservice. Många kommuner har infört möjligheten att lämna in med-

borgarförslag med hjälp av den digitala tekniken. Det har visat sig att de 

flesta medborgarförslag skickas in kvällstid, tidiga morgnar och vid lunch-

tid. Viljan att göra sin röst hörd ökar när tillgängligheten ökar.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att medborgarförslag kan lämnas in via kommunens hemsida. 

 

Kommunfullmäktige har 2015-04-27, § beslutat överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Bedömning 

Det finns redan idag möjlighet att lämna medborgarförslag genom brev  

eller e-post. Information om detta finns på kommunens hemsida 

www.storuman.se/medborgarforslag. 

 

För att ytterligare underlätta för medborgaren går det att skapa ett enkelt 

webbformulär i kommunens befintliga system ”Blanketthimlen” där använ-

daren kan fylla i sitt medborgarförslag direkt på webben. Både 

www.storuman.se och systemet ”Blanketthimlen” är responsiva vilket inne-

bär att det fungerar lika bra att använda på en surfplatta, dator eller mobilte-

lefon.  

 

Genom att införa ett enkelt webbformulär uppfyller kommunen ännu ett 

krav i SKL:s ”Information till alla” som är en del av Kommunens Kvalitet i 

Korthet (KKiK). Ett webbformulär ska tagits fram för publicering i början 

av december. 

 

http://www.storuman.se/medborgarforslag
http://www.storuman.se/
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KS § 175 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons och informatör Madeleine  

Rinmans tjänsteutlåtande 2015-11-20.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 131. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen bifalls med hänvisning till förvaltningens framtagande och 

publicering av webbformulär för inlämnande av medborgarförslag på 

kommunens hemsida. 

----- 
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KS § 176 KS/2015:238 – 042 

 

Motion - internrevision av Storuman Development AB 

 

Erold Westman (KL) har 2015-05-27 lämnat in en motion angående intern-

revision av Storuman Development AB. 

 

På grund av det alarmerande bokslutet i Storuman Development AB och 

bolagets minusresultat historiskt sett med återkommande förluster i stor-

leksordningen 50 miljoner kronor, måste Storumans kommun som delägare 

agera kraftfullt för att inte äventyra kommunens ekonomi framgent.  

 

Westman föreslår 

 

att en internrevision görs i bolaget för att belysa och åtgärda de uppenbara 

brister som finns inom följande revisionsområden:  

 

o Företagets prissättning till kunder för förlustanalys 

o VD:s agerande i ledningsarbetet 

o Styrelsens agerande i ledningsarbetet 

o Arvoden till VD och styrelsen 

o Eventuellt pensionsavtal till VD 

o Bilförmåner till VD 

o Innehav av kontor/lägenheter utanför Storumans kommun 

o Användande av externa telemarketingbolag 

o Personalvård, trivsel och arbetsmiljö 

 

att internrevisionen genomförs med Top-Down (ISO)-metoden, dvs. 

 

o Dokumenthantering 

o Intervjuer osv.  

 

att kommunfullmäktiges beslut om avveckling av ägandet i bolaget full-

följs. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 78 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Koncernchefens bedömning 

Eftersom kommunen inte är majoritetsägare av Storuman Development AB 

kan kommunen inte tvinga bolaget att delta i en internrevision som enbart 

företräds av den ena ägaren. En förfrågan om att göra en internrevision av  
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KS § 176 – forts. 

 

bolaget kan göras hos den andra delägaren som antingen bifaller eller av-

slår. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat om att de kommunala bolagen i sina års-

redovisningar ska lämna information på följande: 

 

o Styrelsens och VD:s förhållande till andra företag 

o Hur styrelsearbetet bedrivits 

o Hur bedrivs den interna kontrollen 

o Vilka risker har bolaget 

o Hur har kommunikationen sköts med revisorer och lekmannarevisorer 

o Om det ska ske en förfrågan om mer upplysningar om bolaget bedöms 

det vara mer lämpligt att man föreslår den andre delägaren att man till-

lämpar samma regler som i de helägda kommunala bolagen. 

 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att uppdra till Storumans 

kommunföretag AB att succesivt minska eller helt avveckla sin andel i  

bolaget. En försäljning av bolaget bör ske vid för ägaren gynnsam tidpunkt.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-11-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 132. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionens del om internrevison av Storuman Development AB avslås 

 

att motionens del om att internrevisionen genomförs med Top-Down (ISO)-

metoden avslås 

 

att motionens del att kommunfullmäktiges beslut om avveckling av ägandet 

i bolaget fullföljs bifalls 

 

att föreslå Storuman Development AB att i årsredovisningen tillämpa 

kommunens regler om information. 

 

Yrkande 

Ann-Christine Jonsson (S) yrkar 

 

att en förfrågan görs hos den andra delägaren om en internrevision av bola-

get.  
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KS § 176 – forts. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jonssons tilläggsyrkande och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionens del om internrevison av Storuman Development AB avslås 

 

att motionens del om att internrevisionen genomförs med Top-Down 

(ISO)-metoden avslås 

 

att motionens del att kommunfullmäktiges beslut om avveckling av ägandet 

i bolaget fullföljs bifalls 

 

att föreslå Storuman Development AB att i årsredovisningen tillämpa 

kommunens regler om information 

 

att en förfrågan görs hos den andre delägaren om en internrevision av bola-

get.  

----- 
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KS § 177 KS/2015:269 - 090 

 

Motion - fortsatt vårdnadsbidrag i Storumans kommun 

 

Erold Westman (KL) har 2015-06-10 lämnat in en motion angående vård-

nadsbidraget i Storumans kommun. 

 

Westman föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med vård-

nadsbidraget i Storumans kommun. Motivet för detta är att föräldrar själva 

bäst vet hur deras familj ska ta hand som sina barn. Politiker bör uppmuntra 

medborgarna att få ta sina egna beslut och att själva få bestämma. Westman 

anser vidare att om man anser att vårdnadsbidraget är en kvinnofälla, måste 

man även stoppa kvinnor som arbetar i vård och omsorg samt städ med låga 

löner och som kanske dessutom måste sköta hemsysslorna.  

 

Westman föreslår  

 

att Storumans kommun fortsättar med vårdnadsbidraget för barnföräldrar 

 

att vårdnadsbidraget höjs till samma nivå som vad det kostar för en kom-

mun att ta hand om ett barn i barnomsorg 

 

att vårdnadsbidraget gäller fram tills barnen börjar skolan.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 80 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts till fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15 - efter förslag från fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden 2015-05-20 - beslutat att vårdnadsbidraget ska upp-

höra, inga nya ansökningar ska beviljas från den 1 juli 2015 samt att de som 

redan beviljats vårdnadsbidrag erhåller det tiden ut. 

 

Regeringen föreslår i promemoria Ds 2015:19 att vårdnadsbidraget ska tas 

bort från utgången av 2015. Undantag kommer att göras för vårdnadshavare 

som redan sökt och fått beviljat för 2016. Promemorian innehåller förslag 

om att upphäva lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag. Förslaget 

innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag ska upphöra att gälla vid 

utgången av december 2105. Ett avskaffande av vårdnadsbidrag anses vara 

viktigt för jämställdheten. Bidraget används nästan uteslutande av kvinnor.  
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KS § 177 – forts.  

 

Det fördröjer många kvinnors etablering på arbetsmarknaden och ökar de 

ekonomiska skillnaderna mellan könen. Ett upphävande av lagen om kom-

munalt vårdnadsbidrag medför också att ändringar behöver göras i social-

försäkringslagen (1995:584), lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 

samt inkomstskattelagen (1999:1229). Regeringen kommer under hösten 

2015 att besluta i ärendet.  

 

Då Storumans kommun som alla andra kommuner förutsätts följa Sveriges 

lagstiftning bedöms inte förslaget i motionen om fortsatt vårdnadsbidrag i 

kommunen som realistiskt.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-03, § 72 inkl. 

yttrande 2015-08-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 133. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås. 

----- 
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KS § 178 KS/2015:271 – 610 

 

Motion - badtimmar för byaskolelever 

 

Erold Westman (KL) har 2015-06-10 lämnat in en motion angående bad-

timmar för elever i byaskolor. 

 

Westman skriver i motionen att elever vid byaskolor i dagsläget inte har 

lika mycket badtimmar som elever vid tätortsskolor.  

 

Westman föreslår därför  

 

att elever vid byaskolor får samma simundervisning och badtimmar som 

elever i tätortskolor.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 82 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter översänts till fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 

Tidigare år har elever vid Parkskolan under ämnet idrott haft fler badtill-

fällen än andra skolor. Förmodligen har tillgängligheten till badhuset spelat 

roll samt att eleverna ofta upplever det som kul att bada. Från läsåret 15/16 

kommer inte eleverna i Storuman att ha lika många badtimmar som tidigare 

då även andra delar av undervisningen behöver prioriteras. För elever i by-

askolorna tar det flera timmar i anspråk med en timmes bad och restiden 

blir mer omfattande än badtiden. För elever som åker skolskjuts, vilket 

många gör i byskolorna, finns inte möjligheten att förlänga skoldagen då 

bussen går till och från skolan enligt tidtabell.  

 

Simundervisning är en del av ämnet Idrott och hälsa med totalt 500 timmar 

fördelade på årskurserna 1-9, vilket ger ett snitt på 55 timmar/läsår. Genom 

undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättning-

ar att utveckla sin förmåga att  

 

o föra sig allsidigt i fysiska sammanhang 

o planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivi-

teter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil 

o genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållan-

den och miljöer 

o förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land 

och i vatten.  
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KS § 178 – forts. 

 

Det är således många olika delar som ska undervisas i på de 55 timmarna 

per läsår.  

 

Möjlighet till simundervisningen erbjuds kommunens grundskoleelever i 

årskurs 1-6 från och med läsåret 15/16 ut enligt nedan:  

 

Årskurs 1-3 - 10 tillfällen 

Årskurs 4-6 - 5 tillfällen 

 

Det bör dock poängteras att det kan variera och att rektor kan besluta om att 

annat gäller utifrån elevernas behov. Som med alla andra ämnen tar det 

olika lång tid för olika elever att lära sig vilket undervisningen ska anpassas 

efter. Elever som riskerar att inte uppnå fastställda mål kan behöva särskilt 

stöd och då ska skolan upprätta ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet be-

slutas av rektor och vårdnadshavaren har möjlighet att överklaga beslutet 

om man inte är nöjd med det.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-03, § 73 inkl. 

yttrande 2015-08-26.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 134. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås.   

----- 
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KS § 179 KS/2015:399 – 800 

 

Motion - trivselaktiviteter för äldre 

 

Tina Kerro (FP) har 2015-09-10 lämnat in en motion om trivselaktiviteter 

för äldre där hon skriver följande:  

 

Under de senaste åren har det så kallade ”NICE-projektet” genomförts i 

kommunen med gott resultat. Projektet var redan under förra mandatperi-

oden riktat till den yngre målgruppen och man kan konstatera att pengarna 

fått effekt. Fler elever än någonsin väljer Luspengymnasiet som första-

handsval. Andelen äldre ökar i kommunen och även önskan om en mer in-

nehållsrik vardag. I dagsläget kan inte tillgodose detta inom den befintliga 

ram som omsorgsnämnden förfogar över. De 500 000 kronor som finns av-

satta för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser räcker inte för att tillgo-

dose alla behov.  

 

Kerro föreslår 

 

att 300 000 kronor årligen avsätts i budgeten för att ge äldre mer innehålls-

rik vardag 

 

att pengarna ska vara sökbara för olika aktiviteter som riktar sig till äldre 

 

att omsorgsnämnden ska vara huvudman 

 

att finansiering tas från kommunstyrelsens budget.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 113 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Koncernchefens bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 att utöka fritids-, kultur-, och 

utbildningsnämndens budgetram med 500 000 kronor under åren 2015, 

2016, 2017 och 2018 för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser.  

 

Kommunfullmäktige antog 2015-06-15 en strategisk plan för Storumans 

kommun för åren 2016 till 2019. Planen innehåller politiska prioriteringar 

samt budgetramar styrelse och nämnder. Planen har varit föremål för poli-

tiska inspel under våren och försommaren 2015. Budgetberedningen med 

representanter från alla partier har haft två sammanträden innan förslaget på 

plan lämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott. Därefter har planen  
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KS § 179 – forts. 

 

politiskt hanterats i kommunstyrelsen och därefter slutligen i kommunfull-

mäktige.  

 

Bedömningen är att de 500 000 kronor som förstärkt fritids-, kultur-, och 

utbildningsnämnden budgetram även ska kunna användas till attraktivitets-

höjande utvecklingsinsatser för att ge äldre en mer innehållsrik vardag. Be-

dömningen är också att långsiktigt givna budgetramar är en framgångsfak-

tor för en fortsatt kommunal ekonomi i balans. En ändring i lämnade bud-

getramar innan budgetperioden 2016 till 2019 har börjat är inte i linje med 

den långsiktighet som präglar kommunenens nuvarande budget- och plane-

ringsprocess.   

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-11-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 135. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen avslås då budgetramarna redan är beslutade för åren 2016-

2019 samt att de medel kommunfullmäktige tidigare avsatt till attraktivi-

tetshöjande utvecklingsinsatser kan användas till trivselaktiviteter för äldre. 

 

Yrkanden 

Tina Kerro (L) yrkar motionen bifalls. 

 

Jessica Bergfors (C) biträdd av Roland Gustafsson (KD) yrkar att arbets-

utskottets förslag bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Kerros  

yrkande om att motionen ska bifallas och finner att kommunstyrelsen  

beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås då budgetramarna redan är beslutade för åren 2016-

2019 samt att de medel kommunfullmäktige tidigare avsatt till attraktivi-

tetshöjande utvecklingsinsatser kan användas till trivselaktiviteter för äldre. 

 

Reservation 

Tina Kerro (L) reserverar sig över beslutet till förmån för eget yrkande. 

----- 
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KS § 180 KS/2015:487 – 041 

 

Detaljbudget 2016 för kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till detaljbudget för 

kommunstyrelsens verksamhet 2016. Kommunstyrelsens budgetram har 

uppräknats med 1,2 procent och uppgår till 50 224 000 kronor 2016. Rädd-

ningstjänstens budgetram 2015 räknades upp 612 000 kronor utöver ordina-

rie ramökning på 1,5 procent. I förslaget till detaljbudget 2016 finns utök-

ningen fortfarande med i avvaktan på att genomlysningen av räddnings-

tjänstens verksamhet ska presenteras.   

 

De fullständiga effekterna av övergången till komponentavskrivningarna är 

inte helt klarlagda. Det man vet är att underhållskostnaderna kommer att 

väsentligt minska och att investeringarna istället kommer att väsentligt öka. 

De ökade investeringarna kommer att öka avskrivningarna vilket i sin tur 

medför att utrymmet som blir över när underhållskostnaderna minskar 

kommer att behöva föras till avskrivningar istället. 

 

Väsentliga förändringar mot detaljbudget 2015: 

 

o 382 000 kronor har avsatts till driften av räddningsvärnet i Hemavan. 

 

o 976 000 kronor ytterligare har avsatts till integrationsinsatser. 

 

o 335 000 kronor ytterligare har avsatts till drift av skoterleder. 

 

o 164 000 kronor ytterligare har avsatts till anläggningsbidrag. 

 

o Underhållet för belysning har minskats med 1 000 000 kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-11-22. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 136. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till detaljbudget 2016 för kommunstyrelsen. 

----- 
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KS § 181 KS/2015:488 – 040 

 

Taxor och avgifter 2016 för kommunstyrelsen 

 

Förslag till taxor och avgifter 2016 för kommunstyrelsens verksamhet har 

upprättats. 

 

Förslaget innebär i korthet följande: 

 

o Avgift för felparkering höjs samt ny kategori för felparkering på plats 

avsedd för rörelsehindrade införs.  

 

o Personalkostnader inom teknisk verksamhet höjs samt ny taxa för ingen-

jör och kvalificerad handläggare införs. 

 

o Taxa för utrustning inom teknisk verksamhet justeras att motsvara vad 

som uppfattas som marknadspris.  

 

o Vissa taxor inom teknisk verksamhet ändras från att endast vara viss ut-

rustning till att även omfatta personal, där utrustning inte är föremål för 

att hyras ut utan är en tjänst som levereras. 

 

o Några nya taxor införs inom teknisk verksamhet för att möta efterfrågade 

tjänster.    

 

o Avgifter inom räddningstjänstens verksamhet höjs ca 1%.  

 

o Anslutningsavgift för svartfiber höjs med ca 20 % för att nå full kost-

nadstäckning. 

 

o Taxa för Arbete för alla (AFA) justeras med ca 7%. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-11-18. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 137. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att upprättat förslag till taxor och avgifter för kommunstyrelsen antas att 

gälla fr.o.m. 2016-01-01. 

----- 
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KS § 182 KS/2015:404 – 042 

 

Granskning av delårsrapport januari-augusti 2015 för Storumans 

kommun________________________________________________ 

 

Kommunrevisorerna lämnade i samband med att delårsrapporten 2015  

behandlades en granskningsrapport av delårsrapporten. 

 

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i all väsentlighet uppfyller kraven 

på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.  

 

Revisorerna bedömer att kommunens ekonomiska situation 2015 är god. 

Kommunen redovisar ett resultat som innebär att kommunen lever upp till 

kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

 

Den finansiella måluppfyllelsen bedöms god. 

 

Verksamhetsmålen kan inte följas upp i delårsrapporten och revisorerna 

uppmanar att försöka skapa möjligheter att göra bedömning av måluppfyl-

lelse även gällande verksamhetsmålen.   

 

För övrigt har revisorerna gjort en del iakttagelser som bör beaktas vid 

kommande rapporttillfällen. Dessa rör främst: 

 

o Redovisning av anslutningsavgifter 

o Sammanställd redovisning 

o Nytt pensionsavtal för politiker 

 

Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-11-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 138. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera revisorernas synpunkter på delårsrapporten 2015  

 

att inarbeta revisorernas synpunkter på delårsrapporten 2015 i kommande 

delårsrapporter.   

----- 
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KS § 183 KS/2015:493 – 009 

 

Utredning om införande av digitalt system för upprättande av  

inventarieförteckningar inom kommunens samtliga verksamheter 

 

I samband med kommunfullmäktiges behandling 2012-02-28, § 6 av en 

motion om inventarieförteckningar vid kommunens skolor beslutades att 

kommunstyrelsen skulle ge koncernledningen i uppdrag att utreda införande 

av digitalt system för upprättande av inventarieförteckningar inom kommu-

nens samtliga verksamheter.  

 

Koncernledningsgruppen har 2015-11-16 utrett frågan. 

 

Koncernledningsgruppens utredning 

Inventarier som betraktas som anläggningstillgång i bokföringen förs nu-

mera in i en digital anläggningsreskontra. Dessa inventarier har normalt ett 

anskaffningsvärde som överstiger 40 000 kronor.  

 

Stöldbegärliga inventarier som datorer och mobiltelefoner förs sedan tidi-

gare i digitala förteckningar av IT-enheten respektive kundtjänst. Konst 

som ägs av Storumans kommun förs också sedan tidigare i en digital för-

teckning av fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen. 

 

Koncernledningsgruppen bedömer att inventarier med anskaffningsvärden 

under 40 000 kronor som inte är stöldbegärliga är av ringa intresse att föra i 

en inventarieförteckning. Koncernledningsgruppen bedömer vidare att nu-

varande digitala system för inventarieförteckningar är tillräckliga. Vid för-

ändrade behov kan frågan om digitala system för inventarieförteckningar 

prövas igen. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-11-18. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 139. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna koncernledningsgruppens utredning om införande av digitalt 

system för upprättande av inventarieförteckningar inom kommunens samt-

liga verksamheter  

 

att utifrån nuvarande behov inte införa ytterligare digitala system för upp-

rättande av inventarieförteckningar.  

----- 
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KS § 184 KS/2015:498 – 002 

 

Delegering av beslutanderätt - upptagande av lån 2016-2019 

 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15, § 93 bland annat beslutat att kom-

munstyrelsen har rätt att nyupplåna 30 000 000 kronor per år under  

perioden 2016-2019.  

 

Kommunfullmäktige har vidare 2015-11-24, § 138 beslutat att kommun-

styrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp 

på de lån som förfaller till betalning under perioden 2016-2019.  

 

Kommunstyrelsen har möjlighet med stöd av kommunfullmäktiges beslut 

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

kommunstyrelsen eller till delegat att denne för kommunstyrelsens räkning 

har rätt att nyupplåna och omsätta lån. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 140. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att redovisningsansvarig Helena Viktorsson har rätt att för kommunstyrel-

sens räkning nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med totalt 

30 000 000 kronor per år under perioden 2016-2019 

 

att redovisningsansvarig Helena Viktorsson har rätt att för kommunstyrel-

sens räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de 

lån som förfaller till betalning under perioden 2016-2019. 

----- 
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KS § 185 KS/2015:499 – 002 

 

Delegering av beslutanderätt - justering av budgetramar 2016-2019 

 

Kommunfullmäktige har 2015-11-24, § 138 beslutat delegera till kommun-

styrelsen att genomföra nödvändiga ramjusteringar med anledning av skat-

teväxling m.m. 

 

Kommunstyrelsen har möjlighet med stöd av kommunfullmäktiges beslut 

att bestämma att nödvändiga ramjusteringar ska beslutas direkt av kom-

munstyrelsen eller delegera till delegat att denne för kommunstyrelsens 

räkning har rätt att genomföra nödvändiga ramjusteringar. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-01, § 141. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att administrativ chef Patrik Nilsson har rätt att för kommunstyrelsens räk-

ning under perioden 2016-2019 genomföra nödvändiga ramjusteringar med 

anledning av skatteväxling m.m. 

----- 
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KS § 186  KS/2015:439 - 820 

 

Ansökan om bidrag åren 2016 och 2017 - Luspens ryttarförening 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-16 att bevilja Luspens Ryttarförening 

bidrag för åren 2015 och 2016. Bidraget fördelades i kronor enligt nedan: 

 

Post 2015 2016 

Anläggningsbidrag 64 000 64 000 

Anställd personal 1,25 164 000 94 000 

Totalt 228 000 158 000 

 

Föreningen har kommit med en begäran om utökat bidrag för åren 2016 och 

2017 p.g.a. att verksamheten vuxit mer än tidigare bedömningar de sista 

åren med fler ridande elever. Anläggningen ägs och drivs av föreningen 

med i huvudsak ideella krafter. Underhållet av  

anläggningen är eftersatt och det blir allt svårare att hitta ideella krafter som 

har tid och engagemang att underhålla anläggningen.  

 

Föreningen ansöker om följande bidrag för åren 2016 och 2017: 

 

Post 2016 2017 

Anläggningsbidrag 150 000 150 000 

Anläggningsansvarig 1,0 361 800 372 556 

Administration 0,75 87 618 134 056 

Driftpersonal/vaktmästare 1,0 166 488 173 403 

Totalt 765 906 830 015 

 

Bedömning  

Anläggningen med huvudverksamhet ridskola bedöms på sikt vara svår för 

en förening i norra Sveriges inland att äga med de stora ideella insatser som 

krävs för att bl.a. underhålla anläggningen. Kommunen bör överväga om 

inte anläggningen på sikt ska vara i kommunal ägo med likvärdiga förut-

sättningar som erbjuds idrottsföreningar i området. Kommunstyrelsen bör 

bjuda in företrädare för föreningen för samråd om föreningens möjligheter 

att driva verksamheten.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtanden 2015-10-18 och 2015-12-07. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2015-10-27 att bjuda in Luspens Ryttarförening 

till samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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KS § 186 – forts. 

 

Kommunstyrelsens presidium har 2015-11-20 träffat representanter för 

Luspens ryttarförening för samråd om föreningens möjligheter att driva an-

läggningen. 

 

Presidiets bedömning är följande: 

 

o En utredning ska göras om det framtida ägandet av föreningens anlägg-

ning. 

o Tidigare beslut om anläggningsbidrag och bidrag för anställd personal 

2016 med 158 000 kronor kvarstår. 

o Arbetsmarknadsenheten tillsammans med koncernchefen ges i uppdrag 

att i samverkan med arbetsförmedlingen undersöka möjligheten att till-

godose föreningens arbetskraftsbehov. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att genomföra en utredning om det framtida ägandet av föreningens  

anläggning 

 

att anläggningsbidrag och bidrag för anställd personal 2016 och 2017 utgår 

med 158 000 kronor per år 

 

att uppdra till arbetsmarknadsenheten tillsammans med koncernchefen att i 

samverkan med Arbetsförmedlingen undersöka möjligheten att tillgodose 

föreningens arbetskraftsbehov. 

-----  
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KS § 187 KS/2015:510 – 861 

 

Medfinansiering ur minoritetsspråkmedel – aktiviteter vid  

Gränshandelsmarknaden 2016 (Visit Hemavan Tärnaby AB) 

 

Visit Hemavan Tärnaby AB har 2015-12-01 inkommit med ansökan om 

medfinansiering ur minoritetsspråkmedel för aktiviteter vid Gränshandels-

marknaden i Tärnaby i juli 2016. 

 

Marknaden har årligen ca 15 000 unika besökare och många kommer från 

de närliggande kommunerna samt Norge. Många av besökarna vill lära sig 

mer om den samiska kulturen och man har därför som mål att till 2016 års 

marknad få in mer samiska inslag i Gränshandelsmarknaden. 

 

Visionen är att Gränshandelsmarknaden ska bli ”sommarens Jokkmokks 

marknad”, en återkommande marknad med en stark och tydlig samisk prä-

gel. Detta ska hjälpa till att sprida kunskap om Sápmi, både historiskt sett 

och ur nutidsperspektiv till både vuxna och barn genom olika aktiviteter: 

 

o Föreläsningar om samisk historia, samiska språk och nutida renskötsel. 

 

o Workshop med de samiska språken där besökaren får lära sig samiska 

ord och meningar. 

 

o Samisk teater för barn och ungdomar, gärna på det samiska språket och 

om samisk historia och kultur. 

 

o Scenunderhållning med artister från Sápmi som sjunger på sitt moders-

mål. 

 

o Samarbete med bl.a. Tärna kyrka, Sameskolan i Tärnaby och Samiskt 

Språkcentrum. 

 

o Boksläpp eller författarkväll, med t.ex. Kajsa Andersson, Bo Lundmark, 

Lilian Ryd samt barnboksförfattare och i samarbete med samiska bok-

bussen. 

 

o Berättarstund för både barn och vuxna, gärna i en kåta runt öppen eld – 

om den samiska kulturen/samiska sagor. 

 

o Utställning av konsthantverk, koltar och det samiska språket – visa på 

den samiska kulturen genom det hantverk som finns och görs än idag. 
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KS § 187 – forts. 

 

o Modevisning med samisk design – gärna visa både ny och gammal de-

sign. 

 

o Filmvisningar om den samiska kulturen. 

 

o Samarbete med Västerbottens museum och deras olika utställningar. 

 

Det ska även synas mer på marknaden att man är i Sápmi, t.ex. genom  

samiska flaggor, prova-på-aktiviteter som lassokastning och gärna renar 

som barnen kan besöka. 

 

Kostnadsbudget Kronor (ca) 

Lokalhyra 5 000 

Översättning  4 000  

Inköp av material (flaggor, vimplar, skyltar med mera) 5 000 

Marknadsföring  5 000 

Arvoden föreläsare/artist/konstnär/teater/underhållning 50 000  

Reseersättningar 5 000 

Logi 5 000 

Scenhyra och ljudtekniker 15 000 

Totalt 94 000 

 

Finansieringsbudget 

Sökt belopp från Storumans kommun: 50 000 kronor. 

Övrig finansiering via projektet INTILL som VHTAB äger och driver. 

 

Bedömning 

Projektet har behandlats vid sammanträde i Samrådsgruppen för samiskt 

förvaltningsområde 2015-11-26. Samrådsgruppen är positiv till projektet 

och påpekar särskilt att det är viktigt att samer är med och planerar innehål-

let, att det samiska språket synliggörs och att det finns aktiviteter för barn 

och ungdomar. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-12-02. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja ansökan 
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KS § 187 – forts. 

 

att kommunens medfinansiering, 50 000 kronor, sker ur statsbidraget till 

kommuner som ingår i samiska förvaltningsområdet (verksamhetskod  

9509, projektkod 5064).  

----- 
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KS § 188 KS/2015:458 – 000 

 

Remiss - Betänkandet "Energiskatt på el - en översyn av det nuva-

rande systemet" (SOU 2015:87)_____________________________ 

 

Finansdepartementet har i remiss 2015-10-19 gett Storumans kommun möj-

lighet att lämna synpunkter på betänkandet ”Energiskatt på el – En översyn 

av det nuvarande systemet” (SOU 2015:87).  

 

Yttrande ska vara departementet tillhanda senast 2016-01-12. 

 

Förslag till yttrande har upprättats av kansliets projektledare. 

 

Vid sammanträdet görs mindre redaktionella ändringar i förslaget.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Finansdepartementet enligt upprättat förslag. 

----- 
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KS § 189 KS/2015:502 – 240 

 

Förvärvstillstånd - Storuman Laxnäs 2:188 

 

Hans och Ulrika Melin har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd att förvärva 

fastigheten Storuman Laxnäs 2:188. 

 

Av ansökan framgår följande:  

 

Fastighetens areal: ej angivet.  

 

Köpesumma: 1 975 000 kronor 

 

Avsikt med förvärvet: Fritidsbosättning. 

 

Släktförhållande med överlåtaren: -  

 

Enligt jordförvärvslagen ska boende i eller inflyttande till kommunen, om 

påtagliga sysselsättningsskäl föreligger, prioriteras i första hand när jord- 

och skogsbruksfastigheter byter ägare och förvärvet ska tillståndsprövas. 

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

 

Eftersom boende- och sysselsättningsfrågorna i stor utsträckning är kom-

munala angelägenheter vill länsstyrelsen höra kommunens bedömning om 

fastigheten är av intresse för ortsbor ur sysselsättningssynpunkt och om det 

finns intresse för bosättning på den.  

 

Några intresseanmälningar eller andra signaler om lokalt intresse för för-

värv har inte kommit till länsstyrelsen.  

 

Länsstyrelsen anhåller om kommunens till- eller avstyrkan senast den 15 

december 2015. Om kommunen har kännedom om några lokala intressenter 

bör dessa redovisas i kommunens yttrande. Kommunens synpunkter bör i 

den mån det är möjligt anknyta till förhållandena i det specifika ärendet. 

Om kommunen däremot inte vill ta ställning till förvärvet bör detta framgå 

av yttrandet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tillstyrka ansökan. 

----- 
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KS § 190 KS/2015:15 – 009 

 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2015 - överförmyndarverksam-

heten_______________________________________________________ 

 

Kommunstyrelsen har 2015-02-10 fastställt plan för uppföljning av den 

egna verksamheten.  

 

I anslutning till sammanträdet lämnas en redovisning om överförmyndar-

verksamheten. 

 

Förutom ordinarie verksamhet med godmans- och förvaltarskapsärenden 

hanterar överförmyndaren gode män för ensamkommande barn. I dag finns 

ca 15 förordnade gode män för 33 ensamkommande barn i kommunen. Den 

rådande flyktingsituationen innebär att antalet ensamkommande barn ökat 

avsevärt och därmed ett akut behov av gode män för dessa barn. Godman-

skapet innebär att man representerar barnet i föräldrarnas ställe med rättig-

het och skyldighet att bestämma i alla personliga, ekonomiska och rättsliga 

frågor som rör barnet. Godmanskapet är en tillfällig lösning och avslutas 

när barnet fått permanent uppehållstillstånd (PUT) då en särskilt förordnad 

vårdnadshavare istället utses för barnet.  

 

Överförmyndarverksamhetens organisation består av en överförmyndar-

handläggare med tjänstgöringsgrad på 0,75.  

 

Överförmyndarverksamheten har en nettobudget på 906 000 kronor 2015. 

Bedömningen är att man inom den ordinarie verksamheten kommer att 

klara sig inom tilldelad budgetram. När det gäller ensamkommande barn 

råder viss osäkerhet om bidrag kommer att ges fullt ut för att täcka alla 

kostnader. Bidrag för redovisade kostnader söks i efterhand hos Migrations-

verket. 

 

Verksamhetens mål och högsta prioritet är nu att uppfylla uppdraget beträf-

fande de ensamkommande barnen.  

 

Mot bakgrund av svårigheten att rekrytera gode män hoppas man på en 

lagändring som tar bort kravet på gode män för dessa barn och att man i 

stället kan anställa personer för detta.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt.  

----- 
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KS § 191   

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut redovisas:  

 

Beslut Beslutsdatum 

Färdtjänst och riksfärdtjänst  november 2015 

 

Utökning av linjetrafik november 2015 

 

Antagande av lokala kollektivavtal november 2015 

(RiB 2015 och LOK 12) 

 

Upptagande av lån hos Kommuninvest december 2015 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 142-144 2015-12-01 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KS § 192   

 

Meddelanden 

 

Sammanträdesplan 2016 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens  

arbetsutskott (fastställd av kommunstyrelsens presidium): 

 

Kommunstyrelsen 

9 februari 

5 april 

31 maj 

13 september 

25 oktober 

15 november 

20 december 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

18 januari 

1 mars 

22 mars 

3 maj 

17 maj 

23 augusti 

11 oktober 

1 november 

6 december 

 

KS/2015:511 

Meddelande/anmälan om byte av partinamn samt partiförkortning för  

Folkpartiet liberalerna (FP). På partiets landsmöte beslutades 2015-11-22 

att partiet byter namn till Liberalerna med partiförkorningen (L). Den nya 

partibeteckningen är registrerad hos Valmyndigheten 2015-11-30.  

 

KS/2014:359 

Räddningschefens redogörelse 2015-11-27 avseende räddningsvärnets  

placering i Hemavan.  

 

KS/2014:348 

Akademi Norrs meddelande 2015-11-25 angående projektet ”Akademi Norr 

Science Park”. Akademi Norr har beslutat återta ansökan med anledning av 

att Tillväxtverket och de regionala medfinansiärerna avslagit den. Tidigare 

beslutad medfinansiering från Storumans kommun kommer därför inte att 

rekvireras.  
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KS § 192 – forts. 

 

KS/2015:524 

Skrivelse med synpunkter från berörda föräldrar i Långsjöbyområdet med 

anledning av förändring av linjetrafik avseende linje 324. Förändringen in-

nebär att linjen kommer att förlängas och även trafikera Skarvsjöby. Föräld-

rarna kräver att barn och andra resande som nyttjar linje 324 inte får en för-

längd restid samt en plan för uppföljning av skolskjutsupphandlingen under 

avtalsperioden för att säkerställa rimliga restider för barnen boende längs 

turen.  

 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2015-09-28. 

----- 

 

 

  


