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Kommunstyrelsen  2016-10-25  
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 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2016-10-25, kl. 13.30—14.10   

 

Beslutande Se närvarolista (sidan 2) 

     

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare 

 Peter Persson koncernchef 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Ulf Vidman och Karin Malmfjord  

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2016-11-01 Paragrafer  88-102 

 

 

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

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Tomas Mörtsell 

 

 

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

 Ulf Vidman          Karin Malmfjord 

 

 ANSLAG/BEVIS 

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

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2016-10-25 

 

Datum då anslaget sätts upp          2016-11-01          Datum då anslaget tas ned       2016-11-23 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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Justering (sign)  Expediering  

 

Närvaro- och omröstningslista  

  Omröstning 

  § 94                       

Ledamöter När- 

varo 

Ja Nej Avstår 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

1 

 

1 

  

 

C 

 

Therese Granström 

 

- 

   

 

C 

 

Anders Persson 

 

1 

 

1 

  

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

1 

 

1 

  

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

1 

 

1 

  

 

L 

 

Tina Kerro 

 

- 

 

 

  

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

1 

 

1 

  

 

S 

 

Karin Malmfjord 

 

1 

  

1 

 

 

S 

 

Kristina Fredriksson 

 

1 

  

1 

 

 

S 

 

Peter Åberg 

 

1 

  

1 

 

 

S 

 

Ann-Christine Jonsson 

 

1 

  

1 

 

 

V 

 

Daniel Johansson 

 

1 

  

1 

 

 

V 

 

Irene Walfridsson 

 

1 

  

1 

 

 

Tjänstgörande ersättare 

      

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

1 

 

1 

  

 

L 

 

Per-Erik Sahlman 

 

1 

 

1 

 

 

 

  13 7 6  

 

Nb = Närvarande beslutande 
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_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 88  KS/2016:453 – 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2016 för kommunstyrelsen 

 

Nettokostnaderna i förhållande till budget är under perioden januari-augusti 

58 procent, vilket är 9 procentenheter under riktpunkt. Detta motsvarar ett 

överskott på ca 7 200 000 kronor de första åtta månaderna. För helåret pro-

gnostiseras ett överskott på 717 000 kronor som avser en engångsåterbetal-

ning från länstrafiken avseende landsbygdstrafiken 2015. 

 

En integrationsenhet har inrättats under våren 2016 med ansvar för integrat-

ion av flyktingar och invandrare. Till enheten har kommunstyrelsen även 

fört vård och boende för ensamkommande flyktingbarn. 

 

Kommunstyrelsen bedöms klara 11 av 16 mål 2016. I procent innebär det 

att kommunstyrelsen bedöms klara 69 procent av målen 2016, att jämföra 

med 2015 då kommunstyrelsen klarade 50 procent av målen.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-09-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-11, § 74. 

 

Vid sammanträdet görs ett redaktionellt tillägg i delårsrapporten om att det 

under året tillskjutits mer resurser till det folkhälsoförebyggande arbetet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa delårsrapporten januari-augusti 2016 för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde. 

----- 
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KS § 89 KS/2016:447 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2016 för Storumans kommun 

 

Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Storumans 

kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. Delårsrapporten 

ska innehålla, förutom styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelse,  

en förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, sjukfrånvaro och 

måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2016 på knappt 8 mnkr vilket är i 

linje med budget.  

 

Det bör noteras att såväl omsorgsnämnden som fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden prognostiserar ett underskott för 2016. Mot bakgrund av att 

resultatet för kommunen, trots dessa prognoser, ser ut att motsvara det bud-

geterade resultatet är det i nuläget inte nödvändigt att besluta om ytterligare 

åtgärdskrav för dessa nämnder. Däremot bör nämnderna vara ytterst nog-

granna i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka even-

tuella ytterligare avvikelser som kan medföra större underskott där åtgärder 

krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-09-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-11, § 75. 

 

Kommunstyrelsen föreslår  

 

att upprättad delårsrapport för perioden januari–augusti samt prognos för 

helåret 2016 godkänns. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att uppmana omsorgsnämnden och fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

att vara fortsatt vaksamma över sin budgetföljsamhet men i nuläget inte  

förelägga nämnderna med ytterligare åtgärdskrav för att klara sin budget-

ram. Nämnderna ska notera att de trots detta, i år och kommande år, om-

fattas av den långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram.   

----- 
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KS § 90 KS/2016:499 – 041 

 

Utdebitering 2017 

 

Enligt 8 kap 6 § Kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrel-

sen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budget-

förslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober 

månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-10-12. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att utdebiteringen 2017 fastställs till 23,15 kronor per skattekrona. 

----- 
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KS § 91 KS/2016:451 – 024 

 

Pensionspolicy för Storumans kommun 

 

Tjänstepensionsavtalen för anställda innehåller möjligheter till lokala beslut 

och överenskommelser. Med anledning av det har förslag till pensions-

policy upprättats som beskriver det kommunen beslutat ska gälla för kom-

munförvaltningen och dess helägda bolag i specifika pensionsfrågor inom 

ramarna för de möjligheter som ges i tjänstepensionsavtalen.  

 

Policyns syften är att bidra till att Storumans kommun är en attraktiv ar-

betsgivare och att säkerställa en konsekvent hantering av pensionsfrågorna i 

kommunen. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-09-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-11, § 76. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till pensionspolicy för Storumans kommun antas. 

----- 
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KS § 92 KS/2015:217 - 010 

 

Sammanläggning av investeringsram under perioden 2016-2019 

 

I strategisk plan för perioden 2016-2019 finns angivet investeringsramar för 

respektive år uppgående till totalt 30 mnkr årligen.  

 
Styrelse/nämnd mnkr 2016 2017 2018 2019 

Strategiska investeringar 

(fördelas av kommunstyrelsen) 

10 10  10 10 

Kommunstyrelsen 18,5 18,5 18,5 18,5 

Fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden 

0,75 0,75 0,75 0,75 

Omsorgsnämnden 0,75 0,75 0,75 0,75 

Summa 30  30 30 30 

 

Kommunen står inför viktiga utmaningar där förmågan att klara investe-

ringsbehoven är en viktig faktor. I syfte att ännu bättre klara utmaningarna 

kan flexibiliteten ökas genom att sammanlägga ramen över de fyra åren till 

totalt 120 mnkr med en löpande uppföljning för att säkerställa att ramen 

inte över- eller underskrids inom perioden. 

 

Men anledning av ovanstående föreslås att investeringsramen sammanläggs 

över perioden enligt följande: 

 
Styrelse/nämnd mnkr 

 

2016-2019 

Strategiska investeringar 

(fördelas av kommunstyrelsen) 

40 

Kommunstyrelsen 74 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 3 

Omsorgsnämnden 3 

Summa 120 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-09-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-11, § 77. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att investeringsramen för perioden 2016-2019 sammanläggs 

 

att utfallet i investeringsprojekt löpande redovisas i tertialuppföljning, de-

lårsrapport samt årsredovisning.  

----- 
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KS § 93 KS/2015:217 - 010 

 

Sammanläggning av nyupplåningsram under perioden 2016-2019 

 

I strategisk plan för perioden 2016-2019 finns angivet nyupplåningsramar 

för respektive år uppgående till totalt 30 mnkr årligen.  

 

I och med att investeringsramen föreslås sammanläggas under perioden är 

det logiskt att även nyupplåningsramen följer samma linje. Därför föreslås 

att utrymmet för nyupplåning sammanläggs till 120 mnkr under perioden 

2016-2019.  

 

I en period där kommunen står inför investeringar i en nivå som kräver ny-

upplåning blir målsättningen för god ekonomisk hushållning gällande amor-

teringar ologisk. Därför föreslås att det finansiella målet som gäller amorte-

ringar tas bort för perioden 2016-2019 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-10-12. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att nyupplåningsramen för perioden 2016-2019 sammanläggs 

 

att utfallet i nyupplåningsramen löpande redovisas i tertialuppföljning,  

delårsrapport samt årsredovisning 

 

att målsättningen ”att kommunen ska - om likviditeten tillåter - amortera 5 

mnkr på de egna långfristiga lånen” tas bort ur målsättningarna för god 

ekonomisk hushållning. 

----- 
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KS § 94 KS/2014:313 – 287 

 

Investering - kök i Tärnaby 

 

Mot bakgrund av en konstaterad arbetsmiljöproblematik vid äldreboendet 

Vikbackas kök har frågan om förändrad köksorganisation väckts. Anled-

ningen är att Vikbackas kök inte kan fortsätta att drivas som tillagningskök 

utan omfattande investeringar.  

 

Arbetsmiljöverket har under april månad 2016 inspekterat köket på Vik-

backa och överväger ett föreläggande mot arbetsplatsen.  

 

Frågan har utretts i omgångar och slutsatserna har inte varit entydiga.  

 

Utredning och bedömning 2016-05-06 

De olika alternativen innebär sammanfattningsvis följande:  

 

Alternativ  

Behålla nuva-

rande köks-

organisation 

Vikbacka Skytteanska 

skolan 

Granhöjden Totalt 

Investering 7,5 mnkr 0,5 mnkr 0,4 mnkr 8,4 mnkr 

Årlig driftkostnad 1,2 mnkr 1,0 mnkr 0 mnkr 2,2 mnkr 

Alternativ 

Ett centralkök 

på Skytteanska  
skolan 

    

Investering 0,8 mnkr 4 mnkr 0,4 mnkr 5,2 mnkr 

Årlig driftkostnad 0,3 mnkr 2,2 mnkr 0 mnkr 2,5 mnkr 

Alternativ –  

Tillagning på 

Granhöjden och 

Skytteanska  
skolan  

    

Investering 0,8 mnkr 0,5 mnkr 4,5 mnkr 5,8 mnkr 

Årlig driftkostnad 0,8 mnkr 1,0 mnkr 1,2 mnkr 3,0 mnkr 

 

Alternativet Tillagningskök på Granhöjden och Skytteanska skolan medför 

ökade driftskostnader om 0,8 mnkr årligen. Omkring år 2004 avvecklades 

köket på Granhöjden för att sänka driftskostnaderna. En återgång till den 

organisationen bedöms inte hållbar.  
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KS § 94 – forts.  

 

Alternativet Centralt tillagningskök på Skytteanska skolan och mottag-

ningskök på Vikbacka medför inga lägre driftskostnader. Därutöver till-

kommer risk för ökad trafik i skolmiljön som en följd av fler mattranspor-

ter.  

 

Alternativet Behålla nuvarande köksorganisation med tillagning på  

Vikbacka samt Skytteanska skolan framstår slutligen som det bästa alterna-

tivet trots den högre investeringskostnaden. I den lösningen hålls driftkost-

nader på den lägsta nivån och samtidigt ökar inte transportbehoven.    

 

Mot bakgrund av ovanstående förordas att nuvarande kök på Vikbacka ska 

fortsätta att drivas. Detta kräver att kommunfullmäktige beslutar om inve-

stering att rusta upp Vikbackas kök till den standard som krävs för ett till-

lagningskök och som svarar mot de krav som finns på arbetsmiljön. Fastig-

hets AB Umluspen har tillsammans med kostchefen beräknat investerings-

behoven till 7,5 miljoner kronor vilket innefattar projektering och samtliga 

utrustningsbehov i köket.  

 

Kommunstyrelsens behandling 2016-05-31, § 51 

Vid kommunstyrelsens behandling föreligger förslag från arbetsutskottet  

att bibehålla nuvarande köksorganisation med två tillagningskök, ett på 

Vikbacka och ett på Skytteanska skolan. I det förslaget förordas att genom-

föra nödvändiga investeringsåtgärder på Vikbacka under 2017 uppgående 

till ca 7,5 mnkr i syfte att möta arbetsmiljö- och kvalitetskrav.  

 

Karin Malmfjord (S) yrkar att nödvändiga investeringar istället görs i köket 

vid sjukhemmet Granhöjden.  

 

Tomas Mörtsell (C) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda möjlig-

heten till ett centralkök på Skytteanska skolan.  

 

Efter begärd och genomförd omröstning beslutar kommunstyrelsen enligt 

återremissyrkandet. Samtliga ledamöter för (S) och (V) reserverar sig över 

beslutet.  

 

Utredning och bedömning 2016-10-03 

Administrativ chef har utrett ärendet utifrån återremissen, vilket i sin helhet 

framgår av tjänsteutlåtande daterat 2016-10-03.  
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KS § 94 – forts. 

 

Ett centralkök på Skytteanska skolan skulle innebära att enbart mindre an-

passningar behöver göras på Vikbacka samt att Vikbacka blir ett mottag-

ningskök som tillagar sin egen frukost och eventuella tillbehör till måltider-

na.  

 

En ny kostnadsberäkning för nödvändiga investeringar på Skytteanska sko-

lan har tagits fram. I denna ingår inte någon kalkyl för Granhöjden som 

centralkök. Denna motsvarar emellertid driftskostnaden för centralkök på 

Skytteanska skolan med skillnaden att två mottagningskök krävs, ett på 

Vikbacka och ett på Skytteanska skolan samt att maten som ska serveras på 

skolan måste vara kyld då man inte klarar gränsvärden för varmhållning.  

 
 Skytteanska 

skolan +  

Vikbacka 

2 tillagningskök 

Kostnad 

mnkr 

Granhöjden + 

Skytteanska 

skolan 

2 tillagningskök 

1 mottagningskök 

Kostnad 

mnkr 

Centralkök Skyt-

teanska skolan 

1 tillagningskök 

1 mottagningskök 

Kostnad 

mnkr 

 

Övriga kostnader Livsmedel, 

utrustning samt 

övrigt förbruk-

ningsmaterial 

1,3 Livsmedel, ut-

rustning samt 

övrigt förbruk-

ningsmaterial 

1,3 Livsmedel, utrust-

ning samt övrigt 

förbruknings-

material 

1,3 

Personal 2,5 Vikbacka 

2,45 Skytte-

anska skolan 

 

 

Vikariekostnad 

1,1 

0,95 

 

 

 

0,13 

2,5 Granhöjden 

2,45 Skytteanska 

skolan 

1,5 Vikbacka 

 

Vikariekostnad 

1,1 

0,95 

0,65 

 

 

0,2 

3,75 Skytteanska 

skolan 

1,5 Vikbacka 

 

 

Vikariekostnad 

1,6 

0,65 

 

 

 

0,24 

Samordnings-

vinster 

    Förbrukning, inköp 

m.m. 

-0,1 

Summa drift  3,48  4,2  3,69 

Kapitaltjänst (varav avskriv-

ning 0,43) 

0,76  0,28 (varav avskrivning 

0,21) 

0,42 

Summa drift + 

kapitalkostnad 

 4,24  4,48  4,11 

Investering  7,5  3  4,7 

 

Mot bakgrund av ovanstående förordas att kommunstyrelsen fattar ett inve-

steringsbeslut om att anpassa Skytteanska skolans kök till den standard som 

krävs för ett centralkök och som svarar mot de krav som finns på arbetsmil-

jön. Fastighets AB Umluspen tillsammans med kostchefen har kalkylerat 

investeringsbehoven till 4,7 miljoner kronor.  
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KS § 94 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtanden/utredningar 2016-05-06 och  

2016-10-03.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-17, § 47 och  

2016-10-11, § 78. 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-31, § 51.  

 

Arbetsutskottets förslag  

 

att nödvändiga investeringar genomförs under 2017 i Skytteanska skolans 

kök uppgående till 4,7 miljoner kronor.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) biträdd av Daniel Johansson (V) yrkar att ärendet åter-

remitteras för en risk- och konsekvensanalys ur ett barnperspektiv i enlighet 

med FN:s barnkonvention när det gäller trafiksituationen och hur varutrans-

porter till och från köket på Skytteanska skolan ska lösas och räknas in i  

investeringen i köket.  

 

Propositionsordning  

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller 

vid senare tillfälle, vilket innebär bifall till Malmfjords återremissyrkande, 

och finner att ärendet ska avgöras idag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

o Nej-röst för att ärendet ska avgöras senare och därmed bifall till återre-

missyrkandet.  

 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster och 6-nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska 

avgöras idag. Omröstningsresultatet framgår av omröstningslista (se sidan 

2).   

 

Propositionsordning – forts.  

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och fin-

ner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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KS § 94 – forts.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att under 2017 genomföra nödvändiga investeringar i Skytteanska skolans 

kök uppgående till 4,7 miljoner kronor.  

 

Reservation 

Karin Malmfjord (S), Kristina Fredriksson (S), Peter Åberg (S),  

Ann-Christine Jonsson (S), Daniel Johansson (V) och Irene Walfridsson 

(V) reserverar sig över kommunstyrelsens beslut att avgöra ärendet idag 

och att bifalla arbetsutskottets förslag med följande motivering:  

 

”Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att i beslut som berör barn be-

akta FN:s barnkonvention. Detta har inte gjorts inför beslut i detta ärende. 

Vi kan därför inte ta ansvar för beslut om att Skytteanska skolans kök ska 

bli centralkök utan att en risk- och konsekvensanalys gjorts ur ett barnper-

spektiv med beaktande av FN:s barnkonvention”.  

----- 
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KS § 95 KS/2016:459 – 042 

 

Investering - ny släckbil till räddningstjänsten 

 

Räddningschefen har kommit in med en begäran om inköp av en ny släck-

/räddningsbil till räddningstjänsten i Storuman.  

 

Räddningschefen bedömer att nuvarande släckbil är olämplig både ur ar-

betsmiljö- och miljösynpunkt. Den saknar 3-punktsbälten, krockkuddar, 

automatlåda, anti-sladd, skivbromsar och andra säkerhetsdetaljer som är 

standard i moderna brandbilar. Utsläpp av växthusgaser och andra skadliga 

partiklar är också höga och överstiger vida de gränsvärden kommunen satt 

upp för sin egen upphandling av transporter.  

 

Räddningschefen anger vidare att på grund av bilens ålder kommer det 

inom kort även att bli svårt att få tag i vissa reservdelar. Nuvarande släckbil 

är också den bland räddningstjänstens tunga fordon som haft flest repara-

tioner den senaste 3-årsperioden. 

 

Räddningschefen föreslår att det avsätts 4 250 000 kronor ur investerings-

budgeten för inköp av ny släckbil. 

 

Bedömning 

Räddningschefen har vid ett flertal tillfällen det senaste året påtalat behovet 

av en ny släckbil framförallt beroende på bristande personsäkerhet samt att 

det är svårt att få tag i reservdelar till nuvarande släckbil.  

 

Det bedöms att det inte finns investeringsmedel för inköp av en ny släckbil 

2016. Eftersom det är långa leveranstider på en ny släckbil behöver den be-

ställas under hösten 2016 för att den ska levereras i slutet av 2017. Utifrån 

tidshorisonten på en leverans måste beslut tas redan hösten 2016 och belas-

tar investeringsmässigt 2017 års investeringsram.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-09-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-11, § 79. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ur 2017 års investeringsram avsätta 4 250 000 kronor till investering i en 

ny släckbil.  

----- 
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KS § 96 KS/2016:43 – 041 

 

Investeringsprojekt 2016 

 

Kommunfullmäktige har 2015-06-15 § 93 fastställt följande investerings-

ramar för 2016:  

 

Strategiska investeringar (fördelas av kommunstyrelsen):   10 000 tkr 

Kommunstyrelsen 18 500 tkr 

 

Enligt antagna principer för hantering av investeringsbudget har kommun-

fullmäktige delegerat till styrelse och nämnd att löpande under året besluta 

om projekt mellan 500 tkr och 5 000 tkr. 

 

Föreslagna investeringsprojekt nedan faller inom detta intervall. 

 

Bergvärme, Skytteanska skolan (Laxnäs 1:27) 

Värmeanläggningen vid Laxnäs 1:27 kräver skyndsamt en mer omfattande 

reparation för att klara kommande vinter. Då kostnaden för reparation är be-

räknad till mer än 500 tkr, finns önskemål om investera i ny bergvärmean-

läggning som dessutom kommer sänka driftskostnaden samt minska kom-

munens behov av fossila bränslen.  

 

Tak f.d. Folkets hus, Tärnaby (Laxnäs 1:21) 

Det är brister i takets utförande vilket leder till att inträngande vatten skadar 

övriga byggnaden. För att inte förvärra byggnadens kondition krävs åtgär-

den.  

 

Vattenförsörjning Hemavan 

Sedan tidigare är beslutat om finansiering av ny vattentäkt i Hemavan. Ar-

betet med att hitta lämplig vattentäkt pågår, där föreslaget investeringsbe-

lopp är för att täcka kostnader för borrning av en brunn samt efterföljande 

provpumpning för att säkerställa tillräcklig kapacitet.  

 

Detaljplaner för Skjutbanevägen, Hemavan och Solsidan, Storuman 

Finansiering av detaljplaner som enligt tidigare beslut ska upprättas.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2016-09-30. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-11, § 80. 
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KS § 96 – forts.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avsätta medel för följande investeringsprojekt 2016:  

 

 

  

 

 

  

 

 

-----  

 

Investeringsprojekt Tkr 

Bergvärme, Skytteanska skolan (Laxnäs 1:27) 1 500 

Vattenförsörjning i Hemavan 700 

Detaljplan Skjutbanevägen, Hemavan 500 

Tak på f.d. Folkets hus, Tärnaby (Laxnäs 1:21) 900 

Detaljplan Solsidan, Storuman 500 
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KS § 97 KS/2016:234 - 004 

 

Enkelsidig utskrift för handlingar som ska bevaras 

 

Riksarkivet har beslutat om tvingande regler för statliga myndigheter när 

det gäller utskrifter av handlingar som ska bevaras. Beslutet grundar sig 

bland annat på test utfört av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut där 

det visat sig att dubbelsidigt utskrivna eller kopierade handlingar inte läm-

par sig för långtidsförvaring och informationsinnehållet riskerar att gå förlo-

rat.  

 

De nya reglerna ger en något större pappersförbrukning men man kan räkna 

med miljövinster på längre sikt då man slipper konvertera förstörda doku-

ment. 

 

Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2010: 2 är inte tvingande för kommunerna 

men omfattar allmänna råd att handlingar som kan komma att bevaras hos 

andra myndigheter eller enskilda bör skrivas ut eller kopieras enkelsidigt. 

 

Beredande organs förslag 

Arkivarie Ewa Isakssons tjänsteutlåtande 2016-08-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-11, § 81. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att Storumans kommun ska tillämpa Riksarkivets råd om enkelsidig utskrift 

för handlingar som ska bevaras. 

----- 
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KS § 98 KS/2016:461 – 629 

 

Ansökan om medfinansiering - DUA-/ungdomsprojekt mot psykisk 

ohälsa hos ungdomar_______________________________________ 

 

Storumans kommun har beviljats 100 000 kronor i statsbidrag från DUA 

(Delegationen för Unga till Arbete) för samverkansåtgärder mellan parter 

som arbetar för att ungdomar ska komma närmare arbetslivet. Medlen ska 

användas under perioden 2016-07-01 - 2017-06-30. 

 

Den ökande psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna är ett växande 

problem, främst för individerna men även för gymnasieskolan, social-

tjänsten, fritidsgården och andra verksamheter. För att åtgärda detta behövs 

insatser både direkt, på medellång sikt och långsiktigt. En utgångspunkt är 

att lagom stora utmaningar utifrån individens förutsättningar ger motivation 

och meningsfullhet. 

Samordning och samverkan mellan befintliga parter har i DUA-arbetet kon-

staterats vara en stor framgångsfaktor för att nå konkreta resultat som 

förbättrar läget för ungdomarna. 

 

De främsta samverkansparterna är skolan (grundskola och gymnasium samt 

i förekommande fall vuxenutbildningen), socialtjänsten, fritidsverksam-

heten, arbetsmarknadsenheten, sjukvården, psykiatrin, arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan och ideella föreningar. 

 

Projektet ska arbeta riktat mot målgruppen med individuellt anpassade 

"coachningsåtgärder" som siktar till konkret och meningsfull sysselsättning, 

inom utbildning (inklusive utbildningskontrakt och yrkesutbildning), fritid 

och/eller arbetsliv (inklusive traineeplatser). 

 

En viktig aktivitet i projektet är också kompetensutveckling för personal in-

om området, bland annat inom metoden YAM ("Youth Aware of Mental 

Health") för  suicidprevention. 

 

Projektägare  
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. Projektet ligger organisatoriskt 

under gymnasiet och fungerar i praktiken som  förstärkning av 

elevhälsoteamet. 

 

Målgrupp 
Alla gymnasieungdomar  som uttrycker att de vill ta del av av det erbjudna 

stödet. Stödet är frivilligt och en viktig del i projektarbetet är att synliggöra 

det för målgruppen. 
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KS § 98 – forts.  

 

Projektperiod 
2016-10-01—2017-09-30 för inledningsfasen. Målsättningen är att 

verksamheten ska fortgå under minst två år till, i utvecklad form. 

 

Kostnads- och finansieringsbudget 
Projektet bemannas med två ”coacher” på vardera 75 % tjänst. Coacherna 

ska arbeta direkt med målgruppen samt lotsa ungdomarna för en rationell  

samverkan mellan befintliga funktioner och huvudmän. 

 

Kostnader (kr) 

Lön 467 000 28 000/månad + 

39 % PO-pålägg 

Kontor, dator, telefon 36 000  

Resor  10 000  

 513 040  

Totalkostnad 1,5 tjänst 769 560  

Finansiering   

DUA, statsbidrag  100 000  

“Nice” – Fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden 

100 000  

Medel till kommunstyrelsens förfogande 170 000  

Bygdeavgiftsmedel 400 000  

 770 000  

 

Bedömning 
Projektet har utvecklats i samråd med förvaltningschefer och organisation i 

berörda verksamheter samt förankrats i koncernledningsgruppen. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-09-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-11, § 85. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att genomföra projektet under förutsättning att erforderliga beslut även fat-

tas i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden 

 

att avsätta 170 000 kronor till projektet ur medel till kommunstyrelsens för-

fogande för år 2016 
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att avsätta 400 000 kronor projektet ur bygdeavgiftsmedel för medfinansi-

ering av EU-projekt år 2016. 

----- 
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KS § 99 KS/2012:155 - 820 

 

Revidering av uthyrningsprinciper för idrottsanläggningar 

 

Kommunstyrelsen har 2012-06-05, § 63 antagit uthyrningsprinciper för  

idrottsanläggningar som gäller fr.o.m. 2012-07-01.  

 

Kundtjänst upplever i dag att det finns oklarheter i uthyrningsförfarandet av 

offentliga lokaler när det handlar om alkoholservering och förtäring. Idag 

riskerar därför kommunens lokaler att i vissa fall hyras ut i strid med  

antagna principer. Det arrangeras under året aktiviteter i idrottsanläggning-

ar, t.ex. Dansgalan i isladan, och det är önskvärt att dessa arrangemang ska 

kunna fortsätta utan att strida mot principerna.  

 

Syftet med att ta fram dessa principer var främst att underlätta fördelning av 

tider i lokalerna och därmed inte att förhindra denna verksamhet, vilket är 

att betrakta som en oförutsedd effekt.  

 

Mot bakgrund av detta har förslag till reviderade uthyrningsprinciper upp-

rättats som avser avsnittet Generella instruktioner, fjärde punkten.  

 

Befintlig lydelse 

Rökning och alkoholförtäring är inte tillåtet i kommunens anläggningar och 

lokaler. Det är inte heller tillåtet att använda sig av dopningsmedel eller me-

toder som är förbjudna enligt RF:s stadga § 100”.  

 

Förslag till ny lydelse  

”Rökning är inte tillåten i kommunens idrottsanläggningar. Alkoholförtä-

ring eller alkoholservering kräver tillstånd enligt Alkohollagen. Det är inte 

tillåtet att använda sig av dopningsmedel eller metoder som är förbjudna en-

ligt RF:s stadga § 100”.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2016-10-14.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till reviderade uthyrningsprinciper för idrottsan-

läggningar.  
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KS § 100 KS/2016:2 – 009 

 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2016 - teknisk verksamhet 

 

Kommunstyrelsen har 2016-02-09 fastställt plan för uppföljning av den egna 

verksamheten.  

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om den tekniska 

verksamheten.  

 

Tekniska avdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen och leds 

av teknisk chef. Avdelningens verksamhet och uppdrag är bl.a. drift och  

underhåll av gator, vägar, vatten, avlopp, avfall, belysning, fritidsanlägg-

ningar, bredband, parker. Avdelningen ansvarar också för bland annat 

mark- och exploateringsfrågor, bostadsanpassningar, mätning och upphand-

lingar.  

 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan 2016 antagit fem produktivi-

tetsmål som direkt kan kopplas till tekniska avdelningen. Bedömningen är 

att avdelningen klarar fyra av dessa mål 2016. 

 

Tekniska avdelningen har en nettobudget på 21 287 000 kronor år 2016. 

Bedömningen är att avdelningen kommer att klara sig inom tilldelad ram 

2016. För 2015 hade enheten ett överskott mot tilldelad ram på 454 000 

kronor.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett  

tillfredsställande sätt.  

----- 
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KS § 101   

 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut   Datum 

 

Färdtjänst  September 2016 

 

Riksfärdtjänst  September 2016 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-11 

§§ 82-84 och 86 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 

 

Sammanträdesplan 2017 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens  

arbetsutskott (fastställd av kommunstyrelsens presidium): 

 

Kommunstyrelsen 

7 februari 

4 april 

30 maj 

12 september 

24 oktober 

14 november 

19 december 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

17 januari 

21 mars 

16 maj 

22 augusti 

10 oktober 

31 oktober 

5 december 

 

KS/2016:473 

Omsorgsnämndens beslut 2016-09-21, § 93 angående framtida boenden för 

äldre i Storuman innebärande följande:  

 

o Omsorgsnämnden uttalar att det är önskvärt att Storumans kommun 

fortsätter att initiera och driva frågan om fler vanliga lägenheter i  

Storuman, Tärnaby och Hemavan så att fler får möjlighet att söka sitt 

önskeboende.  

 

o Ett trygghetsboende bör skapas för att ytterligare öka möjligheterna 

till valfrihet. Frågan utreds ytterligare under hösten 2016.  

 

o Skapande av fler boendeplatser för demenssjuka i båda delar av 

kommunen. Frågan utreds närmare under våren 2017 

 

o En referensgrupp med brukarorganisationerna skapas för att öka del-

aktigheten för bästa möjliga resultat.   
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KS/2015:198 

Meddelande om antagen detaljplan för del av Björkfors 1:125 ”Hyllan 

West” i Hemvan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har antagit detalj-

planen 2016-09-14, § 106.  

 

KS/2016:105 

Verksamhetsberättelse per den 31 augusti 2016 för Samverkansnämnden 

LYST. 

 

KS/2016:286 

Redovisning av konsumentvägledningsverksamheten första halvåret 2016. 

 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2016-09-26 och 2016-10-18 

o Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 

2016-09-15 

----- 

 

 


