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_________________________________________________________________________________________________________________ 
 Utdragsbestyrkande 

 
 
Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-14, kl. 13.00—13.45 
  
Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande  

Veronika Håkansson (M) 
 Tina Kerro (FP) 
 Karin Malmfjord (S) 
 Peter Åberg (S) 
   
   
Övriga Maria Mickelsson sekreterare 
 Peter Persson koncernchef  
 Ralph Johansson kanslichef 
 Patrik Nilsson administrativ chef, §§ 84—86 
  
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera Karin Malmfjord 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-15 Paragrafer §§ 84—90  

 
 
Underskrift  Sekreterare …………………………………………………… 
 Maria Mickelsson   
  
                      
                    Ordförande ……………………………………………………    
 Tomas Mörtsell 
  
 
                      Justerande  ……………………………………………………  
 Karin Malmfjord  

 
 
 
 
 

 ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 
Organ                                             Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum                     2012-08-14 
 
Datum då anslaget sätts upp          2012-08-15          Datum då anslaget tas ned    2012-09-06 
 
Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 
 
 
Underskrift                                      _________________________________________________ 
                                                        Maria Mickelsson  
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KSAU § 84  KS/2012:191 - 624 
 
Tilläggsanslag 2012 - HPV-vaccin till skolhälsovården 
 
Sedan 2010 får Storumans kommun årligen ett skattebidrag med ca 60 000 
kronor per år som ingår i det generella skattebidraget. Bidraget är avsett att 
täcka en del av kostnader för inköp av HPV-vaccinet Gardasil för vaccina-
tion av flickor för skydd mot livmoderhalscancer. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har förhandlat särskilt med staten om 
särskild ersättning till kommunerna för denna kostnad.  
 
Skolhälsovården har inte kompenserats i budgeten för de extra kostnader 
vaccinet medför.  
 
Mot bakgrund av detta anhåller fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
2012-05-21, § 45 om tilläggsanslag motsvarande den del av statsbidraget 
som utbetalas avseende HPV-vaccination.  
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-06-19. 
 
Av administrative chefens tjänsteutlåtande framgår följande: 
 
De huvudsakliga intäkterna i den kommunala budgeten utgörs av skatter, 
statsbidrag och utjämning. Statsbidraget består av ett 30-tal poster och upp-
går för 2012 totalt sett till ca 112 mkr. I budgetprocessen fördelas budget-
ramar utifrån styrelsers och nämnders behov inom ramen för lokala poli-
tiska prioriteringar och rådande ekonomiska förutsättningar, inte genom att 
särskilja statsbidrag och rikta dem till respektive berörd nämnd. En sådan 
hantering riskerar att ge ryckiga planeringsförutsättningar eftersom stats-
bidragen tillkommer, upphör och revideras utom kommunens kontroll.  
 
Till exempel gjorde regeringen bedömningen att förslagen kring högre krav 
och kvalitet i den nya gymnasieskolan skulle leda till effektiviseringar vil-
ket ledde till att statsbidraget i den delen för Storumans kommuns räkning 
sänktes med ca 420 tkr 2012 för att sedan fortsätta att minska 2013 och 
framåt.  
 
Någon motsvarande åtgärd i budgetramen för fritids-, kultur- och utbild-
ningsnämnden är inte vidtagen. Budgeten för gymnasieskolan har istället 
utökats under 2011 och framåt eftersom lokala politiska prioriteringar inom  
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KSAU § 84 
 
ramen för ekonomiska förutsättningar fått styra ramfördelningen framför 
centrala politiska beslut och bedömningar.   
 
Mot bakgrund av detta bör inte tilläggsanslaget beviljas.     
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att begäran om tilläggsanslag avslås. 
----- 
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KSAU § 85  KS/2012:245 - 020 
 
Personalförsörjningsplan 2012—2016  
 
I samband med slutbehandling av en motion om mönsterarbetsplatser  
för alla anställda i offentliga sektorn, beslutade kommunfullmäktige  
2012-02-28, § 5 bl.a. att uppdra till personalkontoret att snarast upprätta  
en personalförsörjningsplan för Storumans kommun.  
 
Förslag till personalförsörjningsplan för perioden 2012—2016 har upp-
rättats. 
 
Beredande organs förslag  
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-07-20. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att upprättat förslag till personalförsörjningsplan antas. 
----- 
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KSAU § 86  KS/2012:196 - 020 
 
Riktlinjer för beviljande av ledighet enligt Allmänna bestämmelser 
(AB), § 28, mom. 11________________________________________ 
 
Den s.k. efterbehandlingsbestämmelsen har i Allmänna bestämmelser (AB) 
med lydelse från 2012-04-01 ersatts enligt följande:  
 
Mom. 11 Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetsta-
garen rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare 
vid akut sjukdom eller olycksfall. 
Arbetsgivaren kan även i övrigt bevilja ledighet med lön för besök inom 
hälso- och sjukvård.  
 
”Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid” pekar på att deltids-
anställda, natt- och annan schemalagd personal i många fall kan lägga sina 
besök på sina fridagar, vilket arbetsgivaren bör poängtera. 
 
Om den anställde går på läkarbesök och blir sjukskriven i samband med det 
gäller den dagen (dagen för läkarbesöket) som karensdag.  
 
Utöver § 28 får, enligt § 29 Föräldraledighet i AB, mödravårdscentral  
besökas vid högst två (2) tillfällen under graviditeten. Även detta gäller om 
det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid. 
 
Enligt andra stycket § 28, mom. 11 har arbetsgivaren att ta ställning till  
vilka besök som ska anses få göras med bibehållen lön.  
 
Mot bakgrund av detta har personalkontoret upprättat förslag till riktlinjer.  
 
Beredande organs förslag 
Pensions- och lönehandläggare Mona Älvebrandts tjänsteutlåtande  
2012-06-13. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att nedan uppräknade sjukvårdsbesök beviljas med ledighet med lön: 
 
o Läkarbesök (vid kallelse) på annan ort för undersökning eller behand-

ling efter remiss 
o Mammografi 
o Gynekologisk cellprovtagning (när man blir kallad) 
o Röntgen-, skärmbilds- och ultraljudsundersökningar 
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KSAU § 86 
 
att bibehållen lön utgår för den tid som nödvändigtvis måste tas i anspråk, 
dock högst en arbetsdag per besök. Om den anställde själv väljer att besöka 
läkare på annan ort utan remiss görs helt löneavdrag. 
----- 
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KSAU § 87  KS/2010:44 
   KS/2011:60 
 
Omdisponering av bidrag ur bygdeavgiftsmedel – Filadelfia-
församlingen i Storuman ______________________________ 
 
Filadelfiaförsamlingen i Storuman har beviljats bidrag ur 2010 och 2011 års 
bygdeavgiftsmedel med totalt 457 000 kronor för bland annat fasadförbätt-
ringar samt om- och tillbyggnad av garage vid församlingens fastighet i 
Storuman.  
 
Det belopp som avsatts till om- och tillbyggnad av garage uppgår till 
106 250 kronor.  
 
Filadelfiaförsamlingen har vidare beviljats 300 000 kronor ur 2012 års  
bygdeavgiftsmedel för ombyggnad av kök.  
 
I skrivelse 2012-06-14 anhåller Filadelfiaförsamlingen om att få omfördela 
beviljat bidrag för om- och tillbyggnad av garage med 106 250 kronor  
enligt följande: 
 
o 75 000 kronor till kökrenovering pga. av ökade kostnader 
o 31 250 kronor till fasadrenovering för förbättring av bro vid stora in-

gången 
 
Beredande organs förslag 
Ekonomisekreterare Gerd Lindgrens tjänsteutlåtande 2012-06-26. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att bevilja ansökan från Filadelfiaförsamlingen i Storuman om omdispone-
ring av beviljat bidrag ur bygdeavgiftsmedel.  
----- 
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KSAU § 88  KS/2008:446  
 
Förlängning av projekttid för projekt som beviljats bygdeavgiftsmedel  
- Tärna IK Fjällvinden_________________________________________ 
 
Tärna IK Fjällvinden har beviljats bidrag ur 2009 års bygdeavgiftsmedel 
med 100 000 kronor till projektet högtalarsystem och tidtagning i Anja-
backen. Denna investering är kopplad till uppförande av nytt målhus. Arbe-
tet med uppförande av målhus har dock inte kunnat påbörjas då det inte är 
klart med arrendeavtal.  
 
Enligt gällande regler ska ett projekt som beviljats bygdeavgiftsmedel vara 
avslutat inom tre år.  
 
Mot bakgrund av ovanstående har Tärna IK Fjällvinden inkommit med en 
ansökan om förlängning av projekttiden. 
 
Beredande organs förslag 
Ekonomisekreterare Gerd Lindgrens tjänsteutlåtande 2012-06-27. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att medge att Tärna IK Fjällvinden får förlänga projekttiden med två år till 
2014. 
----- 
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KSAU § 89  KS/2012:241 - 305 
 
Förvärvstillstånd - Kyrkberget 2:17  
 
Ruth och Sven Åström har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd att förvärva 
fastigheten Kyrkberget 2:17. 
 
Fastighetens areal uppgår till totalt 5,8 ha, varav 3,31 ha är skogsmark och 
2,12 ha är åkermark. 
 
Enligt ansökan är avsikten med förvärvet fritidsändamål.  
 
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.  
 
Länsstyrelsen har pga. fastighetens ringa areal inte avvaktat eventuella  
anmälningar om lokalt intresse att förvärva fastigheten.  
 
Länsstyrelsen anhåller om kommunens till- eller avstyrkan senast den 14 
augusti.  
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att tillstyrka ansökan. 
----- 
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KSAU § 90  KS/2012:35 - 106 
 
Årsmöte med föreningen Samisk teater (Giron sámi teáhter) 2012 
 
Den 23 mars 2012 hölls årsmöte med föreningen Giron sámi teáhter i  
Kiruna.  Vid årsmötets behandling av teaterstyrelsens årsredovisning kon-
staterades att verksamhetsberättelsen inte var påskriven av samtliga som  
ingått i styrelsen och man beslutade därför att återremittera följande ären-
den för behandling vid ett nytt årsmöte:  
 
o Teaterstyrelsens årsredovisning 
o Revisorernas berättelse 
o Fastställande av resultat- och balansräkning 
o Fråga om ansvarsfrihet för teaterstyrelsen 
o Beslut om disposion av årets resultat enligt fastställd resultat- och  

balansräkning  
 
Mot bakgrund av detta kallar föreningen till årsmöte den 3 september 2012 
i Kiruna.  
 
Kommunfullmäktige har 2010-11-30, § 109 beslutat uppdra till kommun-
styrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstäm-
mor, årsmöten, föreningsstämmor m.fl. under innevarande mandatperiod.  
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att utse Ulf Vidman till kommunens ombud vid årsmötet 
 
att ombudet får i uppdrag att rösta för 
 
o Fastställande av resultat- och balansräkning 
o Ansvarsfrihet för teaterstyrelsen 
o Disposition av årets resultat enligt fastställd resultat- och balansräkning  
----- 
 
 
 


