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Kommunstyrelsens arbetsutskott  2012-12-04 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-12-04, kl. 09.30—11.00 

   

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande  
Veronika Håkansson (M) 

 Tina Kerro (FP) 

 Peter Åberg (S) 
 Kurt Forsberg (S) tjänstgörande ersättare 

   

Övriga Maria Mickelsson sekreterare 

 Peter Persson koncernchef  
 Debora Jonsson  teknisk chef, § 133—134 och 139 

 Svante Granberg projektledare, § 140 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Utses att justera Peter Åberg 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-12-10 Paragrafer §§ 130—143 

 
 

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

 Maria Mickelsson   

  
                      

                    Ordförande ……………………………………………………    

 Tomas Mörtsell 
  

 

                      Justerande  ……………………………………………………  
 Peter Åberg 

 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

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

 
Organ                                             Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Sammanträdesdatum                     2012-12-04 

 
Datum då anslaget sätts upp          2012-12-10          Datum då anslaget tas ned    2013-01-01 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 
 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 
                                                        Maria Mickelsson  
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KSAU § 130  KS/2010:255 - 600 

 

Motion - samordning av elevresor och elevupptagningsområden 

 

I motion 2010-06-22 föreslår Erold Westman (partilös f.d. V) att ansvaret 

för elevresor överförs från kommunstyrelsen till fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden som fastställer elevupptagningsområden för skolorna i 

kommunen. Westman anser att en sådan förändring skulle förbättra servicen 

för elever och föräldrar och underlätta planeringsarbetet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-22 § 70 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendet har härefter överlämnats till trafikplaneraren för tjänsteutlåtande i 

samråd med fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. 

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Inger Carstedt tjänsteutlåtande 2012-11-19. 

 

Storumans kommun var en av de första kommunerna i länet att överföra 

skolskjutsar till linjetrafik. Idag finns ytterst få resor som är rena skolskjut-

sar. 

 

Elevupptagningsområden kopplat till skolskjuts kan i den nya skollagen inte 

styra vårdnadshavares val av skola, vilket man kunde när motionen inläm-

nades. I dag har vårdnadshavaren helt andra möjligheter att själv välja 

skola. Endast om kommunen får betydande merkostnader på grund av valet 

kan man neka till vårdnadshavarens val.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvalt-

ningens trafikplanerare gör i dag regelbundna undersökningar om hur en-

skilda vårdnadshavares val kan påverka skolors elevunderlag och elevers 

behov av att resa. Detta är ett gemensamt planeringsunderlag för förvalt-

ningarna.  

 

Samråd i ärendet har skett med fritids-, kultur- och utbildningsförvaltnings-

chefen och fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås med hänvisning till att den nya skollagen tillåter vård-

nadshavare att välja skola om valet inte medför betydande merkostnader för  
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KSAU § 130 

 

kommunen samt elevresor är en del av linjetrafiken och inte sköts som  

separata skolskjutsar.  

----- 
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KSAU § 131  KS/2012:313 - 700 

 

Begäran om tilläggsanslag - omsorgsnämnden 

 

Med anledning av behovsförändringar i omsorgsnämndens verksamhet har 

nämnden i beslut 2012-09-26 och 2012-10-24 begärt tilläggsanslag hos 

kommunstyrelsen i följande delar: 

 

o 526 000 kronor för bemanning för vakande nattpersonal på grupp-

boendet Prästkragen 

 

o 1 152 000 kronor för utökad bemanning på äldreboendet Tranan 

 

o 1 100 000 kronor för utökad bemanning på f.d. Fjällvråken (äldre-

boendet Vikbacka) för anpassning till demensboende. 

 

Totalt uppgår äskandet till 2 778 000 kronor.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-11-22. 

 

Det budgeterade resultatet för 2013 når inte till det långsiktiga målet om  

2 % av skatter och intäkter utan ligger på ca 1 % och i reella tal på drygt  

4 mnkr. De största nämnderna, omsorgsnämnden och fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden, prognostiserar sammantaget ett underskott för 2012 på 

mellan 4—5 mnkr. Allt annat lika innebär det att det resultatet för 2013 blir 

ca 0 kr.  

 

Kommunfullmäktige antog 2010-11-30 en mandatbudget som sträcker sig 

t.o.m. 2014. Mandatbudgeten visar fördelning mellan nämnder och styrelse. 

Under mandatperioden har inga avsteg från denna ursprungliga fördelning 

skett.  

 

De bedömda behoven inom omsorgsnämnden måste alltså vägas mot övriga 

nämnders och styrelsens behov. Endast efter omprioritering av nuvarande 

mandatbudget kan något tilläggsäskande medges.    

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att de begärda tilläggsanslagen avslås.  

----- 
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KSAU § 132  KS/2012:338 - 041 

 

Detaljbudget 2013 för kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-27 att fastställa kommunstyrelsens 

budgetram 2013 till 82 019 000 kronor. Koncernchefen har i samarbete med 

kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till detaljbudget för 

kommunstyrelsens verksamhet. 

 

Arbetsutskottet föreslår  

 

att upprättat förslag till detaljbudget 2013 för kommunstyrelsen antas. 

----- 
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KSAU § 133  KS/2012:337 - 041 

 

Investeringsbudget 2013 för kommunstyrelsens verksamhet 

 

Förslag till investeringsbudget 2013 för kommunstyrelsens verksamhet har 

upprättats. 

 

Förslaget innebär en investeringsbudget motsvarande 34 095 000 kronor 

och är fördelat enligt följande: 

 

Koncernledning (KCL)       400 000,- 

Omlastningsterminalen    2 500 000,- 

Administrativ verksamhet       800 000,- 

Räddningstjänsten       945 000,- 

Teknisk verksamhet  18 600 000,- 

Fastigheter  10 850 000,- 

Totalt  34 095 000,- 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-11-22. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till investeringsbudget 2013 för kommunstyrelsen god-

känns.  

----- 
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KSAU § 134  KS/2012:334 - 049 

 

Taxor och avgifter 2013 för kommunstyrelsen 

 

Förslag till taxor och avgifter 2013 för kommunstyrelsens verksamhet har 

upprättats. 

 

Förslaget innebär i korthet följande: 

 

o Personalkostnader för tekniska avdelningen och Arbete för alla (AFA) 

höjs. 

 

o Några uthyrningspriser höjs inom teknisk verksamhet. 

 

o Nätavgift för tjänsteleverantör per kund i det öppna nätet höjs från  

130 kronor/månad till 155 kronor/månad. Svartfibertaxa – avtal 1 kund 

sänks från 65 kronor/kund till 60 kronor/kund. Nya priser införs för 

nodutrymmen utifrån ändrade förutsättningar. 

 

o Räddningstjänstens avgifter är justerade uppåt. Dessutom är taxa för  

explosiva varor ny. 

 

o Övriga taxor föreslås vara oförändrade. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-11-20. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till taxor och avgifter 2013 för kommunstyrelsen antas 

att gälla fr.o.m. 2013-01-01. 

----- 
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KSAU § 135  KS/2012:340 - 133 

 

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända  

invandrare fr.o.m. 2013-01-01_____________________________ 

 

Förslag till överenskommelse har diskuterats vid möte med representanter 

för Storumans kommun, länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagande 

av flyktingar, andra skyddsbehövande samt ensamkommande barn fr.o.m. 

2013-01-01.  

 

Förslaget till överenskommelse har härefter upprättats som bland annat  

innebär att Storumans kommun åtar sig att årligen ta emot 10—15 nyan-

lända för bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingens  

eller Migrationsverket.   

 

Det beräknade planeringsantalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är 

10 personer inklusive de ensamkommande barn som beviljats uppehållstill-

stånd. Totalt uppgår det beräknade mottagandet av nyanlända till 20—25 

per år.  

 

Överenskommelsen gäller fr.o.m 2013-01-01och tillsvidare.  

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johansson tjänsteutlåtande 2012-11-23.  

 

Förslaget till överenskommelse har redovisats för koncernledningsgruppen 

2012-11-26. Koncernledningsgruppen rekommenderar att överenskommel-

sen godkänns.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till överenskommelse om mottagande och bosättning 

av nyanlända invandrare fr.o.m 2013-01-01 godkänns. 

----- 
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KSAU § 136  KS/2012:333 - 107 

 

Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen 

 

Kommunrevisorerna har granskat kommunstyrelsens uppsikt över de kom-

munala bolagen. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommun-

styrelsens utövar sin uppsiktsplikt över de kommunala bolagen på ett till-

fredsställande sätt.  

 

Kommunrevisorerna har bedömt att kommunstyrelsen inte utövar uppsikten 

på ett fullt ut tillfredsställande sätt. Skälet till revisorernas bedömning är 

följande: 

 

o Kommunstyrelsen har inte utarbetat sammantagna regler och riktlin-

jer för hur uppsikten ska bedrivas 

 

o Uppföljning och rapportering från de kommunala aktiebolagen sker 

inte fullt ut på ett sådant sätt att kommunstyrelsen kan fullgöra sina 

uppgifter beträffande uppsikten. Detta gäller i synnerhet de delägda 

bolagen 

 

o Strukturerad uppföljning och avstämning sker inte av att företagen 

fullgör utfärdade direktiv. 

 

I övrigt bedömer revisorerna att: 

 

o Kommunstyrelsen i dagsläget i stort sett förfogar över de styrdoku-

ment som krävs för att utöva en tillfredsställande tillsyn av de kom-

munala bolagen 

 

o Kommunstyrelsens uppföljning av de kommunala bolagens ekono-

miska utveckling är tillräcklig. 

 

Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-11-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att regler och riktlinjer utarbetas för hur kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

ska bedrivas 

 

att en strukturerad uppföljning och avstämning av att de kommunala före-

tagen fullgör utfärdade direktiv ska ske 
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KSAU § 136 

 

att en översyn av ägardirektiven till Storumans kommunföretag AB ska  

göras.  

----- 
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KSAU § 137  KS/2012:336 - 002 

 

Delegering av beslutanderätt - upptagande av lån 2013 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-27 att kommunstyrelsen under 

2013 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under år 2013 

med totalt 25 000 000 kronor samt att kommunstyrelsen under år 2013 har 

rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån 

som förfaller till betalning under 2013. 

 

Kommunstyrelsen har möjlighet med stöd av kommunfullmäktiges beslut 

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

kommunstyrelsen eller delegera till delegat att denne för kommunstyrelsens 

räkning har rätt att nyupplåna och omsätta lån. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-11-23.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att redovisningsansvarig Helena Viktorsson och ekonom Anders Andrén 

har rätt att för kommunstyrelsens räkning under 2013 nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder under 2013, med totalt 25 000 000 kronor 

 

att redovisningsansvarig Helena Viktorsson och ekonom Anders Andrén 

har rätt att för kommunstyrelsens räkning under 2013 omsätta lån, dvs. låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 

år 2013. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 12 (17)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 138  KS/2012:339 - 002 

 

Delegering av beslutanderätt - justering av budgetramar 2013 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-27 att delegera till kommun-

styrelsen att genomföra nödvändiga ramjusteringar med anledning av  

internhyra, fördelning av overheadkostnader, verksamhetsvaktmästeri och 

lärcentrum samt hantering av eventuell skatteväxling i samband med över-

tagande av hemsjukvård. 

 

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 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-11-23. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

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

ning under 2013 genomföra nödvändiga ramjusteringar med anledning av 

internhyra, fördelning av overheadkostnader, verksamhetsvaktmästeri och 

lärcentrum samt hantering av eventuell skatteväxling i samband med över-

tagande av hemsjukvård. 

----- 
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KSAU § 139  KS/2012:310 - 814 

 

Antagande av entreprenör - preparering av längdspår i Tärnafjällen 

 

Tekniska avdelningen har infordrat anbud på preparering av längdspår i 

Tärnaby och Hemavan. 

 

Vid anbudstidens utgång har ett anbud inkommit, vilket närmare framgår av 

protokoll fört vid anbudsöppning 2012-12-03. 

 

Vid sammanträdet presenteras en utvärdering av inkommet anbud utifrån 

upprättade kriterier.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att anta inkommet anbud från Visit Hemavan Tärnaby AB. 

----- 
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KSAU § 140  KS/2012:307 - 005 

 

Antagande av entreprenör - fibersvetsning 

 

Tekniska avdelningen har upphandlat entreprenör för fibersvetsning.  

 

Vid sammanträdet meddelas att ingen anbudsgivare kvalificerat sig för ut-

värdering av anbud. Upphandlingen har därför avbrutits och ny upphand-

ling annonserats där anbudstiden går ut 2012-12-21.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att delegera till teknisk chef Debora Jonsson att anta entreprenör för upp-

draget 

 

att återrapportering sker vid arbetsutskottets sammanträde 2013-01-22. 

----- 
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KSAU § 141  KS/2011:60 - 060 

 

Ändrad inriktning för projekt som beviljats bygdeavgiftsmedel -  

Storumans IK__________________________________________ 

 

Storumans IK har beviljats 183 000 kronor ur 2011 års bygdeavgiftsmedel 

för projektet Golvbeläggning i Vildmannahallen.  

 

I skrivelse 2012-11-07 meddelar Storumans IK att det inte längre är aktuellt 

att använda beviljade medel till golvet då en annan lösning hittats. Klubben 

vill i stället bygga ett omklädningsrum med duschutrymme för flickor i 

Vildmannahallen. Flickornas intresse för ishockey har ökat och idag är 

flickorna hänvisade till vaktmästarnas gamla fikarum där det finns en 

dusch.  

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisekreterare Gerd Lindgrens tjänsteutlåtande 2012-11-19. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Storumans IK:s ansökan om ändrad inriktning för beviljat bidrag 

ur bygdeavgiftsmedel. 

-----  
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KSAU § 142  KS/2008:446 - 980 

 

Ändrad inriktning samt förlängning av projekt som beviljats bygde-

avgiftsmedel - Stensele Hembygdsförening______________________ 

 

Stensele Hembygdsförening beviljades 125 000 kronor ur 2009 års bygde-

avgiftsmedel till projektet Rökgasrening i bagarstugan. 

 

Föreningen har vidtagit de åtgärder som behövts och har nu konstaterat att 

40 000 kronor kommer att återstå av beviljade medel. 

 

Föreningen anhåller därför om en förlängning av projekttiden med 1 år och 

att resterade medel får användas för värmeisolerande åtgärder av bagar-

stugan samt bättre värmekälla då vedugnen inte kan användas för uppvärm-

ning. 

 

Beredande organs förslag 

Ekonomisekreterare Gerd Lindgrens tjänsteutlåtande 2012-11-22. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Stensele hembygdsförenings ansökan om ändrad inriktning och 

förlängning av projekttid. 

-----  
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KSAU § 143  KS/2010:326 - 024 

 

Tolkning av gällande bestämmelser om ersättningar m.m. till kommu-

nalt förtroendevalda__________________________________________ 

 

Enligt § 16 i de av kommunfullmäktige fastställda bestämmelserna om  

ersättningar m.m. till förtroendevalda har kommunstyrelsens arbetsutskott 

som uppgift att tolka hur dessa ska tillämpas. Arbetsutskottet har även att 

utfärda anvisningar till bestämmelserna när detta är nödvändigt. 

 

Arvodeskommittén har vid sammanträde 2012-10-11, § 6 beslutat att över-

lämna följande fråga till kommunstyrelsens arbetsutskott för tolkning: 

 

Sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst till politiker 

som har sitt arbete i angränsande kommun eller är bosatta på ett sådant av-

stånd från sammanträdesorten att resterande del av arbetsdag inte kan ut-

nyttjas.  

 

Situationen uppkommer när sammanträde eller förrättning endast tar del av 

dag i anspråk och den förtroendevalde har lång resväg mellan sitt ordinarie 

arbete och sammanträdesorten. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att följande tolkning görs av § 6 i nu gällande ersättningsbestämmelser från 

2013-01-01: 

 

Om restiden enkel väg mellan sammanträdesorten och tjänstgöringsorten 

för den förtroendevaldes ordinarie arbete före/efter sammanträdets bör-

jan/slut är lika med eller överstiger 50 % av återstående schemalagd arbets-

tid för aktuell sammanträdesdag utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

för hela sammanträdesdagen. Därutöver får skälighetsbedömning göras i 

varje enskilt fall i vilken utsträckning som ersättning för förlorad arbetsin-

komst ska utgå. Sammanträdesarvode utgår därutöver enligt gällande be-

stämmelser.  

----- 

 

  

 


