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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-12-03, kl. 10.00—12.10  

    

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 

 Debora Jonsson  teknisk chef §§ 126, 128—129   

 Svante Granberg projektledare § 126 

 Lisbeth Isaksson förvaltningsassistent § 132 

  

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Tina Kerro 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-12-09 Paragrafer §§ 122—136  

 

 

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

 Maria Mickelsson 

  

                      

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

 Tomas Mörtsell 

  

 

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

 Tina Kerro  

 

 

  

 

 ANSLAG/BEVIS 

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

 

Organ                                             Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Sammanträdesdatum                     2013-12-03 

 

Datum då anslaget sätts upp          2013-12-09          Datum då anslaget tas ned    2013-12-31 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KSAU § 122  KS/2010:429 - 811 

 

Motion - badkort för kommunens skolungdom 

 

Marianne Johansson (V) och Helena Israelsson (V) har 2010-11-30 lämnat 

in en motion om badkort för kommunens ungdom.  

 

I enlighet med kommunens strävan att vara en attraktivare kommun att bo 

och vistas i, anser Johansson och Israelsson att det ska vara gratis för kom-

munens skolungdom att simma/bada på kommunens simhallar. En accepta-

bel variant kan vara ett tio-kort per termin och barn. Kortet ska gälla alla 

skolbarn i åk 1—9 i kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Motionen överlämnades därefter till fritids-, kultur- och utbildningsnämn-

den för yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2011-06-16 att god-

känna följande förslag till yttrande från förvaltningschefen: 

 

Ett 10-kort per år till alla skolungdomar ger en kostnad på 92 000 kronor/år. 

 

Ett terminskort kostar för 736 skolungdomar 147 500 kronor och om det 

ska erbjudas för två terminer 295 000 kronor. 

 

Då fritids-, kultur- och utbildningsnämnden inte heller under 2012 kommer 

att kompenseras för kostnadsökningar kommer ett erbjudande om fria bad-

kort att innebära ökade kostnader för nämnden som det i dag inte finns  

någon täckning för.  

 

Kommunstyrelsen behandlade motionen 2011-09-13 § 92 och beslutade  

föreslå att motionen skulle avslås med hänvisning till fritids-, kultur- och 

utbildningsnämndens yttrande. 

 

Kommunfullmäktige beslutade därefter 2011-09-27, § 87 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning med hänsyn till be-

fintliga skillnader i priser och tillgänglighet vid badhusen i kommunen. 
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KSAU § 122 

 

Ärendet överlämnades till kanslichefen som i tjänsteutlåtande 2013-05-03 

gjorde följande bedömning: 

 

I ingånget avtal med Hemavan Fjällcenter avseende badhuset i Hemavan 

finns reglerat hur öppethållandet ska vara som lägst både låg- och högsä-

song. Eventuella prisskillnader kan knappast kommunen kunna påverka 

med hänsyn till den marknadsekonomi som råder utan att kommunens kost-

nader i avtalet stiger ytterligare.  

 

Dagens kostnader för att kommunens skolungdomar ska få simma/bada gra-

tis ligger på samma nivå som fritids-, kultur- och utbildningsnämnden fram-

räknat i utredning i juni 2011. Förutsättningarna för nämnden att finansiera 

kostnadsökningarna är knappast större i dag utan snarare mindre utifrån de 

ekonomiska förutsättningar som råder. 

 

Kommunstyrelsen behandlade därefter ärendet på nytt 2013-06-04 och be-

slutade då att återigen föreslå kommunfullmäktige att motionen skulle av-

slås.  

 

Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen 2013-06-18 beslutades 

att återremittera ärendet igen till kommunstyrelsen för ytterligare beredning 

för att undersöka möjligheterna till finansiering av tio-kort per termin och 

barn. 

 

Ärendet har därefter på nytt överlämnats till kanslichefen som i sin tur 

översänt det till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2013-11-07 

beslutat att vidhålla tidigare ståndpunkt om att motionen ska avslås baserat 

på följande yttrande från förvaltningschefen:  

 

Syftet att kommunen ska vara en attraktiv kommun att bo i stämmer väl 

överens med kommunens styrdokument och nämndens strävan. Förslaget 

begränsas nu till ett gratis 10-kort per termin för barn som går i årskurserna 

1-9. Det ska alltså inte gälla för gymnasieelever och förskolebarn vilket kan 

komma att upplevas som orättvist. En försöksverksamhet på en termin kos-

tar enligt nämndens tidigare beräkning 92 000 kronor och om verksamheten 

som sådan skulle permanentas blir kostnaden dryga 180 000 kronor per 

budgetår. Förmodligen kan resurserna användas till riktade aktiviteter på ett 

mer gynnsamt sätt.  
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KSAU § 122 

 

I tjänsteutlåtande 2013-11-19 vidhåller kanslichefen tidigare utlåtande  

innebärande att förutsättningarna för nämnden att finansiera de kostnads-

ökningar som tio-kort medför, fortfarande bedöms mindre än tidigare uti-

från de ekonomiska förutsättningar som råder.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-06-16, 78 och 

2013-11-07, § 100. 

Arbetsutskottets protokoll 2011-08-16, § 91. 

Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-13, § 92 och 2013-06-04, § 55. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-27, § 87 och 2013-06-18, § 59. 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtanden 2013-05-03 och 2013-11-19. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås. 

----- 
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KSAU § 123  KS/2013:245 - 338 

 

Medborgarförslag - borttagning av träd vid Hermelinkullarna 

 

Julia Jonsson och Lovisa Ivebo har 2013-05-29 lämnat in ett medborgarför-

slag om Hermelinkullarna i Storuman. 

 

Jonsson och Ivebo anser att Hermelinkullarna borde bli ett trevligare och  

finare ställe att vistas vid både för boende i området och turister.  

 

Träden mot Uman borde därför tas bort eftersom de ger en sämre utsikt och 

skymmer solen.  

 

Jonsson och Ivebo föreslår  

 

att träd tas bort vid Hermelinkullarna. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18, § 68 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

 

Ärendet har därefter överlämnats till förvaltningsassistenten vid tekniska 

avdelningen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Vattenfall AB är ägare av fastigheten. Vid samtal med ägaren säger de att 

en röjning av området kan vara positivt för vissa men negativt för andra 

med tanke på insyn, vindpåverkan, utsikt m.m. Hänsyn till hur området är 

iordningställt från första början i ”regleringsmålet” bör också tas. Ägarna 

tar bort farliga träd om de skulle finnas. Någon annan röjning i området är 

inte planerad. 

  

Beredande organs förslag 

Förvaltningsassistent Lisbeth Isakssons tjänsteutlåtande 2013-11-13. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås då Storumans kommun inte äger fastigheten 

och därför inte kan besluta om borttagning av träd.  

----- 
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KSAU § 124  KS/2012:266 - 001 

 

Uppföljning - avveckling av tjänst som utredare vid kansliet 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-23 att inrätta en tjänst som redovis-

ningsekonom på heltid fr.o.m. 2013-01-01 samt att avveckla tjänsten som 

utredare på kansliet i samband med pensionsavgång 2012-12-31. Kommun-

styrelsen beslutade vidare att en uppföljning skulle göras efter ett år av kon-

sekvenserna av avvecklingen av tjänsten som utredare.  

 

Syftet med förstärkningen inom ekonomienheten var att stärka koncern-

redovisningen och därmed bidra till ytterligare samverkan inom koncernen 

genom att i högre utsträckning tillgodose koncernens behov av kvalificerad 

redovisningskompetens. Vidare skulle redovisningsekonomen vid behov ut-

föra utredningsuppdrag och för övrigt utgöra en resurs för ekonomienheten. 

 

Nuläget 

Kommunerna påverkas i allt större omfattning från flera olika nivåer vilket 

gör att det ställer allt högre krav på kompetens och flexibilitet i förvalt-

ningen för att möta de framtida utmaningarna.  Flernivåstyrningen samt att 

områden ekonomiskt, kulturellt och politiskt knyts närmare varandra inne-

bär också att nya möjligheter öppnar sig där kommuner kan påverka sin  

situation utanför de traditionella nationella nivåerna. Storumans kommun 

har efter EU inträdet bl.a. utmärkt sig med att per capita vara en av kom-

munerna som knutit till sig mest utvecklingsmedel från EU. Bedömningen 

är att neddragningen av utredarresurser kan komma att påverka kommunen 

negativt när behovet av utredningsuppdrag utifrån bl.a. ovanstående be-

döms öka de kommande åren. 

 

Under 2013 har ekonomienheten arbetat med ett antal utvecklingsarbeten 

såsom upphandling av nytt bankavtal, införande av ny kontoplan, upphand-

ling av skanning tjänster m.m. vilket ger goda förutsättningar för framtida 

effektiviseringar. Samtidigt har ekonomienheten en större bemanning jäm-

fört med perioden före 2013. Bedömningen är att det finns utrymme att 

minska resurserna inom ekonomienheten. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-11-21. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att uppföljningen av konsekvenserna av avvecklingen av utredartjänst god-

känns 
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KSAU § 124 

 

att uppföljningen beaktas i kommunstyrelsens detaljbudget 2014. 

----- 
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KSAU § 125  KS/2013:392 - 041 

 

Detaljbudget 2014 för kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige har 2013-11-26 beslutat att fastställa kommunstyrel-

sens budgetram 2014 till 59 393 000 kronor. Koncernchefen har i samarbete 

med kommunstyrelseförvaltningen tagit fram ett förslag till detaljbudget för 

kommunstyrelsens verksamhet. 

 

Väsentliga förändringar mot detaljbudget 2013 är: 

 

o 1 000 000 kronor har avsatts för kommunstyrelsens förfogande. 

 

o 350 000 kronor har avsatts till valnämnden för att genomföra val till 

Europaparlamentet och allmänna val 2014. 

 

o 250 000 kronor har avsatts till räddningstjänsten för att genomföra större 

utbildningsinsatser 2014. Utbildningsinsatsen är av engångskaraktär. 

 

o 312 000 kronor har avsatts för personaladministrativa åtgärder. 

 

o 150 000 kronor har avsatts för funktionen inflyttarservice. 

 

o Tjänsten som redovisningsekonom (1,0) avvecklas fr.o.m. 2014-01-01. 

 

o En tjänst (1,0) som utredare inrättas fr.o.m. 2014-01-01. 

 

o 350 000 kronor extra har avsatts inom området arbetsmarknadsbefräm-

jande åtgärder. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-11-22. 

 

Arbetsutskottet föreslår  

 

att upprättat förslag till detaljbudget 2014 för kommunstyrelsen antas 

 

att en tjänst (1,0) som utredare inrättas fr.o.m. 2014-01-01 

 

att tjänsten som utredare underställs koncernchefen 

 

att tjänsten som redovisningsekonom (1,0) avvecklas fr.o.m. 2014-01-01 
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KSAU § 125 

 

att en funktion för inflyttarservice inrättas fr.o.m. 2014-01-01. 

----- 
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KSAU § 126  KS/2013:398 - 040 

 

Taxor och avgifter 2014 för kommunstyrelsen 

 

Förslag till taxor och avgifter 2014 för kommunstyrelsens verksamhet har 

upprättats. 

 

Förslaget innebär i korthet följande: 

 

o Personalkostnader samt uthyrningspriser inom teknisk verksamhet höjs 

med 2 %. 

 

o Kontantabonnemang för fritidshus inom SumNets verksamhet införs 

med 280 kr per 30 dagar och med giltighetstid 12 månader. Anslut-

ningsavgift för småhus i utbyggnadsområde höjs från 2 800 kronor till  

5 000 kronor. Svartfibertaxa – avtal 2 kunder höjs från 2,50 till 2,70 

kronor/meter. Lokalaccess Ethernet PtillP 2 Mbit sänks från 700  

kronor/månad till 500 kronor/mån, 10 Mbit sänks från 1 782 kronor/ 

månad till 1 200 kronor/månad och 100 Mbit sänks från 3 762 kro-

nor/månad till 2 200 kronor/månad. 

 

o Avgifter för tillfälligt användande av analoga och digitala primär- och 

baskartor införs. (Dessa har tidigare funnits i Miljö- och samhällsbygg-

nadsnämndens taxa.) 

 

o Avgift för hyra av videokonferens införs med 600 kronor/timme inkl. 

tillgång till teknisk hjälp. 

 

o Avgifter för Storumans Camping tas bort med anledning av att kommu-

nen har arrenderat ut campingen. 

 

o Avgifter för bowlingen tas bort med anledning av att anläggningen över-

förs till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. 

  

o Övriga taxor föreslås vara oförändrade. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-11-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till taxor och avgifter för kommunstyrelsen antas att 

gälla fr.o.m. 2014-01-01. 
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KSAU § 127  KS/2013:399 - 133 

 

Överenskommelse om mottagande ensamkommande flyktingbarn 

fr.o.m. 2014______________________________________________ 

 

Förslag till överenskommelse har diskuterats vid möte med representanter 

för Storumans kommun, länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagande 

av flyktingar, andra skyddsbehövande samt ensamkommande barn.  

 

Några förändringar i regelverket har aviserats från myndigheternas sida, 

dels ändringar i ersättningsreglerna och dels ges Migrationsverket möjlig-

heter att placera ensamkommande barn i strid med kommunernas vilja. 

Detta gäller även för Storumans kommun då antalet platser som ska vara 

tillgänglig för asylsökande barn ska vara fem.  

 

För närvarande har kommunen två tillsvidareavtal. Det ena avtalet reglerar 

antalet ensamkommande barn med uppehållstillstånd såväl som asylsö-

kande barn. Antal boendeplatser är femton varav minst tre platser alltid ska 

vara tillgängliga för asylsökande. Det andra avtalet gäller för mottagande 

och bosättning av nyanlända invandrare. Kommunen ska årligen ta emot 

10-15 nyanlända, anvisade av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket 

samt 10 egenbosatta flyktingar. Detta ger totalt 20-25 nyanlända per år  

inkluderande de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd. 

 

Frågeställningen om en förändring av nu gällande avtal har aktualiserats 

dels av regeländringarna men även eftersom att det i dagsläget finns en  

intressent som erbjuder kommunen möjligheter att lösa boendefrågan för de 

ensamkommande barnen i privat regi. 

 

Den interna samordningsgruppen för flyktingfrågorna har tagit upp fråge-

ställningarna vid ett flertal möten och kommit fram till följande förslag till 

underlag för beslut:  

 

 Utökningen av antalet boendeplatser som ska vara tillgängliga för asyl-

sökande barn bör tillgodoses genom en utökning till det antal som krävs, 

nämligen fem platser. Utökningen föreslås gälla från 2014-07-01. 

 

 En utökning av antalet ensamkommande barn utöver detta bör inte göras 

i dagsläget, då påfrestningen på övriga samhället, fritidsverksamhet och 

skola inte får bli för stor. Kommunens ambition har varit och är att utföra 

ett fullgott arbete med flyktingmottagningen och inte ta för sig ett för 

omfattande åtagande. 
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KSAU § 127 

 

 Avtalet för nyanlända anvisade av Arbetsförmedlingen behöver inte för-

ändras utan antalet 20-25 nyanlända per år torde vara tillräckligt för att 

bibehålla den ersättningsnivå som gäller i dagsläget. Dessutom bidrar 

den anhöriginvandring som hittills förekommit till att man med lätthet 

klarar antalet nyanlända. 

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-11-19. 

 

Kanslichefens förslag 

 

att gällande tillsvidareavtal för mottagande av ensamkommande flykting-

barn sägs upp 

 

att nya tillsvidareavtal tecknas med länsstyrelsen från och med 2014-07-01 

för mottagande av ensamkommande flyktingbarn och tillhandahållande av 

10 boendeplatser för barn med uppehållstillstånd respektive 5 boendeplatser 

för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn från 

och med 13 år till och med 17 år.  

 

Yrkande 

Tomas Mörtsell (C) yrkar 

 

att gällande tillsvidareavtal för mottagande av ensamkommande flykting-

barn sägs upp 

 

att nya tillsvidareavtal tecknas med länsstyrelsen från och med 2014-04-01 

med 25 boendeplatser för mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

varav 5 boendeplatser ska vara tillgängliga för asylsökande barn samt att 

utöver detta ska 10 ytterligare boendeplatser tillhandahållas för barn med 

uppehållstillstånd. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn från och 

med 13 år till och med 17 år 

 

att 10-12 boendeplatser av totalt 25 boendeplatser för mottagande av  

ensamkommande flyktingbarn ska upphandlas externt 

 

att beslutet gäller under förutsättning att externt boende kan upphandlas. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kanslichefens förslag och Mörtsells  

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller Mörtsells yrkande. 
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KSAU § 127 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att gällande tillsvidareavtal för mottagande av ensamkommande flykting-

barn sägs upp 

 

att nya tillsvidareavtal tecknas med länsstyrelsen från och med 2014-04-01 

med 25 boendeplatser för mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

varav 5 boendeplatser ska vara tillgängliga för asylsökande barn samt att 

utöver detta ska 10 ytterligare boendeplatser tillhandahållas för barn med 

uppehållstillstånd. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn från och 

med 13 år till och med 17 år 

 

att 10-12 boendeplatser av totalt 25 boendeplatser för mottagande av  

ensamkommande flyktingbarn ska upphandlas externt 

 

att beslutet gäller under förutsättning att externt boende kan upphandlas. 

----- 
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KSAU § 128  KS/2013:396 - 840 

 

Ombyggnation av Resecentrum i Storuman 

 

Storumans kommun hyr idag väntsal för resenärer i Trafikverkets k-märkta 

järnvägsstation i Storuman. Väntsalen är inte bemannad och toaletterna är 

gemensamma med den restaurang som finns i byggnaden. Väntsalen med 

toaletter upplevs som nedgången, smutsig och illaluktande. 

 

Bussgods har tidigare hyrt lokaler i järnvägsbyggnaden. Med anledning av 

arbetsmiljöverkets föreläggande om behov av överbyggda lastkajer lämnade 

Bussgods för några år sedan lokalerna i byggnaden. Bussgods ambition är 

dock att kunna återvända till tidigare lokaler. 

 

Bussgods har tillsammans med kommunen försökt hitta gemensamma  

lösningar på nya lokaler i stationsbyggnaden. Detta innebär för kommunens 

del att väntsalen föreslås flyttas till samma del av byggnaden som Buss-

gods. Med anledning av detta kan av- och påstigning på bussarna inte ske 

från baksidan av huset. En lösning för detta behöver hittas på framsidan. 

Kommunen arrenderar redan idag marken av Trafikverket och har tidigare 

bekostat de investeringar som utförts utomhus. Kommunen har fått muntligt 

tillstånd från Trafikverket att utföra ytterligare ändringar utomhus. 

 

Samverkan med Bussgods innebär att väntsalen bemannas dagtid genom 

Bussgods personal. Resenärer kan då köpa biljetter direkt i väntsalen. 

 

Kommunen har tidigare ansökt om bidrag via Länstransportplanen för åt-

gärder på Storumans Resecentrum. Kommunen beviljades bidrag med 50 % 

till total ombyggnation både ute och inne, dock högst 650 tkr. Kommunens 

50 %-iga insats till ombyggnation av väntsalen sker via hyra. Bedömningen 

är att kommunen inte behöver tillskjuta mer än 50 % för ombyggnationen 

utomhus.  

 

För att Trafikverket ska påbörja investeringen i byggnaden krävs att kom-

munen och Bussgods skriver avtal med Trafikverket om en total lösning. 

Detta innebär också att kommunen måste göra de investeringar som krävs 

utomhus. Tidplanen är att det ”nya Resecentrumet” står färdigt och invigs 

15 augusti 2014. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-11-25. 
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KSAU § 128 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunen fullföljer projektet och avsätter medel för detta ur 2014 års 

investeringar. 

----- 
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KSAU § 129  KS/2013:397 - 287 

 

Förvärv av belysningsanläggning vid NLC Storumanterminalen 

 

Den belysningsanläggning som finns vid omlastningsterminalen NLC  

Storumanterminalen leasas av Vattenfall Eldistribution AB. Leasingen kos-

tar ca 400 tkr varje år och platschefen för omlastningsterminalen har gjort 

en förfrågan till Vattenfall Eldistribution AB om förvärv av belysnings-

anläggningen. 

 

Ett förvärv kan ske till ett pris av 2 295 tkr under förutsättning att det drift- 

och underhållsavtal som Vattenfall Eldistribution AB har med Vattenfall 

Service kan övertas av kommunen alternativt att kommunen och Vattenfall 

Service kan komma överens om nytt avtal. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-11-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunen förvärvar belysningsanläggningen vid NLC Storuman-

terminalen till ett pris av 2 295 tkr 

 

att finansiering av förvärvet sker ur investeringsprojekt 1135 Vatten-

försörjning Hemavan. 

----- 
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KSAU § 130  KS/2013:400 - 002 

 

Delegering av beslutanderätt - upptagande av lån 2014 

 

Kommunfullmäktige har 2013-11-26, § 116 bland annat beslutat att kom-

munstyrelsen under 2014 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skul-

der under år 2014 med totalt 25 000 000 kronor samt att kommunstyrelsen 

under år 2014 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande be-

lopp på de lån som förfaller till betalning under 2014. 

 

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. 

 

Arbetsutskottet föreslår  

 

att redovisningsansvarig Helena Viktorsson har rätt, att för kommun-

styrelsens räkning under 2014 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder  

under 2014, med totalt 25 000 000 kronor 

 

att redovisningsansvarig Helena Viktorsson har rätt, att för kommun-

styrelsens räkning uner 2014 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande 

belopp på de  lån som förfaller till betalning under 2014. 

----- 
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KSAU § 131  KS/2013:391 - 020 

 

Medarbetarenkäten 2013 - kommunstyrelsens verksamhetsområde 

 

Medarbetarenkäten samt enkäten hållbart medarbetarengagemang är  

genomförd under perioden 6 september-11 oktober 2013. Svarsfrekvensen 

inom kommunstyrelsens verksamhetsområde är 96,4 procent. Av 56 med-

arbetare har 54 svarat.  

 

Vad gäller medarbetarenkäten har 57 frågor ställts till medarbetarna som re-

sultatmässigt sammanställts till ett medarbetarindex inom kommunstyrel-

sens verksamhetsområde. Åtta ytterligare frågor har ställts till medarbetarna 

vad gäller kränkande särbehandling, sexuella trakasserier samt hot och våld.  

 

Enkäten är utformad med en skala från 6 till 1, där 1 är sämst och 6 är bäst. 

Värdena uttrycker en nöjd medarbetarindex (NMI). 

 

Vad gäller enkäten hållbart medarbetarengagemang har nio frågor ställts till 

medarbetarna angående motivation, ledarskap och styrning. Enkäten är ut-

formad med en skala från 0 till 100, där 0 är sämst och 100 är bäst. Värdena 

utrycker ett hållbart medarbetarengagemangindex (HME) 

 

Sammanfattande bedömning av kommunstyrelsens NMI 2014 

 

Utvärdering mot antaget mål 2013 

 Utfall 2013 Mål 2013 +/- 

NMI 4,7 4,6 +0,1 

 

Jämförelse mot kommunens totala resultat 

 Kommunstyrelsen Kommunen +/- 

NMI 4,7 4,7 +-0,0 

 

Utveckling kommunstyrelsen 2010 – 2013 

 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 

NMI 4,7 4,4 4,5 4,2 

 

Sammanfattande bedömning av kommunstyrelsens HME 2014 

 

Jämförelse mot kommunens totala resultat 

 Kommunstyrelsen Kommunen +/- 

HME 78 78,6 -0,6 
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KSAU § 131 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-11-22. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att informationen och uppföljningen noteras. 

----- 
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KSAU § 132  KS/2013:295 - 055 

 

Upphandling av kommunens försäkringar 

 

Storumans kommun har uppdragit åt Söderberg & Partners att upphandla 

försäkringsskydd för tiden 2014-01-01–2016-12-31 med rätt till förlängning 

t.o.m. 2017-12-31. 

 

Upphandlingen omfattar följande: 

 

o kommunförsäkring 

o tjänstereseförsäkring 

o motorfordonsförsäkring 

o förmögenhetsbrottsförsäkring 

o rättsskyddsförsäkring. 

 

Vid sammanträdet redovisas en sammanställning över inkomna anbud och 

utvärdering utifrån upprättade kriterier.  

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsassistent Lisbeth Isakssons tjänsteutlåtande 2013-11-20. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att för kommunförsäkring anta anbud nr 3 med följande val:  

 

o självrisk fem basbelopp för egendomsförsäkring 

o självrisk 0,5 basbelopp för ansvarsförsäkring 

o ansvarsförsäkringsbelopp 50 mnkr per skada och 100 mnkr per år 

 

att för tjänstereseförsäkring anta anbud nr 4 

 

att för motorfordonsförsäkring anta anbud nr 1 

 

att för förmögenhetsbrottsförsäkring anta anbud nr 4 

 

att för rättsskyddsförsäkring anta anbud nr 4. 

----- 
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KSAU § 133  KS/2013:371 - 829 

 

Medfinansiering - projekt Stall för Alla 

 

Luspens ryttarförening i Stensele har 2013-10-28 inkommit med ansökan 

om medfinansiering till rubricerat projekt. 

 

Föreningen har en ambition att bli en naturlig mötesplats för alla i sam-

hället, oavsett ålder, etnicitet, kön eller funktionsnedsättningar. Projektet 

ska bidra till detta genom en rejäl satsning gentemot samhället för att ge alla 

möjlighet att delta i samvaron och gemenskapen vid föreningens anlägg-

ning. 

 

Projektet ska, via kommunens verksamheter och skolor, erbjuda deltagande 

till alla i kommunen som har en funktionsnedsättning. Stor vikt kommer att 

läggas vid att skapa ett fungerande och varaktigt samarbete med kommu-

nens verksamheter (socialtjänsten, skolorna, flyktingverksamheten, sär-

skilda omsorgen, dagverksamheterna med flera). 

 

Detta är särskilt viktigt eftersom det i Storuman idag finns ett begränsat  

utbud av aktiviteter för den som har någon form av handikapp. Under  

projektets första år kommer deltagarna i målgruppen att erbjudas gratis rid-

verksamhet en till två gånger i veckan, och under år 2 (då projektverksam-

heten ska inordnas i ordinarie verksamheter) kommer en mindre avgift att 

tas ut. En annan viktig målgrupp är barn och ungdomar med neuropsykia-

trisk funktionsnedsättning. 

 

För att genomföra projektet anställs en person på heltid. Den anställdes 

uppgift blir att samordna de berörda aktörerna samt att utforma och anordna 

aktiviteter för projektets målgrupp. Under år 2 kommer även ansökan till 

Arvsfonden att göras för att handikappanpassa anläggningen och skapa ett 

större gemensamhetsutrymme. 

 

Projektet kommer att ledas av en projektgrupp, som ska bestå av den person 

som anställs i projektet samt ryttarföreningens ordförande och en medlems-

representant. 

 

Projekttid: 2014-01-01–2015-12-31. 

 

Medfinansiering söks från Storumans kommun enligt följande: 

 

År 2014 203 818 kronor 

År 2015 175 604 kronor 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (25)  

    

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-03 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 133 

 

Resterande medfinansiering söks från Arvsfonden. 

 

Ärendet har beretts vid koncernledningsgruppens sammanträde 2013-11-25.  

 

Bedömning 
Projektet identifierar målgrupper där det i dagsläget ofta saknas goda och 

meningsfulla aktiviteter i kommunen. Detta är särskilt viktiga målgrupper 

såsom personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.  

 

Projektets föreslagna aktiviteter kan skapa mervärden både för ryttarför-

eningens verksamhet, de deltagande personerna och kommunens olika 

verksamheter. Bestående positiva effekter kommer att skapas om projektet 

lyckas med målsättningen att samordna och införliva aktiviteterna i kom-

munens ordinarie verksamheter. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2013-11-13. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att delta i projektet 

 

att kommunens medfinansiering tas ur avsatta bygdeavgiftsmedel för med-

finansiering av EU-projekt med 203 818 kronor för år 2014 och 175 604 

kronor för år 2015. 

----- 
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KSAU § 134  KS/2013:327 - 519 

 

Styrgrupp - projekt Small Airports Future Evolution 

 

Arbetsutskottet har 2013-10-08, § 110 beslutat att delta i projektet Small 

Airports Future Evolution (SAFE). Behovs finns att tillsätta en styrgrupp 

för projektet. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att utse kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande i styrelsen för 

Storumans Flygplats AB till styrgrupp för projekt Small Airports Future 

Evolution (SAFE). 

----- 
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KSAU § 135  KS/2013:387 - 219 

 

Förvärvstillstånd - Västansjö 1:5 

 

Carl och Ing-Marie Meyer, Norrtälje har hos länsstyrelsen ansökt om till-

stånd att förvärva fastigheten Västansjö 1:15. 

 

Fastighetens areal uppgår till totalt 161 hektar, varav 57 hektar är skogs-

mark och 2 hektar åkermark.  

 

Köpesumman uppgår till 2 650 000 kronor. 

 

Enligt ansökan är avsikten med förvärvet är bosättning och brukning på  

fritid.  

 

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 anhåller om kommunens till- eller avstyrkan senast den 3 de-

cember 2013. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tillstyrka ansökan. 

----- 
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KSAU § 136  KS/2013:388 - 219 

 

Förvärvstillstånd - Pauträsk 7:8 

 

Linn Rosenberg, Umeå har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd att för-

värva fastigheten Pauträsk 7:8. 

 

Fastighetens areal uppgår till totalt 23,6 hektar.  

 

Fastigheten överlåts som gåva. 

 

Enligt ansökan är avsikten med förvärvet nyetablering. Fastigheten ska  

bosättas och brukas på fritiden. 

 

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 köparen 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 anhåller om kommunens till- eller avstyrkan senast den 3 de-

cember 2013. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tillstyrka ansökan. 

----- 

 

  

 

 


