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KS/2015:173 - 020

Motion - avskaffande av karensdag för personal inom skola, vård och
omsorg vid vinterkräksjuka/magsjuka__________________________
Daniel Johansson (V) har 2015-03-30 lämnat in en motion om avskaffande
av karensdag för personal inom skola, vård och omsorg vid vinterkräksjuka/magsjuka.
Johansson skriver följande i motionen:
Det är inte rimligt att personal som insjuknat via sitt jobb även ska straffas
för karensdag och sjukersättning. Detta anser Vänsterpartiet är en liten åtgärd för att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare.
Smittskyddsläkare har bestämt att man är smittfri 48 timmar efter senaste
symtom. Detta innebär att arbetsgivaren stänger av sin personal från att
jobba under dessa 48 timmar, för att minska smittspridningen.
Det är fullt möjligt för kommunen att tillsammans med fackförbunden
skriva lokalavtal som slopar karensdagen för sina anställda. Vad gäller de
övriga 48 timmar efter sista symtom finns redan i dag en överenskommelse
mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna om att man ska få
vara avstängd från jobb med bibehållen lön. Vänsterpartiet ser dock att arbetsgivaren sällan uppfyller detta.
Johansson föreslår
att karensdag avskaffas för personal inom vård, omsorg och skola som via
sitt yrke drabbas av den årliga vinterkräksjukan/magsjukan.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 51 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Administrativ chefs bedömning
Motionen inleds med en tanke om att ingen ska straffas genom karensdag
av att insjukna på grund av arbetet.
Den allmänna utgångspunkten för alla arbetsgivare är att ingen ska behöva
drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Den gäller även för Storumans
kommun.
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KSAU § 130 – forts.
Sjukfrånvaro uppstår tyvärr ändå, hos Storumans kommun uppgår den för
närvarande till ca 6 % av den totala arbetstiden. Orsaken till frånvaron
varierar och det är ofta svårt att avgöra vad som beror på arbetet och vad
som beror på annat. Oavsett frånvaroorsaken hanteras alla anställda lika
gällande karens och sjuklön genom befintlig lagstiftning och kollektivavtal.
Det är den gängse principen på svensk arbetsmarknad.
Att undanta en frånvaroorsak från den gängse reglerade hanteringsordningen är svår att hantera då kommunen saknar medicinsk kompetens att bedöma orsaken till varje enskild frånvaro.
Storumans kommun bör därför fortsatt tillämpa gällande lag och kollektivavtal utan avvikelse.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtanden 2015-06-25 och
2015-11-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-18, § 84.
Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-01, § 117.
Kommunstyrelsens förslag 2015-09-01
att motionen avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 190 att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen för ytterligare utredning av möjligheten att teckna
lokala avtal med fackförbunden och i samband med det studera de kommuner och landsting som redan genomfört detta.
Administrativ chefs tjänsteutlåtande/kompletterande utredning
2015-11-03
Studie av införande i andra kommuner och landsting
Efter dialog med Sveriges kommuner och landsting samt slagningar på ämnet återfinns ingen kommun som tillämpar lön vid karensdag. Ett antal
landsting gör emellertid det;
o
o
o
o

Stockholms läns landsting
Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Region Gävleborg
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KSAU § 130 – forts.
Tillämpningen är snarlik i samtliga ovanstående landsting. Den omfattar
inte all personal utan avgränsas ofta till de som arbetar i verksamheter där
särskilda hygienriktlinjer förekommer. De som omfattas av sådana och
arbetar inom hälso- och sjukvård kan vid konstaterat utbrott av virusgastroenterit (oftast orsakad av Calicvirus) stängas av från arbetet med lön
från första dagen på grund av medicinska skäl (AB § 10, mom 4).
För personal som får liknande symtom vid sjukvårdsenhet enligt ovan där
smitta inte konstaterats, tillämpas sedvanliga sjukskrivningsregler.
För övriga gäller gängse sjukskrivningsregler.
Inget av landstingen har genomfört någon utvärdering av förfaringssätet.
Sveriges kommuner och landstings (SKL) hållning i frågan
Jeanette Hedberg, förhandlare vid SKL, avdelningen för arbetsgivarpolitik,
redovisar utgångspunkten för SKLs uppfattning i frågan.
SKL hänvisar till proposition (1992/93:31) om ändrad sjukersättning med
mera, där det bl.a. vikten om att skapa ett rättvist system för sjukersättning
beskrivs. Dåvarande Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet
var vid tillfället remissinstanser och båda förbunden avrådde bestämt från
någon form av särregler utifrån negativa praktiska konsekvenser i själva
hanteringen av eventuella särregler. I propositionen konstateras vidare att
en eventuellt högre självrisk (i form av karensdag) för yrken där ojämnt
fördelad arbetstid förekommer jämnar ut sig över en längre tidsperiod jämfört med yrken med jämnt fördelad arbetstid.
Mot bakgrund av propositionen avråder SKL från avskaffande av karensdagen.
Övrigt
Den allmänna utgångspunkten för alla arbetsgivare är att ingen ska behöva
drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Den gäller även för Storumans
kommun.
Sjukfrånvaro uppstår tyvärr ändå, hos oss uppgår den för närvarande till ca
6 % av den totala arbetstiden. Orsaken till frånvaron varierar och det är ofta
svårt att avgöra vad som beror på arbetet och vad som beror på annat. Oavsett frånvaroorsaken hanteras alla anställda lika gällande karens och sjuklön
genom befintlig lagstiftning och kollektivavtal.
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Att undanta en frånvaroorsak från den gängse reglerade hanteringsordningen är svårt då medicinsk kompetens att bedöma orsaken till varje enskild frånvaro saknas.
Storumans kommun bör därför fortsatt tillämpa gällande lag och kollektivavtal utan avvikelse.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen avslås.
-----
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KS/2015:186 – 009

Motion - medborgarförslag via webben
Karin Malmfjord (S) har 2015-04-16 lämnat in en motion om medborgarförslag via webben.
Malmfjord skriver följande i motionen:
Under många år har det varit möjligt att lämna in medborgarförslag till
kommunen. Den digitala tekniken har skapat nya möjligheter däribland etjänstservice. Många kommuner har infört möjligheten att lämna in medborgarförslag med hjälp av den digitala tekniken. Det har visat sig att de
flesta medborgarförslag skickas in kvällstid, tidiga morgnar och vid lunchtid. Viljan att göra sin röst hörd ökar när tillgängligheten ökar.
Malmfjord föreslår
att medborgarförslag kan lämnas in via kommunens hemsida.
Kommunfullmäktige har 2015-04-27, § beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Bedömning
Det finns redan idag möjlighet att lämna medborgarförslag genom brev
eller e-post. Information om detta finns på kommunens hemsida
www.storuman.se/medborgarforslag.
För att ytterligare underlätta för medborgaren går det att skapa ett enkelt
webbformulär i kommunens befintliga system ”Blanketthimlen” där
användaren kan fylla i sitt medborgarförslag direkt på webben. Både
www.storuman.se och systemet ”Blanketthimlen” är responsiva vilket
innebär att det fungerar lika bra att använda på en surfplatta, dator eller
mobiltelefon.
Genom att införa ett enkelt webbformulär uppfyller kommunen ännu ett
krav i SKL:s ”Information till alla” som är en del av Kommunens Kvalitet i
Korthet (KKiK). Ett webbformulär har tagits fram för publicering på hemsidan i början av december.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons och informatör Madeleine
Rinmans tjänsteutlåtande 2015-11-20.
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Arbetsutskottet föreslår
att motionen bifalls med hänvisning till förvaltningens framtagande och
publicering av webbformulär för inlämnande av medborgarförslag på
kommunens hemsida.
-----
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KS/2015:238 – 042

Motion - internrevision av Storuman Development AB
Erold Westman (KL) har 2015-05-27 lämnat in en motion angående internrevision av Storuman Development AB.
På grund av det alarmerande bokslutet i Storuman Development AB och
bolagets minusresultat historiskt sett med återkommande förluster i storleksordningen 50 miljoner kronor, måste Storumans kommun som delägare
agera kraftfullt för att inte äventyra kommunens ekonomi framgent.
Westman föreslår
att en internrevision görs i bolaget för att belysa och åtgärda de uppenbara
brister som finns inom följande revisionsområden:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Företagets prissättning till kunder för förlustanalys
VD:s agerande i ledningsarbetet
Styrelsens agerande i ledningsarbetet
Arvoden till VD och styrelsen
Eventuellt pensionsavtal till VD
Bilförmåner till VD
Innehav av kontor/lägenheter utanför Storumans kommun
Användande av externa telemarketingbolag
Personalvård, trivsel och arbetsmiljö

att internrevisionen genomförs med Top-Down (ISO)-metoden, dvs.
o Dokumenthantering
o Intervjuer osv.
att kommunfullmäktiges beslut om avveckling av ägandet i bolaget fullföljs.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 78 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Koncernchefens bedömning
Eftersom kommunen inte är majoritetsägare av Storuman Development AB
kan kommunen inte tvinga bolaget att delta i en internrevision som enbart
företräds av den ena ägaren. En förfrågan om att göra en internrevision av
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bolaget kan göras hos den andra delägaren som antingen bifaller eller
avslår.
Kommunfullmäktige har beslutat om att de kommunala bolagen i sina årsredovisningar ska lämna information på följande:
o
o
o
o
o
o

Styrelsens och VD:s förhållande till andra företag
Hur styrelsearbetet bedrivits
Hur bedrivs den interna kontrollen
Vilka risker har bolaget
Hur har kommunikationen sköts med revisorer och lekmannarevisorer
Om det ska ske en förfrågan om mer upplysningar om bolaget bedöms
det vara mer lämpligt att man föreslår den andre delägaren att man tilllämpar samma regler som i de helägda kommunala bolagen.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att uppdra till Storumans
kommunföretag AB att succesivt minska eller helt avveckla sin andel i bolaget. En försäljning av bolaget bör ske vid för ägaren gynnsam tidpunkt.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-11-02.
Arbetsutskottet föreslår
att motionens del om internrevison av Storuman Development AB avslås
att motionens del om att internrevisionen genomförs med Top-Down
(ISO)-metoden avslås
att motionens del att kommunfullmäktiges beslut om avveckling av ägandet
i bolaget fullföljs bifalls
att föreslå Storuman Development AB att i årsredovisningen tillämpa
kommunens regler om information.
-----
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KS/2015:269 – 090

Motion - fortsatt vårdnadsbidrag i Storumans kommun
Erold Westman (KL) har 2015-06-10 lämnat in en motion angående vårdnadsbidraget i Storumans kommun.
Westman föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med vårdnadsbidraget i Storumans kommun. Motivet för detta är att föräldrar själva
bäst vet hur deras familj ska ta hand som sina barn. Politiker bör uppmuntra
medborgarna att få ta sina egna beslut och att själva få bestämma. Westman
anser vidare att om man anser att vårdnadsbidraget är en kvinnofälla, måste
man även stoppa kvinnor som arbetar i vård och omsorg samt städ med låga
löner och som kanske dessutom måste sköta hemsysslorna.
Westman föreslår
att Storumans kommun fortsätter med vårdnadsbidraget för barnföräldrar
att vårdnadsbidraget höjs till samma nivå som vad det kostar för en kommun att ta hand om ett barn i barnomsorg
att vårdnadsbidraget gäller fram tills barnen börjar skolan.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 80 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter översänts till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande
Kommunfullmäktige har 2015-06-15 - efter förslag från fritids-, kultur- och
utbildningsnämnden 2015-05-20 - beslutat att vårdnadsbidraget ska upphöra, inga nya ansökningar ska beviljas från den 1 juli 2015 samt att de som
redan beviljats vårdnadsbidrag erhåller det tiden ut.
Regeringen föreslår i promemoria Ds 2015:19 att vårdnadsbidraget ska tas
bort från utgången av 2015. Undantag kommer att göras för vårdnadshavare
som redan sökt och fått beviljat för 2016. Promemorian innehåller förslag
om att upphäva lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag. Förslaget
innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag ska upphöra att gälla vid
utgången av december 2105. Ett avskaffande av vårdnadsbidrag anses vara
viktigt för jämställdheten. Bidraget används nästan uteslutande av kvinnor.
Det fördröjer många kvinnors etablering på arbetsmarknaden och ökar de
ekonomiska skillnaderna mellan könen. Ett upphävande av lagen om
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kommunalt vårdnadsbidrag medför också att ändringar behöver göras i socialförsäkringslagen (1995:584), lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt inkomstskattelagen (1999:1229). Regeringen kommer under hösten 2015 att besluta i ärendet.
Då Storumans kommun som alla andra kommuner förutsätts följa Sveriges
lagstiftning bedöms inte förslaget i motionen om fortsatt vårdnadsbidrag i
kommunen som realistiskt.
Beredande organs förslag
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-03, § 72 inkl.
yttrande 2015-08-26.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen avslås.
-----
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KS/2015:271 – 610

Motion - badtimmar för byaskolelever
Erold Westman (KL) har 2015-06-10 lämnat in en motion angående badtimmar för elever i byaskolor.
Westman skriver i motionen att elever vid byaskolor i dagsläget inte har
lika mycket badtimmar som elever vid tätortsskolor.
Westman föreslår därför
att elever vid byaskolor får samma simundervisning och badtimmar som
elever i tätortskolor.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 82 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter översänts till
fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande
Tidigare år har elever vid Parkskolan under ämnet idrott haft fler badtillfällen än andra skolor. Förmodligen har tillgängligheten till badhuset spelat
roll samt att eleverna ofta upplever det som kul att bada. Från läsåret 15/16
kommer inte eleverna i Storuman att ha lika många badtimmar som tidigare
då även andra delar av undervisningen behöver prioriteras. För elever i byaskolorna tar det flera timmar i anspråk med en timmes bad och restiden
blir mer omfattande än badtiden. För elever som åker skolskjuts, vilket
många gör i byskolorna, finns inte möjligheten att förlänga skoldagen då
bussen går till och från skolan enligt tidtabell.
Simundervisning är en del av ämnet Idrott och hälsa med totalt 500 timmar
fördelade på årskurserna 1-9, vilket ger ett snitt på 55 timmar/läsår. Genom
undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
o föra sig allsidigt i fysiska sammanhang
o planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
o genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
o förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land
och i vatten.
_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-12-01

13 (26)

KSAU § 134 – forts.
Det är således många olika delar som ska undervisas i på de 55 timmarna
per läsår.
Möjlighet till simundervisningen erbjuds kommunens grundskoleelever i
årskurs 1-6 från och med läsåret 15/16 ut enligt nedan:
Årskurs 1-3 - 10 tillfällen
Årskurs 4-6 - 5 tillfällen
Det bör dock poängteras att det kan variera och att rektor kan besluta om att
annat gäller utifrån elevernas behov. Som med alla andra ämnen tar det
olika lång tid för olika elever att lära sig vilket undervisningen ska anpassas
efter. Elever som riskerar att inte uppnå fastställda mål kan behöva särskilt
stöd och då ska skolan upprätta ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor och vårdnadshavaren har möjlighet att överklaga beslutet
om man inte är nöjd med det.
Beredande organs förslag
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-09-03, § 73 inkl.
yttrande 2015-08-26.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen avslås.
-----
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KS/2015:399 – 800

Motion - trivselaktiviteter för äldre
Tina Kerro (FP) har 2015-09-10 lämnat in en motion om trivselaktiviteter
för äldre där hon skriver följande:
Under de senaste åren har det så kallade ”NICE-projektet” genomförts i
kommunen med gott resultat. Projektet var redan under förra mandatperioden riktat till den yngre målgruppen och man kan konstatera att pengarna
fått effekt. Fler elever än någonsin väljer Luspengymnasiet som förstahandsval. Andelen äldre ökar i kommunen och även önskan om en mer
innehållsrik vardag. I dagsläget kan inte tillgodose detta inom den befintliga
ram som omsorgsnämnden förfogar över. De 500 000 kronor som finns
avsatta för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser räcker inte för att tillgodose alla behov.
Kerro föreslår
att 300 000 kronor årligen avsätts i budgeten för att ge äldre mer innehållsrik vardag
att pengarna ska vara sökbara för olika aktiviteter som riktar sig till äldre
att omsorgsnämnden ska vara huvudman
att finansiering tas från kommunstyrelsens budget.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 113 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Koncernchefens bedömning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 att utöka fritids-, kultur-, och
utbildningsnämndens budgetram med 500 000 kronor under åren 2015,
2016, 2017 och 2018 för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser.
Kommunfullmäktige antog 2015-06-15 en strategisk plan för Storumans
kommun för åren 2016 till 2019. Planen innehåller politiska prioriteringar
samt budgetramar styrelse och nämnder. Planen har varit föremål för politiska inspel under våren och försommaren 2015. Budgetberedningen med
representanter från alla partier har haft två sammanträden innan förslaget på
plan lämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott. Därefter har planen
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politiskt hanterats i kommunstyrelsen och därefter slutligen i kommunfullmäktige.
Bedömningen är att de 500 000 kronor som förstärkt fritids-, kultur-, och
utbildningsnämnden budgetram även ska kunna användas till attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser för att ge äldre en mer innehållsrik vardag. Bedömningen är också att långsiktigt givna budgetramar är en framgångsfaktor för en fortsatt kommunal ekonomi i balans. En ändring i lämnade budgetramar innan budgetperioden 2016 till 2019 har börjat är inte i linje med
den långsiktighet som präglar kommunenens nuvarande budget- och planeringsprocess.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-11-02.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen avslås då budgetramarna redan är beslutade för åren 20162019 samt att de medel kommunfullmäktige tidigare avsatt till attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser kan användas till trivselaktiviteter för äldre.
-----
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Detaljbudget 2016 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till detaljbudget för
kommunstyrelsens verksamhet 2016. Kommunstyrelsens budgetram har
uppräknats med 1,5 procent och uppgår till 50 564 000 kronor 2016. Räddningstjänstens budgetram 2015 räknades upp 612 000 kronor utöver ordinarie ramökning på 1,5 procent. I förslaget till detaljbudget 2016 finns utökningen fortfarande med i avvaktan på att genomlysningen av räddningstjänstens verksamhet ska presenteras.
De fullständiga effekterna av övergången till komponentavskrivningarna är
inte helt klarlagda. Det man vet är att underhållskostnaderna kommer att
väsentligt minska och att investeringarna istället kommer att väsentligt öka.
De ökade investeringarna kommer att öka avskrivningarna vilket i sin tur
medför att utrymmet som blir över när underhållskostnaderna minskar
kommer att behöva föras till avskrivningar istället.
Väsentliga förändringar mot detaljbudget 2015:
o 382 000 kronor har avsatts till driften av räddningsvärnet i Hemavan.
o 976 000 kronor ytterligare har avsatts till integrationsinsatser.
o 335 000 kronor ytterligare har avsatts till drift av skoterleder.
o 322 000 kronor ytterligare har avsatts till anläggningsbidrag.
o Underhållet för belysning har minskats med 1 000 000 kronor.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-11-22.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till detaljbudget 2016 för kommunstyrelsen fastställs.
-----
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KS/2015:488 – 040

Taxor och avgifter 2016 för kommunstyrelsen
Förslag till taxor och avgifter 2016 för kommunstyrelsens verksamhet har
upprättats.
Förslaget innebär i korthet följande:
o Avgift för felparkering höjs samt ny kategori för felparkering på plats
avsedd för rörelsehindrade införs.
o Personalkostnader inom teknisk verksamhet höjs samt ny taxa för
ingenjör och kvalificerad handläggare införs.
o Taxa för utrustning inom teknisk verksamhet justeras att motsvara vad
som uppfattas som marknadspris.
o Vissa taxor inom teknisk verksamhet ändras från att endast vara viss utrustning till att även omfatta personal, där utrustning inte är föremål för
att hyras ut utan är en tjänst som levereras.
o Några nya taxor införs inom teknisk verksamhet för att möta efterfrågade
tjänster.
o Avgifter inom räddningstjänstens verksamhet höjs ca 1%.
o Anslutningsavgift för svartfiber höjs med ca 20 % för att nå full kostnadstäckning.
o Taxa för Arbete för alla (AFA) justeras med ca 7%.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-11-18.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till taxor och avgifter för kommunstyrelsen antas att
gälla fr.o.m. 2016-01-01.
-----
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KS/2015:404 – 042

Granskning av delårsrapport januari-augusti 2015 för Storumans
kommun________________________________________________
Kommunrevisorerna lämnade i samband med att delårsrapporten 2015
behandlades en granskningsrapport av delårsrapporten.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i all väsentlighet uppfyller kraven
på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Revisorerna bedömer att kommunens ekonomiska situation 2015 är god.
Kommunen redovisar ett resultat som innebär att kommunen lever upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Den finansiella måluppfyllelsen bedöms god.
Verksamhetsmålen kan inte följas upp i delårsrapporten och revisorerna
uppmanar att försöka skapa möjligheter att göra bedömning av måluppfyllelse även gällande verksamhetsmålen.
För övrigt har revisorerna gjort en del iakttagelser som bör beaktas vid
kommande rapporttillfällen. Dessa rör främst:
o Redovisning av anslutningsavgifter
o Sammanställd redovisning
o Nytt pensionsavtal för politiker
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-11-23.
Arbetsutskottet föreslår
att revisorernas synpunkter på delårsrapporten 2015 noteras
att revisorernas synpunkter på delårsrapporten 2015 inarbetas i kommande
delårsrapporter.
-----
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KS/2015:493 – 009

Utredning om införande av digitalt system för upprättande av
inventarieförteckningar inom kommunens samtliga verksamheter
I samband med kommunfullmäktiges behandling 2012-02-28, § 6 av en
motion om inventarieförteckningar vid kommunens skolor beslutades att
kommunstyrelsen skulle ge koncernledningen i uppdrag att utreda införande
av digitalt system för upprättande av inventarieförteckningar inom kommunens samtliga verksamheter.
Koncernledningsgruppen har 2015-11-16 utrett frågan.
Koncernledningsgruppens utredning
Inventarier som betraktas som anläggningstillgång i bokföringen förs numera in i en digital anläggningsreskontra. Dessa inventarier har normalt ett
anskaffningsvärde som överstiger 40 000 kronor.
Stöldbegärliga inventarier som datorer och mobiltelefoner förs sedan tidigare i digitala förteckningar av IT-enheten respektive kundtjänst. Konst
som ägs av Storumans kommun förs också sedan tidigare i en digital förteckning av fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen.
Koncernledningsgruppen bedömer att inventarier med anskaffningsvärden
under 40 000 kronor som inte är stöldbegärliga är av ringa intresse att föra i
en inventarieförteckning. Koncernledningsgruppen bedömer vidare att nuvarande digitala system för inventarieförteckningar är tillräckliga. Vid förändrade behov kan frågan om digitala system för inventarieförteckningar
prövas igen.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-11-18.
Arbetsutskottet föreslår
att koncernledningsgruppens utredning om införande av digitalt system för
upprättande av inventarieförteckningar inom kommunens samtliga verksamheter godkänns
att det utifrån nuvarande behov inte införs ytterligare digitala system för
upprättande av inventarieförteckningar.
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Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-12-01

KSAU § 140

20 (26)

KS/2015:498 – 002

Delegering av beslutanderätt - upptagande av lån 2016-2019
Kommunfullmäktige har 2015-06-15, § 93 bland annat beslutat att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 30 000 000 kronor per år under perioden 2016-2019.
Kommunfullmäktige har vidare 2015-11-10, § 138 beslutat att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp
på de lån som förfaller till betalning under perioden 2016-2019.
Kommunstyrelsen har möjlighet med stöd av kommunfullmäktiges beslut
att bestämma att nyupplåning och omsättning av lån ska beslutas direkt av
kommunstyrelsen eller till delegat att denne för kommunstyrelsens räkning
har rätt att nyupplåna och omsätta lån.
Arbetsutskottet föreslår
att redovisningsansvarig Helena Viktorsson har rätt att för kommunstyrelsens räkning nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med totalt
30 000 000 kronor per år under perioden 2016-2019
att redovisningsansvarig Helena Viktorsson har rätt att för kommunstyrelsens räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de
lån som förfaller till betalning under perioden 2016-2019.
-----
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Delegering av beslutanderätt - justering av budgetramar 2016-2019
Kommunfullmäktige har 2015-11-24, § 138 beslutat delegera till kommunstyrelsen att genomföra nödvändiga ramjusteringar med anledning av skatteväxling m.m.
Kommunstyrelsen har möjlighet med stöd av kommunfullmäktiges beslut
att bestämma att nödvändiga ramjusteringar ska beslutas direkt av kommunstyrelsen eller delegera till delegat att denne för kommunstyrelsens
räkning har rätt att genomföra nödvändiga ramjusteringar.
Arbetsutskottet föreslår
att administrativ chef Patrik Nilsson har rätt att för kommunstyrelsens räkning under perioden 2016-2019 genomföra nödvändiga ramjusteringar med
anledning av skatteväxling m.m.
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KS/2015:478 - 519

Medfinansiering - projekt E12-Atlantica
Kvarkenrådet har i samarbete med ett antal andra finska, svenska och
norska parter (Österbottens förbund, Region Västerbotten, Rana Utviklingsselskap, Umeå kommun, Föreningen Blå Vägen/E12 m.fl.) utarbetat en ansökan till EU:s Interreg-program Botnia-Atlantica. Arbetet med att formulera ansökan har pågått sedan hösten 2014 och en färdig projektbeskrivning
producerades under september 2015.
Projektet ”E12-Atlantica Transport” har följande huvudsakliga arbetsområden:
o att optimera och vidareutveckla det öst-västliga transportstråkets transportmöjligheter och funktionalitet
o att vidareutveckla strukturer för gränsöverskridande planering, forskning
och affärsmöjligheter
o att utreda och presentera samverkansstrukturer.
Dessutom ska projektet arbeta för att etablera en gränsöverskridande arena
där näringsliv, forskare och den offentliga sektorn kan mötas, samt för att
förankra projektets resultat på regional, nationell och europeisk nivå för att
motivera framtida infrastruktursatsningar i regionen. Projektet ska även
samordnas med ett innovations- och forskningsprojekt, ”E12-Atlantica
SimLab 2.0”.
På grund av varierande handläggningstider hos de många inblandade parterna och olika stoppdatum i processen behövde Kvarkenrådet senast den
2015-10-01 ha ett underskrivet intentionsavtal från de tilltänkta projektparterna. Med anledning av detta skrev koncernchefen 2015-09-29 under
ett intentionsavtal angående deltagande i projektet för Storumans kommuns
räkning.
Storumans kommun kommer främst att delta i projektaktiviteterna inom
projektets arbetsområde 2 med stöd av de analyser som görs inom arbetsområde 1. Speciellt fokus kommer att läggas på multimodala lösningar.
Även inom område 3 kommer kommunen också att delta aktivt eftersom
framtida samverkan och kunskapsutbyte gynnar hela stråket.
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KSAU § 142 – forts.
Projektägare: Kvarkenrådet.
Styrgrupp: Projektet kommer att dela styrgrupp med det tillhörande forsknings- och innovationsprojektet SimLab 2.0. Styrgruppen konstitueras när
båda projekten är redo att inledas.
Projekttid: 2016-01-01 – 2018-05-31.
Total projektbudget: 1 973 750 euro.
Sökt medfinansiering från Storumans kommun:
År
Kontanta medel (kr)
Arbetstid 20 % egen
personal (motsvarande kr)

2016
56 490
150 646

2017
2018
56 490
28 250
150 646
75 323

Bedömning
Ansökan har behandlats vid koncernledningsgruppens sammanträde
2015-11-16. Koncernledningsgruppen föreslår att Storumans kommun
deltar i projektet.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-11-12.
Arbetsutskottet beslutar
att delta i projektet enligt upprättad projektbeskrivning och insänt intentionsavtal
att kommunens kontanta medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta
för medfinansiering av EU-projekt.
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KS/2015:397 – 501

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län
2016-2019_________________________________________________
Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län har bjudit in Storumans
kommun att lämna synpunkter på remissversionen av regionalt trafikförsörjningsprogram för 2016-2019. Programmet bygger vidare på det föregående programmet för 2012-2015. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är länets strategiska plan för den regionala kollektivtrafiken.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet uttrycker via sina mål och åtgärder länets åtaganden för att bidra till de nationella målen. Under förutsättning att planerade åtgärder faktiskt genomförs enligt planen anses Västerbotten bidra till de flesta av dessa mål.
Programmet beskrivs fokusera på den regionala trafiken i lagens mening,
dvs. vardagsresande inklusive tätortstrafik och kommersiell trafik.
Trafikförsörjningsprogrammet i Västerbottens län uppges ha följande funktion;
o Samordna kommunernas och landstingets planer i trafikförsörjningsprogrammet på ett enhetligt sätt.
o Politisk styrning i form av vision, mål och övergripande åtgärder, för att
strukturera Kollektivtrafikmyndighetens och samarbetspartners arbete för
kollektivtrafikens utveckling på regional nivå.
o Information till medborgarna, kollektivtrafikföretag och övriga om
vilken upphandlad och kommersiell kollektivtrafik som finns i länet.
o Vara ett verktyg för att långsiktigt planera trafikplikt, upphandling och
ökar förutsägbarheten i Kollektivtrafikmyndighetens, kommuners och
landstingets agerande. Beslut om trafikplikt ska kunna härledas i programmet.
Förslag till yttrande har upprättats av trafikplaneraren.
Beredande organs förslag
Trafikplanerare Inger Carstedts tjänsteutlåtande 2015-11-16.
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KSAU § 143 – forts.
Arbetsutskottet beslutar
att lämna yttrande till Kollektivtrafikmyndigheten enligt upprättat förslag.
-----
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KS/2015:476 – 240

Förvärvstillstånd - Storuman Stenlunda 1:13
Alexander Bergström har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd att förvärva
½ av fastigheten Storuman Stenlunda 1:13.
Av ansökan framgår följande:
Fastighetens areal: totalt 371 hektar varav 3 hektar åkermark och 214 hektar
skogsmark
Köpesumma: 3 950 000 kronor
Avsikt med förvärvet: Tillskottsmark.
Enligt jordförvärvslagen ska boende i eller inflyttande till kommunen, om
påtagliga sysselsättningsskäl föreligger, prioriteras i första hand när jordoch 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 kommunala angelägenheter vill länsstyrelsen höra kommunens bedömning om
fastigheten är av intresse för ortsbor ur sysselsättningssynpunkt och om det
finns intresse för bosättning på den.
Några intresseanmälningar eller andra signaler om lokalt intresse för förvärv har inte kommit till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen anhåller om kommunens till- eller avstyrkan senast den
1 december 2015. Om kommunen har kännedom om några lokala intressenter bör dessa redovisas i kommunens yttrande. Kommunens synpunkter bör
i den mån det är möjligt anknyta till förhållandena i det specifika ärendet.
Om kommunen däremot inte vill ta ställning till förvärvet bör detta framgå
av yttrandet.
Arbetsutskottet beslutar
att tillstyrka ansökan.
-----
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