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 Utdragsbestyrkande 
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Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Therese Granström (C)  

 Ulla-Maria Åkerblom (L)  tjänstgörande ersättare för Ulf Vidman (M) 

 Karin Malmfjord (S)  

     

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare  

 Peter Persson koncernchef 

 Patrik Nilsson administrativ chef, §§ 50, 52-54 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Therese Granström 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2018-05-18 Paragrafer §§ 49-60 

 

 

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

 Maria Mickelsson 

  

                      

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

 Tomas Mörtsell 

 

 

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

 Therese Granström 

 ANSLAG/BEVIS 

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

 

Organ                                             Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Sammanträdesdatum                     2018-05-15 

 

Datum då anslaget sätts upp          2018-05-18            Datum då anslaget tas ned    2018-06-09 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KSAU § 49 KS/2018:610 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2018 för kommunstyrelsen 

 

En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet har upprättats 

för perioden januari–april 2018. Kommunstyrelsens budgetram inklusive 

kapitaltjänst uppgår till 86 409 000 kronor år 2018. Riktpunkt för de första 

fyra månaderna är 33 procent. Nettokostnaderna för de första fyra månader-

na samt en prognos på nettokostnaderna för helåret har ställts i jämförelse 

med budgetramen.  

 

Nettokostnaderna uppgår till 30 873 000 kronor för perioden januari–april 

och 36  procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger tre procen-

tenhet över riktpunkten för perioden och är fyra procentenheter högre än för 

motsvarande period 2017. 

 

Prognosen på helåret är att kommunstyrelsens nettokostnader hamnar på 

tilldelad budgetram 2018.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-05-15. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättad tertialuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari—

april samt prognos för helåret 2018 godkänns. 

----- 
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KSAU § 50 KS/2018:607 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2018 för Storumans kommun 

 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari – april 2018. Uppföljningen innehåller förbrukning t.o.m. 

30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med 

budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter 

har gjorts för perioden januari–april. 

 

Kommunen gör en resultatprognos på ca 0 kr för 2018 vilket är i enlighet 

med det budgeterade resultatet.  

 

Det bör noteras att omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden prognostiserar ett underskott för 2018.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-05-11. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättad tertialuppföljning för perioden januari–april samt prognos för 

helåret 2018 godkänns 

 

att nämnderna uppmanas att se över verksamheterna för att minimera un-

derskotten samt ska notera att de i år och kommande år omfattas av den 

långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram 

 

att nämnderna i samband med delårsrapporten redovisar vidtagna åtgärder 

för att minska underskotten.  

----- 
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KSAU § 51  KS/2018:615 - 534 

 

Mål för stadsnät i samverkan i Västerbottens län 

 

Stadsnäten i Västerbottens län har utrett vilka mål som stadsnäten kan ha 

för sin samverkan med andra stadsnät i länet och med AC-net.  

 

Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter från 

Skellefteå Kraft Fibernät AB, Umeå Energi Umenet AB, Vännäs kommun, 

Norsjö kommun, Storumans kommun och Vilhelmina kommun samt MaxR 

Consult.  

 

I ett inledande skede av utredningen genomfördes en enkätundersökning 

med 19 frågor och nio förslag. Alla länets 15 stadsnät inkom med svar.  

 

Stadsnätens svar visar att det finns 

 

o en stark ambition att samarbeta inom AC-Net och med andra stadsnät i 

länet. Det kan t.ex. handla om att hitta former för att ansluta fler tjänste-

leverantörer eller att genomföra kvalitetshöjande åtgärder i befintlig in-

frastruktur och aktiv utrustning 

 

o stor vilja att genomföra projekt tillsammans med andra stadsnät för att 

åstadkomma en bra och ajourhållen dokumentation av näten 

 

o stor vilja och samstämmighet att anlita regional resurs för att genomföra 

insatser som handlar om marknadsföring, försäljning, representation och 

att leda gemensamma begränsade utvecklingsprojekt 

 

o stor enighet om att fortsatt utbyggnad av fibernät samt projekt, för att 

uppfylla lagar och direktiv när det gäller säkerhet, ska prioriteras högt.  

 

Arbetsgruppens förhoppning är att utredningens mål och genomförandeför-

slag ska utgöra grund för ett väl fungerande samarbete mellan länets stads-

nät och med AC-Net.  

 

Arbetsgruppens utredning ”Mål för stadsnät i samverkan” har i ett remiss-

förfarande accepterats av stadsnätscheferna i samtliga 15 stadsnät i länet.  

 

Arbetsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom 

dokumentet ”Mål för stadsnät i samverkan”.  
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KSAU § 51 – forts.  

 

Bedömning 

Förutom att stadsnäten har en stark ambition att samarbeta med AC-Net så 

betonar den nya målbilden bland annat vikten av att gemensamma projekt 

ska föregås av bra, tydliga och genomarbetade beslutsunderlag som tillställs  

stadsnätens ledningar och där hänsyn tas till respektive stadsnäts förutsätt-

ningar, behov, ekonomi och att läge för beslut klargjorts. 

 

Konsekvensen av samverkan och samordning med övriga stadsnät på de 

strategiskt viktiga områdena blir bland annat högre tillgänglighet, lägre 

kostnader och minskade personberoenden. 

 

Konsekvensen om stadsnäten vid större projekt får bra beslutsmaterial att ta 

ställning till blir bland annat förståelse för vilka anpassningar som behöver 

göras, mängden arbetsinsatser som behövs och hur projekten i slutändan 

påverkar kunderna. Man slipper också överraskas av oförutsedda kostnader 

och kan ha en stabil intäktssida. 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Svante Granbergs tjänsteutlåtande 2018-05-04. 

 

Arbetsutskottet föreslår  

 

att Storumans kommun ställer sig bakom dokumentet ”Mål för stadsnät i 

samverkan”. 

----- 
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KSAU § 52  KS/2018:511 - 101 

 

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

 

Den 25 maj 2018 kommer Dataskyddsförordningen samt tillhörande lagar 

att börja gälla i Sverige och ersätta den nuvarande personuppgiftslagen. Om 

den personuppgiftsansvarige är en myndighet eller ett offentligt organ ska 

ett dataskyddsombud utnämnas.  

 

Dataskyddsombudet ska bland annat ha följande uppgifter:  

 

o Information och rådgivning till personuppgiftsansvarig och anställda 

som behandlar personuppgifter. 

 

o Övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och av den per-

sonuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter. 

 

o Rådgivning vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd 

och övervaka genomförandet.  

 

o Samarbeta med tillsynsmyndigheten och vara en kontaktpunkt för 

tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling. 

 

Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hän-

syn till de risker som är förknippade med behandling, med beaktande av 

behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften.  

 

Koncernledningsgruppen har utsett till Lena Larsson till dataskyddsombud 

för Storumans kommun. Varje styrelse och nämnd är personuppgiftsansva-

rig för sitt verksamhetsområde och måste utse dataskyddsombud för styrel-

sen/nämnden.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-04-20.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Lena Larsson utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

----- 
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KSAU § 53  KS/2018:577 - 100 

 

Hantering av personuppgifter inom kommunstyrelsen 

 

Den nya dataskyddsförordning som träder i kraft den 25 maj 2018 innebär 

att nya beslut om behandling av personuppgifter måste tas av de myndig-

heter som behandlar personuppgifter. 

För kommunstyrelsens räkning är följande verksamhetssystem aktuella: 

o Visma Recruit 

o Navet 

o EDP Future 

o ÖFS 

o Besched/iTid 

o eCompanion 

o Kundreskontra Visma Control 

o Underlag för debitering på Morkan ÅVC 

o Medhelp 

o Skolskjutsberättigade elever i grundskola och gymnasium 

o Lex 

o Outlook/Exchange 

o ManageEngine ServiceDesk 

o Daedalos 

o Panda Antivirus 

o System Center Configuration Manager 

o Equitrac 

o Active Directory 

o Aditro personalbilaga 

o Troman 

 

Eftersom det är ett pågående arbete med anpassning till Dataskyddsförord-

ningens bestämmelser genom upprättande av nya avtal, uppdatering av po-

licys, dokumenthanteringsplaner m.m. återkommer detta ärende när en 

komplett redogörelse av samtliga behandlingar kan göras. 

Beredande organs förslag 
Dataskyddsombud Lena Larssons tjänsteutlåtande 2018-04-20. 

 

Arbetsutskottet föreslår 
 

att behandlingen av personuppgifter i ovan uppräknade verksamhetssystem 

godkänns. 

----- 
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KSAU § 54  KS/2018:578 - 100 

 

Hantering av personuppgifter i löpande text för kommunstyrelsen 

 

Den nya dataskyddslagen som träder i kraft den 25 maj 2018 innebär att nya 

beslut om behandling av personuppgifter måste tas av de myndigheter som 

behandlar personuppgifter. För kommunstyrelsens räkning behandlas per-

sonuppgifter i löpande text som en del i handläggningen av ärenden. Med 

löpande text avses framförallt de underlag som behövs för det löpande arbe-

tet som t ex ordbehandling, kalenderbokningar, e-post etc. 

De personuppgifter som finns i löpande text är framförallt namn och 

adressuppgifter för de som ingår i handläggningen av ärenden och uppgifter 

om handläggare. Gallring av elektronisk post följer nämndernas gallrings-

regler. Samtliga lagar om offentlighet och sekretess som gäller vid tradi-

tionell post- och dokumenthantering gäller även vid användning av elektro-

nisk post. Uppgifterna kan komma att lämnas ut om någon begär utlämning 

av allmän handling. Den lagliga grunden för behandlingen finns redan be-

slutad genom beslut om hantering av personuppgifter för övriga system. 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-04-20.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att behandlingen av personuppgifter i löpande text godkänns. 

----- 
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KSAU § 55  KS/2018:581 - 004 

 

Dokumenthanteringsplan för skolskjutsverksamheten 

 

Enligt arkivreglemente för Storumans kommun ska varje myndighet upp-

rätta en dokumenthanteringsplan. Planen ska fungera som en katalog över 

de handlingar som hanteras av myndigheten.  

 

Skolskjutsverksamheten administreras för tillfället av kommunstyrelsen, 

med undantag för busskorten som beställs, administreras och avslutas av 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. Handlingarna finns under respek-

tive förvaltning.  

 

Förslag till dokumenthanteringsplan specifikt för skolskjutsverksamheten 

har upprättats. Avsikten är att i ett senare skede föra in skolskjutsverksam-

heten i tillhörande nämnds övergripande dokumenthanteringsplan.  

 

Arkivlagens grundregel är att allmänna handlingar ska bevaras, bl.a. för rät-

ten att ta del av allmänna handlingar och forskningens behov. Doku-

menthanteringsplanen är ett gallringsbeslut vilket behövs för att kunna 

gallra allmänna handlingar rörande skolskjutsverksamheten. 

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Talvikki Rundqvists tjänsteutlåtande 2018-04-20.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för skolskjutsverksam-

heten fastställs.   

----- 
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KSAU § 56  KS/2018:498 - 109 

 

Remiss - Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller  

2019-2023____________________________________________ 

 

Trafikverket har i remiss daterad 2018-04-05 översänt förslag till Trafik-

verkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019-2023.  

 

Trafikverket har valt att ta fram ett åtgärdsprogram som även omfattar stat-

liga vägar och järnvägar utanför de sträckor och kommuner som omfattas 

av förordningen. Åtgärdsprogrammet behandlar även vibrationsstörningar.  

 

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Trafikverket senast den 5 juni 

2018. 

 

Trafikplaneraren har upprättat förslag till yttrande. 

 

Bedömning 

Det är positivt att Storumans kommun inte är ett av de områden som har 

trafikerats år 2016 med mer än 3 miljoner fordon eller 30 000 tåg och såle-

des hör inte Storumans kommun till ett av de riskområdena enligt buller-

kartläggningar i Förordningen om omgivningsbuller (2004:675). 

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Talvikki Rundqvists tjänsteutlåtande 2018-05-04. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Trafikverket enligt upprättat förslag.  

----- 
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KSAU § 57  KS/2018:473 - 373 

 

Remiss - nätkoncession för befintlig 52 kV-ledning mellan Umluspens 

kraftstation och transformatorstation vid Storhälla i Storuman______ 

 

Vattenfall eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen 

om tillstånd att fortsätta använda befintlig kraftledning (nätkoncession för 

linje) avseende en 52 kV-ledning från Umluspens kraftstation till transfor-

matorstation vid Storhälla i Storuman.  

 

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans och Energimarknadsin-

spektionen emotser kommunens svar senast den 21 maj 2018. I yttrandet 

ska särskilt följande framgå:  

 

o Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områ-

desbestämmelser.  

o Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande 

verksamhet.  

o Om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är 

tillräckliga.  

o Annan information som kommunen anser är av betydelse för Ener-

gimarknadsinspektionens prövning.  

 

Utredare Jimmy Lindberg har utrett ärendet och gjort en bedömning.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-04-32.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen utifrån utredarens be-

dömning i tjänsteutlåtandet.  

----- 
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KSAU § 58  KS/2018:171 - 107 

 

Direktiv inför bolagsstämma med Inlandsbanan AB 

 

Inlandsbanan AB kallar aktieägarna till ordinarie bolagsstämma den 16 maj 

2018 i Sveg.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-11 att utse Karin Malmfjord till 

kommunens ombud vid bolagsstämman.  

 

Direktiv bör lämnas hur ombudet ska rösta i följande ärenden på dagord-

ningen:  

 

9. a) Fastställelse av resultat- och balansräkning 

Revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat- och ba-

lansräkning för moderbolaget och koncernen. 

 

9. b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-

ställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 3 051 771 kronor. Revi-

sorn tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-

get i förvaltningsberättelsen. 

 

9. c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

Revisorn föreslår att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter 

och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

11. Antagande av ny bolagsordning   

Antagande av ny bolagsordning förutsätter att kommunfullmäktige i 

Storumans kommun bereds möjligheter att ta ställning i frågan. 

 

15. Antagande av ägardirektiv 

Antagande av ägardirektiv förutsätter att kommunfullmäktige i Sto-

rumans kommun bereds möjligheter att ta ställning i frågan. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-05-07.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna följande direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman:  
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KSAU § 58 – forts.  

 

att ombudet röstar för att fastställa resultat- och balansräkning för moder-

bolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning 

 

att ombudet röstar för att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltnings-

berättelsen 

 

att ombudet röstar för att styrelsens ledamöter och verkställande direktör 

beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

 

att ombudet verkar för att antagande av ny bolagsordning inte beslutas för-

rän kommunfullmäktige i Storumans kommun beretts möjligheter att ta 

ställning i frågan 

 

att ombudet verkar för att antagande av ägardirektiv inte beslutas förrän 

kommunfullmäktige i Storumans kommun beretts möjligheter att ta ställ-

ning i frågan.  

----- 
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KSAU § 59  KS/2018:608 - 106 

 

Årsmöte med Kvarkenrådet 2018 

 

Kvarkenrådet kallar till årsmöte den 21 maj 2018 i Umeå.  

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25, § 45 beslutat uppdra till kommunsty-

relsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, 

årsmöten, föreningsstämmor m.m. 

 

Kvarkenrådet vill särskilt uppmärksamma medlemmarna att man vid detta 

möte kommer att behandla Kvarkenrådets nya strategi och ta beslut om 

huruvida man önskar ombilda Kvarkenrådet till ett EGTS (Europeisk grup-

pering för territoriell samverkan) och således är det viktigt att alla ombud är 

informerade om respektive organisations ställningstagande i detta ärende. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avstå från att delta vid årsmötet och därmed inte utse något ombud.  

----- 
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KSAU § 60  KS/2018:617 - 106 

 

Årsmöte med föreningen Blå vägen 2018 

 

Föreningen Blå vägen kallar till årsmöte den 28 maj 2018 i Lycksele.  

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25, § 45 beslutat uppdra till kommunsty-

relsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, 

årsmöten, föreningsstämmor m.m. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra till kommunstyrelsens presidium att utse ombud till föreningen 

Blå vägens årsmöte 2018. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 


