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KSAU § 84  KS/2021:206 - 022 

 

Motion - frivilliga delade turer 
 

Daniel Johansson (V) har lämnat in följande motion om att införa frivilliga 

delade turer.  

 

Daniel Johansson skriver i motionen att Vänsterpartiet varit pådrivande för 

ett avskaffande av de delade turerna när den anställde arbetar ett förmid-

dagspass för att sedan gå på en flera timmar lång obetald och ofrivillig le-

dighet och därefter behöva arbeta igen till kvällen. Delade turer påverkar 

arbetssituationen negativt och möjligheten att attrahera ny personal till 

verksamheterna försämras rejält. Samtidigt är det ett svårlöst ekonomiskt 

problem. För att täcka det ökade personalbehovet för ett helt avskaffande av 

delade turer krävs nyanställd personal. I Söderhamns kommun har man in-

fört ”frivilliga delade turer” som innebär att man kompenserar medarbetare 

ekonomiskt antingen 70 procent av timlönen eller ledig tid. Frivilligheten 

innebär valfrihet – att kunna välja om man vill arbeta en delad tur eller inte.  

Vänsterpartiet anser att delade turer långsiktigt måste avskaffas helt, men en 

kompensatorisk åtgärd är att frivillig delad tur införs för att behålla och re-

krytera livsviktig personal i äldreomsorgen. I Storumans kommun finns se-

dan ett antal år tillbaka ett beslut om att delade turer ska avskaffas ”på sikt” 

som ännu inte verkställts. Motionen är ett förslag hur det kan genomföras.  

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att Storumans kommunfullmäktige utreder möjligheten till ett införande av 

system med frivilliga delade turer och kompensation för timmarna mellan 

arbetspassen 

 

att de ökade statliga medlen för bemanning av äldreomsorgen nyttjas för 

detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för handläggning. Motionen har därefter översänts till 

omsorgsnämnden för yttrande.  

 

Omsorgsnämndens yttrande 2021-09-22 § 44  

Mot bakgrund att omsorgsnämnden redan i utgångsläget inte har en budget i 

balans saknas finansiering av förslaget. 
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KSAU § 84 – forts.  

 

Vidare saknas idag system för att hantera den här typen av frågor. Ska det 

hanteras i schema så kommer det att påverka sysselsättningsgraden för 

samtliga berörda vilket kan vara möjligt så länge det gäller deltidsanställda. 

För heltidsanställda blir i sådant fall konsekvensen övertid som i sådant fall 

genererar ytterligare kostnader.  

 

Ska det hanteras på annat sätt så måste det ligga vid sidan av nuvarande di-

gitala hantering vilket leder till en väsentligt ökad administration. Avslut-

ningsvis är det ett principiellt avsteg från principen om att det är arbetstiden 

som avlönas. I det här fallet föreslås ledig tid vara grund för lön. 

 

Omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2021-09-22 § 44.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås.  

----- 
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KSAU § 85  KS/2021:616 - 047 

 

Motion - stöd till vård- och omsorgspersonal under covid-19-

pandemin 
 

Karin Malmfjord (S) har lämnat in en motion där hon skriver följande: 

 

Med anledning av covid-19 betalade staten ut ett statsbidrag till kommuner-

na. Pengarna var till för en satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd 

m.m. till personal inom vård och omsorg om äldre med anledning av sprid-

ning av covid-19. 

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att en plan tas fram för hur medlen ska användas så att dessa kommer vård- 

och omsorgspersonal till del. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till ad-

ministrativ chef tillika t.f. socialchef för tjänsteutlåtande.  

 

Administrativ chef tillika t.f. socialchefs tjänsteutlåtande och bedöm-

ning 

Kommunen har en ekonomisk styrmodell som bygger på att kommunfull-

mäktige i rambeslut fördelar medel till kommunens nämnder och styrelser. 

Det görs i samband med antagandet av strategisk plan och avser i normal-

fallet den kommande mandatperioden.  

 

Denna princip möjliggör en långsiktig planering som varit framgångsrik 

samt att kommunfullmäktige kan göra de prioriteringar som önskas lokalt 

utan att låta sig styras av olika statsbidrags eventuella avsedda ändamål.  

 

För övrigt finns flera utmaningar med att kompensera vissa grupper till 

förmån för andra vid sidan av befintliga kollektivavtal i olika typer av sär-

lösningar.  

 

Ingen lär glömma hur covid-19 utbrottet som drabbade vårt största boende – 

Tranan – påverkade omsorgsverksamheten, de boende, anhöriga och med-

arbetarna.  

 

De som arbetade på Tranan och de som kom att tillfälligt placeras dit gjorde 

utan tvekan ett gott arbete som krävde mer av var och en än vad som hör 

vardagen till.    
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KSAU § 85 – forts.  

 

Under utbrottet tillämpades kollektivavtalets regler för arbetstid, övertid, 

förflyttning och så vidare. Skälet var att det bedömdes vara det enda rättvisa 

sättet att hantera var och en. Skulle de som förflyttades till Tranan ha något 

extra medan ordinarie personal som fick lära de tillkommande inte skulle 

kompenseras? Bedömningen blev att det inte var någon bra princip.   

 

Det saknades inte starka signaler från de fackliga organisationerna om att 

kommunen som arbetsgivare borde göra särlösningar i denna situation. Vi 

valde emellertid att stå fast vid att utgå från tecknade kollektivavtal.  

 

Att vid behov förflyttas, arbeta övertid, förändra arbetsmetoder och att un-

der perioder arbeta under en högre belastning ligger inom ramen för den en-

skildes arbetsskyldighet och regleras i samtliga fall av gällande kollektivav-

tal.  

 

Att vårda äldre, ofta multisjuka, är dessutom huvuduppgiften som utförs 

varje dag inom äldreomsorgen.  

 

Det bör också beaktas att covid-19 påverkade skolans verksamheter påtag-

ligt. Skolstängningar, hemundervisning, annan arbetssituation och hög sjuk-

frånvaro tillhörde under en period vardagen även inom fritids-, kultur- och 

utbildningsnämndens område. Detta pekar på en annan problematik med 

förslaget. Kompensation vid sida av kollektivavtalen, hur ska den hanteras 

rättvist? Är det personalen på Tranan och de som flyttats dit som ska komp-

enseras? Eller är det all personal inom omsorgen som kanske inte hanterad 

brukare med covid-19 men som behövt arbeta lite hårdare ändå på grund av 

att en kollega tillfälligtvis tjänstgör på Tranan? Skolorna som fick stänga, 

hur ska vi se på dem, ska de också kompenseras och i så fall hur för att det 

ska vara rättvist?  

 

Region Västerbotten gjorde en del punktinsatser avseende kompensation till 

vissa grupper som ansågs förtjäna det särskilt med anledning av covid-19. 

Av den mediala rapporteringen att döma blev det inte särskilt lyckosamt, 

särskilt ur rättvisesynpunkt.  

 

Omsorgsnämnden gör vid delårsbokslutet en prognos om en negativ bud-

getavvikelse uppgående till ca -7 mnkr. Fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens prognos pekar mot ca –2 mnkr. Även om Storumans kommun 

som helhet ser ut att göra ett starkt resultat så saknas förutsättningarna inom  
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KSAU § 85 – forts.  

 

nämnderna att finansiera någon ytterligare kompensation. Ramarna för sty-

relse och nämnder är beslutad av kommunfullmäktige och kan således end-

ast ändras där.  

 

Mot bakgrund av ovanstående är motionen svår att genomföra ur rättvise-

perspektiv och dessutom saknas finansiering i ram gällande kommunens två 

största nämnder.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef tillika t.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 

2021-09-29. 

 

Handläggarens förslag 

 

att motionen avslås.  

 

Yrkanden 

Karin Malmfjord yrkar att motionen bifalls. 

 

Anders Persson (C), biträdd av Hans-Peter Carlson (L), yrkar bifall till 

handläggarens förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på handläggarens förslag och Karin Malm-

fjords yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller handläggarens förslag 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås. 

 

Reservation  

Karin Malmfjord (S) reserverar sig över beslutet till förmån för eget yr-

kande att motionen bifalls.  

----- 
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KSAU § 86  KS/2021:160 – 610 

 

Medborgarförslag - lokalt producerad mat till skolor och 

äldreomsorg 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att  

Storumans kommun följer Härjedalens kommuns exempel och upphandlar 

mat till skolor, äldreomsorg m.m. lokalt.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 36 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till administrativ chef för tjänsteutlåtande.  

 

Administrativ chefs bedömning 

Ett liknande medborgarförslag om närproducerat nötkött till skolbarnen 

(KS/2019:1014) har tidigare lämnats in och slutbehandlats av kommunsty-

relsen 2020-12-15 § 175. De sammanfattande slutsatserna som gjordes vid 

beredningen av det ärendet var att nuvarande avtal ger vissa möjligheter att 

direktupphandla lokala livsmedel men att så inte skett i någon större ut-

sträckning, delvis beroende på utmaningar kopplat till logistik, förvaring 

och regler kring livsmedelshantering men även på grund av kostnadsskill-

nader. Den bedömningen kvarstår vid beredningen av det här medborgar-

förslaget.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-09 23. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 87  KS/2021:790 - 041 

 

Budget 2022 samt plan för 2023, 2024 och 2025 
 

Budgetförslag har upprättats vad avser resultat-, balans- och finansierings-

budget för 2022 samt plan för åren 2023, 2024 och 2025.  

 

Budgetförslaget bygger på de budgetramar som kommunfullmäktige beslu-

tade om 2020-06-09. Beslutet innebär en uppräkning år 2022 för styrelsen 

och nämnderna med 1,0 %.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-10-08.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2022 

samt plan för 2023-2025 antas 

 

att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2022. 

----- 
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KSAU § 88  KS/2021:805 - 012 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 
 

Förslag till verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen har upprättats av 

vilket bland annat följande framgår:   

 

Kommunstyrelsens budgetram uppgår preliminärt till 115 874 000 kronor 

för år 2022 och är uppräknad med 1,0 procent jämfört med budget 2021. I 

kommunstyrelsens preliminära budgetram 2022 ingår 22 697 000 kronor 

som avser kommungemensamma omstruktureringskostnader. I budgetra-

men ingår också 27 088 000 kronor som avser kapitaltjänstkostnader.  

 

Kommunstyrelsen bedöms med de åtgärder som tidigare beslutats och pla-

nerats klara att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram i huvudsak 

med tidigare omfattning och målsättning.  

 

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2022 är att nå minst 11 av18 mål vilket 

motsvarar 61 procent. 

 

Beredande organs förslag  

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022 fastställs och överlämnas 

till kommunfullmäktige för godkännande.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 10 (32)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-26  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 89  KS/2021:796 - 340 

 

Va-taxa 2022 
 

Förslag till budget för va-verksamheten är utarbetad för året 2022. Vid jäm-

förelse mellan budgeterade kostnader för 2022 och intäkter med gällande 

taxa för 2021 konstateras att intäkter motsvarande va-taxa för 2021 bör ge 

en total kostnadstäckning även för 2022. 

 

Ett förslag till va-taxa för 2022 för Storumans kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggningar har upprättats med oförändrade avgiftsnivåer jäm-

fört med år 2021. 

 

Detta beräknas motsvara en kostnadstäckning på 100 %. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-10-26.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till va-taxa för Storumans kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggningar fastställs att gälla fr.o.m. 2022-01-01. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (32)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-26  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 90  KS/2021:558 - 356 

 

Renhållningstaxa 2022 
 

Kommunfullmäktige ska den 23 november 2021 anta en renhållningstaxa 

som ska börja gälla från och med 2022-01-01.  

 

Tidigare har följande beslut tagits kopplat till 2022 års renhållningstaxa:  

 

Kommunfullmäktige 2021-02-16 § 11 

Kommunfullmäktige beslutande bland annat att lämna följande uppdrag till 

tekniska avdelningen inför framtagande av förslag till renhållningstaxa år 

2022:  

 

o Ta fram ett mer miljöstyrande taxedokument 

o utreda längre hämtningsintervall för de som komposterar 

 

att från och med 2022-01-01 är hämtningsintervall för restavfall fyra  

veckor.  

 

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 129 

Kommunstyrelsen beslutade bland annat att vid beredning av framtagande 

av förslag till 2022 års renhållningstaxa ska avgiften för handläggning av 

ansökan om uppehåll i hämtning för permanentbostad respektive fritidshus 

vara i samma nivå som avgiften för gemensam behållare.  

 

Vid arbetsutskottets sammanträde redovisar avfallsingenjören en samman-

fattning av det förslag till taxa som är under upprättande.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar 

 

att avfallsingenjören får i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling 

göra följande ändringar i förslaget:  

 

Ansökningsavgifter 

Gemensam behållare: 100 kr/ansökningstillfälle 

Uppehåll i hämtning för permanentbostad: 100 kr/ansökningstillfälle 

Uppehåll i hämtning för fritidshus: 100 kronor/ansökningstillfälle  

 

Tilläggsavgifter 

Överfullt kärl: 50 kr/gång  

Felsorteringsavgift: 500 kr/kärl 
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KSAU § 90 – forts.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller yrkandet.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen  

 

att uppdra till avfallsingenjören att inför kommunstyrelsens behandling 

göra följande ändringar i förslaget:  

 

Ansökningsavgifter 

Gemensam behållare: 100 kr/ansökningstillfälle 

Uppehåll i hämtning för permanentbostad: 100 kr/ansökningstillfälle 

Uppehåll i hämtning för fritidshus: 100 kronor/ansökningstillfälle  

 

Tilläggsavgifter 

Överfullt kärl: 50 kr/gång  

Felsorteringsavgift: 500 kr/kärl 

----- 
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KSAU § 91  KS/2021:687 - 107 

 

Bolagsordning för Storumans kommunföretag AB 
 

Vid granskning av hanteringen av kommunförrådet och brandstationen i 

Storuman uppmärksammade kommunrevisorerna att skrivningen i Industri- 

och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning om kommunfullmäkti-

ges rätt att ta ställning inte fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § 

kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 att eftersom fler 

bolag hade liknande skrivning uppmana styrelserna i Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB, Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning 

AB och Fastighets AB Umluspen att ta initiativ till ett förslag på ny bolags-

ordning som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen. 

 

Efter ytterligare en genomgång av bolagsordningarna har det uppmärk-

sammats att även Storumans kommunföretag AB också har en liknande 

skrivning som övriga kommunala bolag. Med anledning av det för att 

snabba på processen och skapa likartade skrivningar förs samtliga kommu-

nala bolagsordningar upp till beslut för ändring i kommunfullmäktige vid 

samma tillfälle. 

 

I nuvarande bolagsordning för Storumans kommunföretag AB anges under 

§ 5 att Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning – Bolaget ska bereda kom-

munfullmäktige i Storumans kommun möjlighet att ta ställning innan beslut 

i verksamheten som är av principiell eller av annan större vikt fattas. 

 

För att fullt ut motsvara vad som anges i 10 kap.3 § kommunallagen be-

döms det att skrivningen ska vara Bolaget ska se till att kommunfullmäktige 

får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell be-

skaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till bolagsordning för Storumans kommunföretag AB 

godkänns. 

----- 
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KSAU § 92  KS/2021:688 - 107 

 

Bolagsordning för Fastighets AB Umluspen 
 

Vid granskning av hanteringen av kommunförrådet och brandstationen i 

Storuman uppmärksammade kommunrevisorerna att skrivningen i Industri- 

och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning om kommunfullmäkti-

ges rätt att ta ställning inte fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § 

kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 att eftersom fler 

bolag hade liknande skrivning uppmana styrelserna i Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB, Storumans Kommunföretags Ekonomiska Förvalt-

ning AB och Fastighets AB Umluspen att ta initiativ till ett förslag på ny 

bolagsordning som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § kommu-

nallagen. 

 

Efter ytterligare en genomgång av bolagsordningarna har det uppmärk-

sammats att även Storumans kommunföretag AB också har en liknande 

skrivning som övriga kommunala bolag. Med anledning av det för att 

snabba på processen och skapa likartade skrivningar förs samtliga kommu-

nala bolagsordningar upp till beslut för ändring i kommunfullmäktige vid 

samma tillfälle. 

 

I nuvarande bolagsordning för Fastighets AB Umluspen anges under § 5 

Fullmäktiges yttranderätt – Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sto-

rumans kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är 

av principiell eller av annan större vikt fattas. 

 

För att fullt ut motsvara vad som anges i 10 kapitlet 3 § kommunallagen 

bedöms att rubriceringen ska vara § 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställ-

ning samt bedöms det att skrivningen ska vara Bolaget ska se till att kom-

munfullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 

 

Beredande organs förslag  

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till bolagsordning för Fastighets AB Umluspen god-

känns. 

----- 
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KSAU § 93  KS/2021:689 - 000 

 

Bolagsordning för Industri- och logistikcentrum i Storuman 

AB 
 

Vid granskning av hanteringen av kommunförrådet och brandstationen i 

Storuman uppmärksammade kommunrevisorerna att skrivningen i Industri- 

och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning om kommunfullmäkti-

ges rätt att ta ställning inte fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § 

kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 att eftersom fler 

bolag hade liknande skrivning uppmana styrelserna i Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB, Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning 

AB och Fastighets AB Umluspen att ta initiativ till ett förslag på ny bolags-

ordning som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen. 

 

Efter ytterligare en genomgång av bolagsordningarna har det uppmärk-

sammats att även Storumans Kommunföretag AB också har en liknande 

skrivning som övriga kommunala bolag. Med anledning av det för att 

snabba på processen och skapa likartade skrivningar förs samtliga kommu-

nala bolagsordningar upp till beslut för ändring i kommunfullmäktige vid 

samma tillfälle. 

 

I nuvarande bolagsordning för Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 

anges under § 5 Fullmäktiges yttranderätt – Bolaget ska bereda kommun-

fullmäktige i Storumans kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verk-

samheten som är av principiell eller av annan större vikt fattas. 

 

För att fullt ut motsvara vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen be-

döms att rubriceringen ska vara § 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställ-

ning samt att skrivningen ska vara Bolaget ska se till att kommunfullmäktige 

får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell be-

skaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till bolagsordning för Industri- och logistikcentrum i 

Storuman AB godkänns. 

----- 
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KSAU § 94  KS/2021:704 - 107 

 

Bolagsordning för Storuman Kommunföretags  

Ekonomiförvaltning AB 
 

Vid granskning av hanteringen av kommunförrådet och brandstationen i 

Storuman uppmärksammade kommunrevisorerna att skrivningen i Industri- 

och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning om kommunfullmäkti-

ges rätt att ta ställning inte fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § 

kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 att eftersom fler 

bolag hade liknande skrivning uppmana styrelserna i Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB, Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning 

AB och Fastighets AB Umluspen att ta initiativ till ett förslag på ny bolags-

ordning som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen. 

 

Efter ytterligare en genomgång av bolagsordningarna har det uppmärk-

sammats att även Storumans kommunföretag AB också har en liknande 

skrivning som övriga kommunala bolag. Med anledning av det för att 

snabba på processen och skapa likartade skrivningar förs samtliga kommu-

nala bolagsordningar upp till beslut för ändring i kommunfullmäktige vid 

samma tillfälle. 

 

I nuvarande bolagsordning för Storuman Kommunföretags Ekonomiför-

valtning AB anges under § 5 Fullmäktiges yttranderätt – Bolaget ska be-

reda kommunfullmäktige i Storumans kommun möjlighet att yttra sig innan 

beslut i verksamheten som är av principiell eller av annan större vikt fattas. 

 

För att fullt ut motsvara vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen be-

döms att rubriceringen ska vara § 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställ-

ning samt att skrivningen ska vara Bolaget ska se till att kommunfullmäktige 

får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell be-

skaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till bolagsordning för Storuman Kommunföretags  

Ekonomiförvaltning AB godkänns. 

----- 
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KSAU § 95  KS/2021:809 - 107 

 

Bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport AB 
 

Vid granskning av hanteringen av kommunförrådet och brandstationen i 

Storuman uppmärksammade kommunrevisorerna att skrivningen i Industri- 

och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning om kommunfullmäkti-

ges rätt att ta ställning inte fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § 

kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 eftersom fler bo-

lag hade liknande skrivning att uppmana styrelserna i Industri- och logistik-

centrum i Storuman AB, Storuman Kommunföretags Ekonomiförvaltning 

AB och Fastighets AB Umluspen att ta initiativ till ett förslag på ny bolags-

ordning som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen. 

 

Efter ytterligare en genomgång av bolagsordningarna har det uppmärk-

sammats att även Storumans kommunföretag AB också har en liknande 

skrivning som övriga kommunala bolag. Med anledning av det för att 

snabba på processen och skapa likartade skrivningar förs samtliga kommu-

nala bolagsordningar upp till beslut för ändring i kommunfullmäktige vid 

samma tillfälle. 

 

I nuvarande bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport AB anges under § 

4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning – Bolaget skall bereda kommun-

fullmäktige i Storumans kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell eller annars av större vikt fattas. 

 

För att fullt ut motsvara vad som anges i 10 kap. 3 § kommunallagen be-

döms det att skrivningen ska vara Bolaget ska se till att kommunfullmäktige 

får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell be-

skaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-14.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till bolagsordning för Hemavan Tärnaby Airport AB 

godkänns. 

----- 
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KSAU § 96  KS/2021:710 - 700 

 

Jämlik, långsiktig och hållbar finansiering av Vård- och  

omsorgscollege och praktikplatsen.se 
 

Region Västerbottens samarbetsorgan Primärkommunala beredningen re-

kommenderar kommunerna i Västerbottens län att fatta beslut om finansie-

ring av Vård- och omsorgscollege och pratkikplatsen.se.  

Västerbottens demografi består av en växande och åldrande befolkning.  

Under de närmaste 3-5 åren kommer kompetensbehovet inom stöd, vård 

och omsorg att öka både till följd av pensionsavgångar i branschen och ett 

ökat behov av vård och omsorg. 

Vård- och omsorgscollege är en viktig funktion för att möta kompetensut-

maningen inom vård och omsorg i Västerbotten. Inom vård- och omsorgs-

college samverkar bransch och utbildning för kvalitetssäkrad utbildning, at-

traktivitet/status i yrke och utbildning samt kompetensförsörjningen inom 

vård och omsorg. Detta ställer krav på en långsiktig och hållbar verksamhet 

och budget. 

Budgetförslaget syftar till att spegla ett befintligt och kommande upplägg 

av kombination av regional samordning av vård- och omsorgscollege samt 

digital praktiksamordning med regional administratör och tillhörande 

systemkostnader. Tabellen nedan speglar nuvarande budget och ett förslag 

på en integrerad budget från och med halvårsskiftet 2022 bestående av 

tjänsteutrymme på 1, 0 % för regional samordning av vård och omsorgscol-

lege och regional administration av digital praktiksamordning inklusive till-

hörande systemkostnader för praktikplatsen.se.   

 

Kostnadstyp  Omfattning  Summa 

(kr) 

    

Regional sam-

ordnare VOC  

50% 351 648      

Egen personal  5%      2 736      

Lokalkostnader        9 984      

Övriga kostna-

der  

 151 898      

Kostnad/ år   516 266      
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KSAU § 96 – forts. 

 

Finansiering Digital praktiksamordning Västerbotten från 2022-07-01  

Regional  

administratör   

50% 351 648      

Support mm   68 062, 50      

Årsavgift   50 000      

Kostnad/ år   469 711      

Total kostnad/ 

år  

 985 977      

 

I beslutsunderlaget anges att kostnaderna föreslås delas jämlikt (1/3 var-

dera) mellan Region Västerbotten, länets 15 kommuner och utbildningsan-

ordnare.  

I samband med översynen av överenskommelse om samverkan för regional 

utveckling 2019-2022 som ska inledas under hösten 2021 bör samtliga till-

äggsfinansieringar som exempelvis Vård- och omsorgscollege och praktik-

platsen.se inkluderas i den nya reviderade versionen av överenskommelse 

om regional samverkan mellan Region Västerbotten och kommunerna i 

Västerbottens län.  

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-09-28. 

 

Primärkommunala beredningens rekommendation/förslag till beslut 

 

att kommunfullmäktige beslutar att finansiering av vård- och omsorgscol-

lege och praktikplatsen.se inkluderas i ny reviderad överenskommelse om 

samverkan för regional utveckling 2022-2026 mellan Region Västerbotten 

och kommunerna i Västerbottens län.    

 

Arbetsutskottet beslutar  

 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen  

 

att inför kommunstyrelsens behandling komplettera beslutsunderlaget med 

uppgift om kommunens egen andel av finansieringen. 

----- 
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KSAU § 97  KS/2021:800 - 000 

 

"Tillsammans för en hållbar besöksnäring i Västerbotten - 

regional strategi 2021-2026" 
 

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 29 september 2021 § 163 att 

skicka ut dokumentet ”Tillsammans för en hållbar besöksnäring i  

Västerbotten – regional strategi 2021-2026” som remiss där man föreslår att 

kommunfullmäktige antar strategin samt även ges möjlighet att lämna even-

tuellt yttrande över innehållet.  

 

Strategin för besöksnäringen i Västerbotten skapar en bas för de aktörer 

som verkar här. En regional strategi bygger på många aktörers inspel och 

strategin har tagits fram i bred samverkan med inspel från destinationsbo-

lag, turismföretag och kommunrepresentanter.  

 

Under förarbetet har material samlats in som rör regionens möjligheter, be-

hov och utmaningar. Dialogen har tydligt visat vägen till tre teman som 

fångar Västerbottens attraktionskraft och som blir våra ledstjärnor under 

den tid som strategin gäller.  

 

Målet för det strategiska arbetet i Västerbotten är att aktörer i den offentliga 

sektorn ska bygga långsiktigt hållbara strukturer där verksamheter får stöd 

att utvecklas på ett livskraftigt och långsiktigt hållbart sätt.  

 

Fyra principer skapar tillsammans en tydlig riktning för arbetet framåt. Där-

igenom stärks allas insatser. Detta samlas under begreppet Västerbotten 

Experience. Principerna verkar styrande för de vägval vi gör när vi tillsam-

mans utvecklar besöksnäringen i Västerbotten. De är också avgörande för 

hur vi prioriterar och för hur våra resurser används. Principerna bygger på 

GSTCs kriterier för hållbar besöksnäring. Västerbotten Experience bygger 

en besöksnäring som:  

 

1. Är bra för boende  

2. Är bra för besökare  

3. Skapar arbeten och livskraftiga verksamheter  

4. Sker på naturens och kulturens villkor  

 

Bedömning 

Näringslivssekreteraren tillika turismansvarig tillstyrker att kommunfull-

mäktige antar strategin och har inga övriga synpunkter att lämna på doku-

mentet.  
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KSAU § 97 – forts.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunfullmäktige antar den regionala strategin 2021-2026 för en 

hållbar besöksnäring i Västerbotten. 

----- 
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KSAU § 98  KS/2021:808 - 041 

 

Investeringsprojekt 2022 inom kommunstyrelsens investe-

ringsram 
 

Behov finns att avsätta medel och lämna igångsättningstillstånd till nedan-

stående investeringsprojekt, både skattefinansierade och avgiftsfinansi-

erade. Kommunledningsgruppen kommer att bereda ärendet 2021-10-22.  

 

Föreslagna investeringar ryms inom det beslutade investeringsutrymme som 

finns för 2022. Nedan redovisas även delegationsbeslut som kommer att tas 

för 2022. 

 

Information om delegationsbeslut 
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KSAU § 98 – forts.  

 

Information om delegationsbeslut – forts.  

 

 
 

Beredande organs förslag 

Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2021-10-14. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsen beslutar avsätta medel och meddela igångsättningsbe-

slut för följande investeringsprojekt för 2022 inom kommunstyrelsens inve-

steringsram:  
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KSAU § 98 – forts.  

 

 
 

att kommunfullmäktige beslutar avsätta medel och meddela igångsätt-

ningsbeslut för följande investeringsprojekt för 2022 inom kommunstyrel-

sens investeringsram: 

 

 
----- 
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KSAU § 99  KS/2021:690 - 009 

 

Reglemente för internkontroll 
 

Kommunfullmäktige fastställde nuvarande reglemente för internkontroll 

2007-02-27 § 32. När reglementet fastställdes hade kommunfullmäktige ett 

sammanträde i mars månad där kommunens årsredovisning normalt hante-

rades. Med tiden har kommunfullmäktiges sammanträdesdatum ändrats från 

mars till april.  

 

I nuvarande reglemente finns angivet att i 11 § rubricerat Kommunstyrel-

sens skyldigheter att en sammanställning av rapporterna från föregående år 

ska redovisas till kommunfullmäktige senast i mars månad. Med anledning 

av ändrad tidpunkt för kommunfullmäktiges vårsammanträde från mars 

månad till april månad föreslås en ändring av reglementet för internkontroll 

så att det överensstämmer med hur kommunfullmäktige numera samman-

träder. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-15. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till reglemente för internkontroll fastställs att gälla från 

och med 2021-12-01 

 

att nuvarande reglemente för internkontroll, fastställt av kommunfullmäk-

tige 2007-02-27 § 32, därmed upphör att gälla.  

----- 
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KSAU § 100  KS/2021:142 - 000 

 

Avgiftsbefrielse med anledning av Coronapandemin 
 

Näringslivskontoret har i skrivelse till miljö- och samhällsbyggnadsnämn-

den  föreslagit att avgiftsbefrielse lämnas för företag som drabbats ekono-

miskt negativt på grund av covid-19 lämnas med anledning av Coro-

napandemin.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-12 att överlämna 

näringslivskontorets hemställan till kommunstyrelsen för fortsatt hantering. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens anger som skäl för beslutet att man 

inte har delegationsrätt att besluta om förändringar i taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut finns 

en bedömning att det är alkohollagen och plan- och bygglagen som är mest 

öppen för skattefinansiering. Intäkter i form av tillsynsavgifter har utfallit 

och budgeterats enligt nedan för åren 2020 och 2021. 

 

Tillsynsavgifter kronor Utfall 2020 Budget 2021 

Hälsoskydd 117 512 145 000 

Miljöskydd 648 895 650 000 

Livsmedel 357 967 430 000 

Tobak/receptfria läkemedel 56 715 70 000 

Serveringstillstånd 227 427 160 000 

Totalt 1 407 976 1 455 000 

 

Koncernchefens bedömning 

I de flesta fall andra kommuner som beslutat om avgiftsbefrielse med an-

ledning av covid-19-pandemin har det berört tillsynsavgiften för serverings-

tillstånd. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) får den situation vi 

befinner oss i betraktas som extraordinär vilket också aktualiserar möjlig-

heten att synnerliga skäl kan vara uppfyllt när det gäller vissa typer av stöd, 

i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt av pandemin.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-10-15. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att efter ansökan återbetalas tillsynsavgifterna för serveringstillstånd åren 

2020 och 2021  
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KSAU § 100 – forts.  

 

att finansieringen bedömd till högst 387 000 kronor sker från kommunsty-

relsens medel avsatta för kommungensamma omstruktureringsåtgärder 

2021. 

----- 
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KSAU § 101  KS/2021:274 - 623 

 

Skolskjutsreglemente för Storumans kommun 
 

Kommunstyrelsen har 2019-04-09 § 44 antagit nuvarande skolskjutsregle-

mente. Förslag till nytt skolskjutsreglemente har upprättats som föreslås 

börja gälla 2023-01-01.  

 

Stabschefens tjänsteutlåtande 2021-10-15 

Det finns behov att förtydliga skolskjutshandläggningen i flera frågor. Detta 

regleras i kommunens skolskjutsreglemente som följer gällande lagar men 

som ger visst utrymme för lokal variation som reglementet måste beskriva 

lite mer noggrant.  

 

Kommunerna kan välja att ha en mer generös service än vad lagen föreskri-

ver. Det kan exempelvis handla om att tillåta vissa grupper såsom fritids-

/gymnasieelever, som inte omfattas av lagen, att ändå få åka med i skol-

skjutsen. Elever som har fritidshem på heltid får idag avslag på skolskjuts-

ansökan. De som endast har fritidshem vissa dagar kan tilldelas ett så kallat 

”halvt skolkort” och därmed åka till/från skolan de dagar som de inte har 

fritids. Detta har försvårat handläggningen då några föräldrar har valt att 

avstå fritids vissa dagar för att kunna ha tillgång till skolkort som sedan 

brukas varje dag. Det har också medfört något som skolan kallar för ”vän-

tis” där elever som inte betalar för fritids tillåts uppehålla sig där men utan 

rätt till mellanmål, frukt etc. som övriga betalar för. Det är denna bakgrund 

som gör att likabehandling blir svår. 

 

I trafikplanerarens utredning har det gjorts en jämförelse mot andra kom-

muner i Västerbotten hur de har löst fritidsfrågan i relation till skolskjutsar. 

Utredningen föreslog ett antal alternativ bland annat att tillåta elever från 

fritidshemsverksamheten att åka med skolskjutsen, ett enkelt sätt att hantera 

frågan både för vårdnadshavare, elever och trafikplanerare. Däremot anpas-

sas inte bussens avgångstider efter fritids utan efter ordinarie skolverksam-

het. 

 

Storuman är en glesbefolkad kommun vilket medför höga kostnader per  

capita för skolskjutsverksamhet och kollektivtrafik i allmänhet. Elever inom 

tätort har inte rätt till skolskjuts och elever utanför förväntas gå till buss-

hållplatser, ibland ganska långt. Här förtydligar reglementet villkoren som 

gäller för att hantera ansökningarna avseende avstånd, trafiksäkerhet och 

vilka premisser som gäller skolvägen. 
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KSAU § 101 – forts. 

 

Det är ett delat ansvar för att få elever till och från skolan och det uppstår 

varje år många frågor om vem som egentligen är ansvarig för elevernas väg 

till busshållplatsen som exempel. Nya reglementet spaltar tydligt upp varje 

parts ansvar med tydliga hänvisningar till lag och föreskrift. Reglementet är 

även ett stöd för förvaltningarna genom att beskriva rollerna internt inom 

kommunen, exempelvis vad som ska framgå i beslut till vårdnadshavare 

och entreprenörer. Det ska borga för mindre tolkningsutrymme avseende 

skolväg, uppsamlingsplats och så vidare så man styr mot säkraste vägar och 

platser. 

 

Det nya reglementet innehåller en krisplan för att rusta samt ge klarhet i vad 

som gäller om en olycka skulle inträffa samt hur det ska hanteras löpande 

under trafikåret, vart det ska anslås och så vidare. 

 

Beredande organs förslag 

Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2021-10-15.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till skolskjutsreglemente antas och gäller från och med 

2023-01-01 

 

att nuvarande skolskjutsreglemente, antaget av kommunstyrelsen  

2019-04-09 § 44, gäller till och med 2022-12-31 och därefter upphör att 

gälla. 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 30 (32)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-26  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 102  KS/2021:446 - 021 

 

Initiativärende - kompensation till anställda för insatser  

under pandemin 
 

Enligt 4 kap. 20 § Kommunallagen har ledamot rätt att väcka ärende i 

nämnd (initiativrätt). Med hänvisning till detta har Daniel Johansson (V) i 

skrivelse 2021-06-17 aktualiserat rubricerat ärende där han skriver följande:  

 

Storumans kommun och dess innevånare drabbades med full kraft under 

hösten 2020 av den pandemi som fortfarande härjar i världen. Vi såg hur 

vårt största boende blev utslaget med stor smittspridning och många döds-

fall som följd. Som en följd av detta hade vi under en längre tid en mycket 

påverkad och ansträngd situation inom vår omsorgsverksamhet. Många av 

våra anställda blev sjuk och vikarier fick hoppa in i verksamheter där de 

inte jobbar i vanliga fall samt att viss omflyttning av personal gjordes. Vi 

vet nu att i efterhand att vi kompenserats väl av staten med statsbidrag för 

att hantera pandemins effekter. En kompensering som bör komma vår per-

sonal till del, den personal som faktiskt räddade liv och vårdade svårt 

sjuka.  

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att Storumans kommun omgående inleder samtal och förhandling med de 

fackliga organisationerna om kompensation till de anställda.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 § 114 att överlämna initiativären-

det till arbetsutskottet för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrativ chef tillika t.f. socialchef för tjänsteutlåtande.  

 

Administrativ chefs tillika t.f. socialchefs tjänsteutlåtande och bedöm-

ning 

Daniel Johansson (V) har i initiativärende pekat på en ansträngd situation 

inom kommunens omsorgsverksamhet under den pandemi som fortfarande 

pågår. En ansträngd arbetssituation och omflyttning av personal anförs som 

exempel på argument till varför en extra kompensation bör utgå. Vidare pe-

kar Johansson på att finansiering finns eftersom kommunerna blivit kom-

penserade i form av tillkommande statsbidrag.  

 

Ingen lär glömma hur covid-19 utbrottet som drabbade kommunens största 

boende Tranan påverkade omsorgsverksamheten, de boende, anhöriga och 

medarbetarna.  
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KSAU § 102 – forts.  

 

De som arbetade på Tranan och de som kom att tillfälligt placeras dit gjorde 

utan tvekan ett gott arbete som krävde mer av var och en än vad som hör 

vardagen till.    

 

Under utbrottet tillämpades kollektivavtalets regler för arbetstid, övertid, 

förflyttning och så vidare. Skälet var att det bedömdes vara det enda rättvisa 

sättet att hantera var och en. Skulle de som förflyttades till Tranan ha något 

extra medan ordinarie personal som fick lära de tillkommande inte skulle 

kompenseras? Bedömningen blev att det inte var någon bra princip.   

 

Det saknades inte starka signaler från de fackliga organisationerna om att 

kommunen som arbetsgivare borde göra särlösningar i denna situation. Ar-

betsgivaren valde emellertid att stå fast vid att utgå från tecknade kollektiv-

avtal.  

 

Att vid behov förflyttas, arbeta övertid, förändra arbetsmetoder och att un-

der perioder arbeta under en högre belastning ligget inom ramen för den en-

skildes arbetsskyldighet och regleras i samtliga fall av gällande kollektivav-

tal.  

 

Att vårda äldre, ofta multisjuka, är dessutom huvuduppgiften som utförs 

varje dag inom äldreomsorgen.  

 

Det bör också beaktas att covid-19 påverkade skolans verksamheter påtag-

ligt. Skolstängningar, hemundervisning, annan arbetssituation och hög sjuk-

frånvaro tillhörde under en period vardagen även inom fritids-, kultur- och 

utbildningsnämndens område, vilket pekar på en annan problematik med 

förslaget. Kompensation vid sida av kollektivavtalen, hur ska den hanteras 

rättvist? Är det personalen på Tranan och de som flyttats dit som ska komp-

enseras? Eller är det all personal inom omsorgen som kanske inte hanterade 

brukare med covid-19 men som behövt arbeta lite hårdare ändå på grund av 

att en kollega tillfälligtvis tjänstgör på Tranan? Skolorna som fick stänga, 

hur ska man se på dem, ska de också kompenseras och i så fall hur för att 

det ska vara rättvist?  

 

Region Västerbotten gjorde en del punktinsatser avseende kompensation till 

vissa grupper som ansågs förtjäna det särskilt med anledning av covid-19. 

Av den mediala rapporteringen att döma blev det inte särskilt lyckosamt, 

särskilt ur rättvisesynpunkt.  
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KSAU § 102 – forts.  

 

Omsorgsnämnden gör vid delårsbokslutet en prognos om en negativ bud-

getavvikelse uppgående till ca - 7 mnkr. Fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens prognos pekar mot ca – 2mnkr. Även om Storumans kommun 

som helhet ser ut att göra ett starkt resultat så saknas förutsättningarna inom 

nämnderna att finansiera någon ytterligare kompensation. Ramarna för sty-

relse och nämnder är beslutad av kommunfullmäktige och kan således end-

ast ändras där.  

 

Mot bakgrund av ovanstående är förslaget i initiativärendet svårt att genom-

föra ur rättviseperspektiv och dessutom saknas finansiering i ram gällande 

kommunens två största nämnder.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef/t.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande  

2021-09-23. 

 

Förslag till beslut 

 

att förslaget i initiativärendet avslås.  

----- 

 

 

 

 


