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Ärendelista  2018-09-18

Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning

§ 189 Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden 

§ 190 Motion från Lennart Beijer, V, om 
microstöd till småföretag

2018/68

§ 191 Skrivelse om att slå vakt om tågstationen 
och biljettförsäljningen

2018/132

§ 192 Skrivelse till kommunstyrelsen angående 
intern kommunal busstrafik

2018/35

§ 193 Uppföljning av intern kontroll vid 
debitering av taxor

2018/117

§ 194 Starttillstånd för investering av 
hjälpmedelstransport

2018/135
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KSAU § 189/2018

Presidiemöte med barn- och 
utbildningsnämnden 
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit redogörelse för barn- och utbildningsnämnden 
vad gäller ekonomiska utfallet per sista april 2018 samt en rapport om 
aktuellt läge.  

Ärendebeskrivning
Tidigare har uppdrag getts till barn- och utbildningsnämnden att redogöra 
för det ekonomiska utfallet per sista april 2018.

Från barn- och utbildningsnämnden deltar ordförande Pär Edgren, andre 
vice ordförande Mikael Lång och barn- och utbildningschef Martin 
Snickars.

På mötet redovisas åtgärder vad gäller uppföljningen av ekonomiska 
utfallet i april 2018. Vidare lämnas en lägesrapport över aktuellt läge vad 
gäller barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret
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KSAU § 190/2018 Dnr 2018/68

Motion från Lennart Beijer, V, om microstöd till 
småföretag
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen då det inte är tillämpligt för en kommun att 
hantera mikrostöd. 

Arbetsutskottet noterar att utvecklingskontoret har ett uppdrag att ständigt 
bevaka företagsfrågor samt informera företagare, både befintliga och 
blivande, genom olika forum.

Sammanfattning
Yttrande över motionen från Lennart Beijer, V om microstöd till företagare.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2018-05-04 lämnat in en 
motion om microstöd till småföretag.

Motionsställaren föreslår att ett sökbart microstöd införs för de minsta oh 
nya företagen. Motionsställaren föreslår även att en uttagningskommitté 
bestående av företagare och representanter för kommunen bildas.

Kommunfullmäktige remitterade § 58/2018 motionen om microstöd till 
småföretag till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har därefter enligt § 
123/2018 remitterat motionen för yttrande till utvecklingskontoret.
Avstämning har skett för att säkerställa motionens intentioner.

Ett yttrande har nu lämnats av utvecklingskontoret. Kontakt har tagits med 
SKL:s sakkunniga inom området, kommunens jurist och Regionförbundet 
för att se vad som gäller i fråga om möjliga stöd till enskilda företagare.

Det visar sig att ”det krävs synnerliga skäl för att ge individuellt inriktat 
stöd till enskilda näringsidkare” (2:8 kommunallagen)  

Begreppet ”synnerliga skäl” är ett uttryck för rena undantagsfall.  SKL:s 
förbundsjurist kan exempelvis inte se att det finns lagligt stöd för ett sådant 
stödprogram som föreslås. 

Stödbeloppets storlek har ingen betydelse. Det finns många rättsfall som 
rör individuellt inriktat stöd men SKL har inte hittat något som rör fallet i 
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motionen.

När det gäller medfinansiering inom ramen för EU:s strukturfonder och 
program finns en särskild bestämmelse i lagen om vissa kommunala 
befogenheter. 

SKL kan inte heller se att det är förenligt med kommunallagen att delegera 
beslutanderätten till en uttagningskommitté på det sätt som föreslås.  

Rättsläget gällande ekonomiskt stöd till företagare är klart. 
Det krävs ”synnerliga skäl” för sådant stöd och sådana skäl föreligger i 
princip aldrig. 

Det man tänker på som synnerliga skäl är t ex bensinmacken i Norrland 
som hotas av nedläggning och det är många mil till nästa. 

Den öppning som föreligger blir att med hjälp av Regionförbundet, om så 
beslutas i dess styrelse, att från och med 2019-01-01 löpande informera om 
att sådant stöd finns att söka hos RF. Likt de arbetssätt som idag görs vid 
övriga stödformer som kan finnas för olika ändamål.

Regionförbundet håller på att arbeta fram ett förslag där nystartsföretagare 
är målgruppen. Nivåerna för stöd är näst intill identiska med förslaget i 
motionen, investeringsnivå maximalt 60 000 kr med 50% möjligt stöd
(30 000 kr som högsta stöd).

Beslutsunderlag
Motion från Lennart Beijer, V
Kommunfullmäktige § 58/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 123/2018
Tjänsteskrivelse från utvecklingskontoret

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 191/2018 Dnr 2018/132

Skrivelse om att slå vakt om tågstationen och 
biljettförsäljningen
Beslut
Arbetsutskottet beslutar översända yttrandet från utvecklingskontoret som 
svar på skrivelsen från Lennart Beijer.

Ärendebeskrivning
Lennart Beijer, V har översänt en skrivelse om slå vakt om tågstationen och 
biljettförsäljningen. 

Utvecklingskontoret har lämnat ett yttrande över skrivelsen där det bland 
annat framgår följande:

”Kommunen har lämnat förslag till KLT om att stämma av om Coop kan 
ha biljettförsäljning över disk.

Det är endast KLT (trafikhuvudman) som kan och får fatta beslut om 
försäljningsställen och lösningar för försäljning över disk. KLT håller på att 
ta fram en försäljningsstrategi avseende framtida försäljningskanaler varför 
man inte vill gå händelserna i förväg”. 

Beslutsunderlag
Skrivelse från Lennart Beijer, V
Yttrande från utvecklingskontoret

Skickas till
Lennart Beijer, V
Utvecklingskontoret
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KSAU § 192/2018 Dnr 2018/35

Skrivelse till kommunstyrelsen angående intern 
kommunal busstrafik
Beslut
Arbetsutskottet har mottagit information från näringslivsstrategen om att 
det nu finns två turer i varje riktning mellan resecentrum och Rockcity. 
Dessa går i enlighet med skolterminernas datum.  

Detta översänds som svar på skrivelsen.

Ärendebeskrivning
En gemensam skrivelse om kommunal busstrafik har lämnats av Lennart 
Beijer, V och Åke Bergh, M om kvällsturer till Hagadal och turer mellan 
resecentrum och Rockcity.   

Näringslivsstrategen Michael Leijonhud har tidigare redogjort på 
arbetsutskottet för antal resenärer vad gäller kvällsturerna till Hagadal och 
om möjlighet till turer mellan resecentrum och Campus i Rockcity.

Arbetsutskottet har gett näringslivsstrateg Michael Leijonhud i uppdrag att 
undersöka möjlighet med utökade turer för studerande. Från 1 september 
2018 ingår Campus i lärcentrum.

Näringslivsstrategen har nu lämnat besked om utökade turer och att de är 
igång. Det innebär två turer från resecentrum till Rockcity morgon och 
lunch samt två turer från Rockcity till resecentrum lunch och eftermiddag. 
Turerna körs i enlighet med skolterminernas datum.  

Beslutsunderlag
Skrivelse från Lennart Beijer, V och Åke Bergh, M
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 137/2018
Information från näringslivsstrategen

Skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
Skriftställarna
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KSAU § 193/2018 Dnr 2018/117

Uppföljning av intern kontroll vid debitering av 
taxor
Förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till svar på 
revisionsrapporten. 

Sammanfattning
Ekonomichef lämnar förslag till svar på uppföljning av granskning av 
intern kontroll vid debitering av avgifter.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
uppföljning av en granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter, 
som utfördes 2014. Arbetsutskottet beslutade § 153/2018 att ge uppdrag till 
ekonomichef att lämna förslag till svar.

Revisionsrapporten innehåller bedömning för sex kontrollmål varav tre är 
uppfyllda och tre är delvis uppfyllda. Svar ges nedan på de kontrollmål som 
endast är delvis uppfyllda.

Rapportens bedömning mot kontrollmål

Revisionen skriver: ”Är flödena och kontrollerna tillräckligt 
dokumenterade? Bedömningen från granskningen år 2014 kvarstår men vi 
noterar att det pågår ett arbete med uppdatering av systemdokumentation 
samt riktlinjer för intern kontroll. Dokumentation har skett av kontroller 
inom socialnämndens område. 

Svar/kommentar: Som revisionen själva skriver pågår arbetet med 
systemdokumentation samt riktlinjer för intern kontroll. Riktlinjer för 
intern kontroll har antagits i kommunstyrelsen och arbetet utifrån 
riktlinjerna påbörjas år 2019. 

Revisionens skriver: ”Finns kontroller för att säkerställa att avgifter blir 
korrekt redovisade? Vi bedömer att det utförs kontroller som innebär att 
avgifterna blir rätt redovisade i rätt period, men att det saknas systematiska 
dokumenterade kontroller för att säkerställa att avgifterna blir korrekt 
redovisade på kontonivå.”
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Svar/kommentar: Riktlinjerna för intern kontroll kommer innebära att 
stöd för dokumentation av systematiska kontroller finns. Nämndernas risk- 
och väsentlighetsbedömningar kommer avgöra om denna typ av kontroll 
ska utföras och dokumenteras.”

Revisionens skriver: ”Finns upptäckande kontroller, som exempelvis 
rimlighetsbedömningar och avstämningar av reskontror, inbetalningar, 
bankkonton osv.? Vi bedömer att kontroller, så som rimlighetsbedömningar 
och avstämningar utförs av både socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen. För att stärka den interna kontrollen ytterligare 
bör dessa kontroller dokumenteras. Felmeddelande avseende orimlig 
beloppsgräns kan med fördel införas även inom barn- och 
utbildningsförvaltningen.”

Svar/kommentar: I likhet med föregående svar är det nämndernas risk- 
och väsentlighetsbedömningar som avgör om kontrollerna ska 
dokumenteras. Felmeddelande avseende orimliga beloppsgränser inom 
barn- och utbildningsförvaltningen anser vi inte behöver införas. Det 
grundas i att maxtaxa tillämpas och en kund aldrig, förutom vid den 
retroaktiva avgiftskontrollen, blir debiterad mer än det.

Beslutsunderlag
Missiv och granskning från revisionen
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 153/2018
Ekonomichefens tjänsteskrivelse

Skickas till
Kommunstyrelsen
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KSAU § 194/2018 Dnr 2018/135

Starttillstånd för investering av 
hjälpmedelstransport
Beslut
Arbetsutskott beslutar ge starttillstånd för inköp av ny 
hjälpmedelstransport.

Ärendebeskrivning
Upphandling av hjälpmedelstransport är genomförd och ett anbud har 
inkommit. 

Då den gamla hjälpmedelstransporten är uttjänt så behöver serviceenheten 
att köpa en ny för att kunna tillgodose de behov som finns ute i 
verksamheterna.

Projektet har en budget på 370 tkr. Det anbud som har inkommit har en 
kostnad på 460 tkr vilket innebär ett överskridande av budget.

Vid större investeringar (över en miljon kr eller till exempel då budget inte 
är tillräcklig) ska arbetsutskottet lämna starttillstånd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från serviceenheten

Skickas till
Serviceenheten
Ekonomikontoret
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