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Motion - beviljad tid till vårdtagare i behov av hemtjänst inom
Storumans kommun____________________________________
Mats Eliasson (V) och Linda Glasin (V) har 2017-03-27 lämnat in motion
om beviljad tid för vårdtagare i behov av hemtjänst inom Storumans kommun.
Motionärerna föreslår
att Storumans kommun möjliggör för handläggare inom hemtjänst att kontrollera att beviljad vård/brukartid är faktisk tid och vårdinsatser som personen får
att Storumans kommun snarast ser över om schablontid ska användas för att
räkna restid. Faktisk restid bör tillämpas för att minska risken att brukartid
används för restid.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-25 § 27 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till omsorgsnämnden för yttrande.
Omsorgsnämndens yttrande 2018-09-18 § 70
Enligt det system för biståndshandläggning och avgifter som tillämpas idag
så beviljas den enskilda brukaren en insats som är tidsberäknad utifrån en
schablon. I praktiken innebär det att det inte kan ta både längre och kortare
tid att utföra insatsen än den tid som är angiven i schablonen. Att använda
schablontid är ett sätt att skapa flexibilitet i systemet så att den hemtjänstpersonal som ska utföra arbetsinsatserna har möjlighet att anpassa tidsåtgången utifrån vad som faktiskt krävs i det enskilda fallet.
2018-09-03 ser den beviljade schablontiden för hemtjänst ut på följande
sätt:
Storuman
Timmar per månad
Kringtid
Utförandetid service
Utförandetid omsorg
Restid
Summa

346
349
1 092
379
2 164

Procentuell
fördelning
16 %
16 %
50 %
17 %
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Tärnaby

Kringtid
Utförandetid service
Utförandetid omsorg
Restid
Summa

Timmar per månad Procentuell
fördelning
215
16 %
296
22 %
451
24 %
383
28 %
1 344

Den beviljade schablontiden varierar under året utifrån hur många hemtjänstärenden som beviljats samt hur stora insatser som beviljats. Enhetscheferna som ansvarar för hemtjänst försöker då anpassa bemanningen utifrån beviljad schablontid.
Det finns i dagsläget inget system för att mäta förhållandet mellan beviljad
schablontid och faktiskt utförd tid. Detta utifrån att brukaren är beviljad en
insats och inte en faktisk tid. Schablontiderna är främst ett verktyg för enhetscheferna så att de ska kunna planera verksamheten. Brukaren däremot
får sin insats oavsett hur lång tid det tar. Beträffande restider så läggs det på
särskild restid på varje enskilt biståndsbeslut. Detta för att den beviljade tiden för service och omsorg ska kunna användas till just detta och inte till
resor.
Omsorgsnämnden har idag inga planer på att ändra systemet med schablontider inom hemtjänsten och eftersom brukarna inte betalar sina insatser utifrån faktiskt utförd tid är det idag inte aktuellt att införa ett system som mäter den utförda tiden. Uppföljning av hur schablontiden fungerar i varje enskilt ärende sker i dialog mellan enhetschefer, biståndshandläggare och
hemtjänstpersonal.
Omsorgsnämnden föreslår därför att motionen därmed anses besvarad.
Beredande organs förslag
Omsorgsnämndens protokoll 2018-09-18 § 70.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen därmed anses besvarad.
-----
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Medborgarförslag - byggande av boenden för dementa och seniorer
Sören Israelsson har 2017-12-03 lämnat in ett medborgarförslag där han
skriver att det idag placeras dementa bland patienter och i korttidsboenden
på sjukstugan i Storuman. Detta medför att kränkande situationer uppstår
mellan patienter/boende och att arbetsmiljön för personalen blir svårare.
Sören Israelsson föreslår därför att det byggs fler boendeplatser för dementa
samt även seniorboenden för de som ännu inte blivit dementa.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27 § 8 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till omsorgsnämnden för yttrande.
Omsorgsnämndens yttrande 2018-09-18, § 68
Omsorgsnämnden delar förslagsställarens syn på att det behövs bra bostäder
för såväl dementa som för personer som inte har demenssjukdom. Omsorgsnämnden diskuterar därför en ombyggnation av vissa särskilda boenden för att skapa en bättre miljö för dementa. Dessutom har omsorgnämnden beslutat föreslå att ett antal lägenheter i särskilt boende ställs om till
trygghetsbostäder. Någon nybyggnation av lägenheter är inte aktuell i dagsläget.
Omsorgsnämnden anser därför att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Beredande organs förslag
Omsorgsnämndens protokoll 2018-09-08, § 68.
Arbetsutskottet föreslår
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
-----
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Ombildande av Samverkansnämnden LYST till kommunalförbund
med direktion – LYSTKOM_________________________________
Samverkansnämnden LYST har varit i drift sedan 2011. I nämndens områden ingår kundtjänst, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning
och från 2017 gemensam IT-organisation. Ett syfte med nämnden är också
att utreda och samarbeta inom andra områden. En gemensam nämnd har
vissa begränsningar. De uppgifter som de samverkande kommunerna lämnar över till den gemensamma nämnden måste vara gemensamma, en medlemskommun som ingår i nämnden kan inte välja att stå utanför något av de
områden som nämnden ansvarar för. Det medför också att andra kommuner
som visar intresse för att samverka inom ett specifikt område måste ta ställning till om de ska vara med på alla i nämndens ingående områden eller avstå.
Samverkansnämnden LYST beslutade 2016-10-24 att undersöka andra alternativ till samverkan utifrån att:
o Samverkansnämnden LYST idag har ett område som inte är gemensamt för de tre medlemskommunerna då Åsele kommun inte ingår i
den gemensamma IT-organisationen.
o Områden som kommuner har en vilja att samarbeta inom kan omfattas
av Lagen om offentlig upphandling, så kallade icke tvingande verksamheter t.ex. telefoni, löneadministration, konsumentvägledning och
IT. Kommunerna ska var för sig göra en skriftlig bedömning innan
samverkan sker. Inom ramen för ett kommunalförbund kan man samarbeta inom dessa områden utan att först bedöma/konkurrensutsätta
dem.
o Lycksele och Storumans kommun har en gemensam organisation för
e-tjänstekort och avtal med Det Norske Veritas (DNV), vilket krävs
för att få ge ut SIS-godkänd legitimation. DNV:s krav är att motparten
ska vara en juridisk person, vilket inte uppfylls idag och nämnden därför för närvarande har en dispens.
o I nuläget är det svårt att bjuda in andra kommuner att delta i samverkansnämnden.
2017-02-13 tog Samverkansnämnden LYST ett inriktningsbeslut att ombilda till kommunalförbund med direktion.
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Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-10-23

6 (23)

KSAU § 92 – forts.
2018-02-12 beslutade Samverkansnämnden LYST att ta fram erforderliga
underlag som behövs för att respektive medlemskommun ska kunna besluta
att ombilda till kommunalförbundet LYSTKOM.
2018-04-24 beslutade Samverkansnämnden LYST att uppdra till kommuncheferna och föredragande tjänsteperson i LYST att färdigställa förbundsordningen, reglemente och övriga underlag som krävs och skicka ut för beslut i respektive kommunfullmäktige.
Föredragande tjänstepersons i LYST tjänsteskrivelse/bedömning
2018-09-24
Syftet med att bilda kommunalförbund är sammanfattningsvis följande:
o Samarbetet blir juridiskt korrekt, dvs. att medlemmarna får välja vilka
områden de vill vara med i och samarbeta.
o Andra kommuner kan ansöka om inträde och samarbeta inom önskat
område
o Fortsatt samarbete med en gemensam e-tjänsteorganisation
o IT-organisationen får en enklare ekonomiadministration
o Nuvarande och nya samarbetsområden behöver inte bedömas/
konkurrensutsättas.
o Uppgifter/områden överlämnas till förbundet vilket medför att medlemskommunerna inte själva kan besluta om de frågor som överlämnas till förbundet.
Som beslutsunderlag finns utredningen Förändrad organisation samverkansnämnden LYST, kostnadsberäkning samt förslag till förbundsordning
och reglemente.
Beredande organs förslag
Samverkansnämndens LYST protokoll 2018-04-24, § 17.
Föredragande tjänstepersons LYST tjänsteskrivelse 2018-09-24.
Arbetsutskottet föreslår
att kommunalförbundet LYSTKOM bildas från och med den 1 januari
2019
att upprättade förslag till förbundsordning och reglemente för kommunalförbundet LYSTKOM antas
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att Storumans kommuns del av kostnad för kommunalförbundet
LYSTKOM från och med den 1 januari 2019 godkänns
att Samverkansnämnden LYST avvecklas den 31 december 2018
att beslutet gäller under förutsättning att övriga ingående kommuner fattar
motsvarande beslut.
-----
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Gemensam överförmyndarnämnd i södra Lappland
Vid en genomlysning av Lycksele kommuns överförmyndarverksamhet har
det framkommit möjligheter att stärka överförmyndarverksamheten i en s.k.
gemensam nämnd. Detta skulle förebygga den sårbarhet som idag upplevs,
både inom den politiska styrningen, men också att öka samarbetet inom
handläggarsidan. Några kommuner har som Lycksele kommun fastställt inriktningsbeslut kring frågan, och några har muntligen ställt sig positiva till
konceptet.
Överförmyndarverksamheten är en verksamhet som växer och kraven på
hjälpinsatser i form av gode män och förvaltare ökar och därmed även behovet av insatser för rekrytering och utbildning. De administrativa insatserna väntas också öka i takt med fler ärenden och tillsynsmyndighetens krav
på dokumentation.
Under 2018 genomfördes en utredning kring att införa en gemensam organisation för överförmyndarverksamheten i Dorotea, Vilhelmina, Lycksele,
Sorsele, Storuman och Åsele kommuner, se bilaga 3. Utredningen visar på
att samverkan genom en gemensam nämnd är ett sätt för att kvalitetssäkra
verksamheten. Utredningen förordar Lycksele kommun som värdkommun
främst baserat på kommunens storlek samt att Lycksele kommun tagit initiativ till samverkan. De reglementen och samverkansavtal som avses fastställas i respektive kommun har även granskats i utredningen.
Förslag till reglemente, avtal om samverkan samt budget 2019 för gemensam överförmyndarnämnd har upprättats.
Arbetsutskottet föreslår
att Storumans kommun tillsammans med Dorotea, Vilhelmina, Lycksele,
Sorsele och Åsele kommuner bildar en gemensam överförmyndarnämnd
att Lycksele kommun ska vara värdkommun
att upprättat förslag till reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden antas
att upprättat förslag till avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning godkänns
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att upprättat förslag till budget för 2019 för den gemensamma nämnden
godkänns
att den gemensamma nämnden tillträder 2019-01-01.
-----
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Budget 2019 samt plan 2020 och 2021
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 om långsiktiga budgetramar för
2016-2019 i samband med antagandet av strategisk plan för samma period.
För respektive år räknas respektive ram upp med 1,5 %.
Förslag till budget 2019 har upprättats vad avser resultat-, balans- och
finansieringsbudget för 2019 samt plan för 2020 och 2021.
2018 skedde en större uppräkning av budgetramarna för omsorgsnämnden
och fritids-, kultur- och utbildningsnämnden.
Inför 2019 föreslås kommunstyrelsens och nämndernas budgetramar uppräknas med 1,5 %. Därutöver uppräknas omsorgsnämndens budgetram med
ytterligare 0,2 % enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 att utöka fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram åren 2015-2018 med 500 000 kronor/år för
attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser. Upprättat budgetförslag inför
dagens sammanträde innehåller inte någon sådan förstärkning till fritids-,
kultur- och utbildningsnämnden.
Det bör noteras att budgetramen för omsorgsnämnden för 2019 är lägre än
resultatprognosen för nämnden 2018. Det gör det angeläget med åtgärder
om kommunen som helhet ska klara sitt resultatmål för 2019.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-10-17.
Administrativ chefs förslag
att upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2019
samt plan för 2020-2022 antas
att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2019.
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Yrkanden
Tomas Mörtsell (C) yrkar
att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram utökas med
500 000 kronor år 2019 för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser
att kommunens resultatbudget justeras ner med 500 000 kronor år 2019
Karin Malmfjord (S) yrkar
att kommunstyrelsens budgetram utökas med 500 000 kronor år 2019 till
folkhälsorådet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Tomas Mörtsells yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på administrativ chefs förslag i övrigt och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Arbetsutskottet föreslår
att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram utökas med
500 000 kronor år 2019 för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser
att kommunens resultatbudget justeras ner med 500 000 kronor år 2019
att i övrigt upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget
för 2019 samt plan för 2020-2022 antas
att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2019.
-----
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Utbetalning av partistöd 2019
Kommunfullmäktige har 2014-09-23 fastställt lokala regler för partistöd
som ett komplement till gällande lagstiftning.
Av reglerna framgår bl.a. följande:
o Partistödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige.
o Av totalt budgeterat belopp för partistöd per år utgör 45 % grundstöd
som fördelas per parti och år samt 55 % mandatstöd som fördelas per
mandat och år.
o En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29
§ första stycket Kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett
granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4
kap. 31 § första och andra styckena Kommunallagen inte lämnats in
till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.
I samband med att kommunfullmäktige fastställde reglerna beslutades
också om totalt budgeterat partistöd till 300 000 kronor per år under mandatperioden 2015-2018. Detta innebär att grundstödet uppgått till 16 875
kronor och mandatstödet till 4 024 kronor baserat på 41 mandat i kommunfullmäktige.
Från och med den nya mandatperioden har kommunfullmäktige 31 mandat.
Totalt budgeterat partistöd för 2019 är oförändrat och uppgår till 300 000
kronor. Detta innebär att grundstödet uppgår till 16 875 kronor och mandatstödet till 5 322 kronor.
Redovisningar och granskningsintyg avseende 2017 års partistöd har inkommit från samtliga partier inom föreskriven tid.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2018-10-11.
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Arbetsutskottet föreslår
att partistödet för 2019 betalas ut i förskott under januari månad 2019
enligt följande:
Parti
Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
ArbetarepartietSocialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Kommunlistan
-----

Antal
Grund- Mandat- Totalt
mandat stöd
stöd
2
16 875
10 645 27 520
10
16 875
53 226 70 101
2
16 875
10 645 27 520
2
16 875
10 645 27 520
7
16 875
37 258 54 133
4
3
1

16 875
16 875
16 875

21 290
15 968
5 322

38 165
32 843
22 197
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Va-taxa 2019
Förslag till budget för va-verksamheten är utarbetad för 2019. Kommunen
får enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster inte ta ut högre avgifter än vad som behövs för att täcka de kostnader som behövs för att bedriva
va-verksamheten.
Den va-taxa som gäller för 2018 genererar tillräckliga intäkter för att klara
budgeterade utgifter för 2019. Förslag till va-taxa för 2019 har upprättats
med oförändrade nivåer från va-taxa för 2018.
Beredande organs förslag
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2018-10-15.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till va-taxa för Storumans kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar fastställs att gälla fr.o.m. 2019-01-01.
-----
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KS/2018:1307 - 000

Framtida struktur för samverkan mellan regionkommunen och länets
kommuner avseende vård och omsorg___________________________
Inom ramen för projekt Regionkommun 2019 har en utredning beträffande
samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård
och omsorg genomförts. En slutrapport redovisades för den politiska styrgruppen 2018-09-27.
Utredningens förslag bygger dels på intervjuer med ett urval av de som ingår i nuvarande samverkanssystem, dels på aktuell forskning om samverkan
och nationella utredningar inom området vård och omsorg.
Förslaget har genomgått en förankringsprocess i form av tre seminarier där
sammanlagt drygt 130 personer deltagit. Samtliga kommuner har varit representerade på politisk och tjänstepersonsnivå med endera kommunstyrelsens ordförande eller kommunchef. De flesta kommuner har även varit representerade av socialnämnder eller motsvarande liksom skol- och utbildningsnämnder.
Deltagarna har vid dessa tillfällen lämnat synpunkter på huvudpunkter i förslaget och på kommande process. De synpunkter som då framkommit har
varit genomgående positiva och på konstruktiva. Synpunkter från seminarierna har också beaktats i utredningens slutrapport.
Utredningen ger förslag till strukturen för samverkan. En sammanfattning
av förslagets huvudpunkter framgår av bilaga 2.
Rapporten innehåller inte förslag till uppdragsbeskrivningar, rutiner eller
andra metodfrågor. De bör utarbetas i en gemensam implementeringsprocess när beslut om huvudpunkterna i samverkansstrukturen föreligger från
länets kommuner och från landstinget.
För att, under förutsättning av huvudmännens beslut, ge möjlighet att påbörja en gemensam implementeringsprocess under våren 2019, finns ett direktiv för ett implementeringsprojekt. Förslaget framgår av bilaga 3.
Den politiska styrgruppen för projekt Region 2019 rekommenderar
Västerbottens kommuner och Västerbottens läns landsting att anta huvudpunkterna i förslaget till samverkansstruktur (enligt bilaga 2) samt godkänna förslaget till direktiv för implementeringsprojekt som ska leda fram
till ett införande av den beslutade samverkanstrukturen (enligt bilaga 3).
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Ärendet har överlämnats till omsorgsnämnden för yttrande.
Omsorgsnämndens yttrande 2018-10-19 § 83
Omsorgsnämnden har inget att erinra och föreslår att Storumans kommun
ställer sig bakom förslaget till framtida struktur för samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg.
Beredande organs förslag
Omsorgsnämndens protokoll 2018-10-19 § 83.
Arbetsutskottet föreslår
att huvudpunkterna i förslaget till samverkansstruktur enligt bilaga 2 antas
att förslaget till direktiv för implementeringsprojekt som ska leda fram till
ett införande av den beslutade samverkanstrukturen enligt bilaga 3 godkänns.
-----
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Inriktningsbeslut - inrättande av samiskt centrum Aejlies i Tärnaby
Storumans kommun bedriver under perioden 2017-08-01–2019-07-31
projektet "Saemien Jarnge Dearnesne - etablering av Samiskt centrum i
Tärnaby". Projektledaren har 2018-10-11 inkommit med en skrivelse och
anhåller om ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet.
Nuläge
Det pågående projektet (som bedrivs inom LEADER Lappland 2020) ska
skapa ett samiskt centrum i Tärnaby genom att samla ihop och formalisera
ett samarbete mellan befintliga parter inom det samiska samhället, kulturen,
och näringslivet. Detta skapar en levande samisk samlings- och arbetsplats
som också är ett attraktivt besöksmål.
Projektet fortgår enligt plan och man har beslutat döpa det planerade samiska centrumet till Aejlies, som är sydsamiska och ungefär betyder helig,
frisk, sund.
Förutom att Aejlies ska verka för samiska lokalsamhället, näringslivet,
kommunens och sin egen utveckling genom att driva projekt, undersöks
möjligheten att vara del av ett regionalt samarbete som kan driva regionala
samiska frågor inom områdena kultur och kulturarv.
Aejlies blir det nav för samiska frågor som kommunen saknar, inte minst
näringslivsfrågor. Byggnaden blir ett nytt landmärke och besöksmål som
kommer att öka turismen till Tärnaby och möjliggöra nya möjligheter för
näringslivslivet i bygden. Dessutom ska institutionen attrahera andra verksamheter att etablera sig i Tärnaby. Ett exempel är Samiska Filminstitutet
vars etablering av ett svenskt kontor väntas ske under 2019.
Behovet av inriktningsbeslut
Det viktigaste innehållet i samiska centrumet Aejlies är ett museum. Under
vinter/vår 2018 har arbetet intensifierats genom överläggningar med
Västerbottensmuseum (VBM) om deras roll i ett framtida museum. VBM
har uttryckt sig mycket positiva till samarbete samt till att genomföra en
förstudie hur ett museum i Tärnaby ska etableras där VBM är delägare.
Inför möte med VBM och Region Västerbotten den 25 oktober och den
fortsatta processen efterfrågas ett inriktningsbeslut huruvida Storumans
kommun är beredd att etablera det samiska centrumet i allmänhet och att
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samarbeta med VBM, Region Västerbotten m.fl. i uppbyggnad och drift av
ett museum i Tärnaby i synnerhet.
Projektledaren har föredragit ärendet för koncernledningsgruppen
2018-09-03 som beslutade att stödja förslaget under förutsättning att finansiering hittas.
Projektledarens förslag och motivering till inriktningsbeslut
Projektledaren föreslår som inriktningsbeslut att kommunen startar Aejlies
under hösten 2019 med en anställd verksamhetsledare på deltid 50-80 %,
som en del av sin ordinarie verksamhet. Detta för att säkerställa det positiva
momentum som etableringsprocessen befinner sig samt ge en signal till övriga samarbetsparter och regionpolitiker att kommunen menar allvar i sin
satsning.
I arbetet hittills i förstudie och LEADER-projekt har förslag till Aejlies organiseringsmodell tagits fram där det samiska centrumet utgör en fristående
organisation där styret delas mellan Storumans kommun, regionen och samiskt lokalsamhälle. I den här modellen har kommunen en betydande del
även om det samiska centrumet inte är del av kommunens ordinarie verksamhet. Så som arbetet utvecklar sig är det dock en nödvändighet att Aejlies
i uppstarten är en del av kommunens ordinarie verksamhet, men med en
plan på en utfasning till fristående så snart Aejlies styrelse anser det möjligt.
Centrumet ska alltså ha en mycket liten egen organisation för att inte skapa
ett projektberoende system där centrumets överlevnad står och faller på projektpengar. Som minst ska Aejlies kunna fungera med bara en verksamhetsledare och en styrelse samt inköp av vissa administrativa tjänster. Byggnaden kan antingen ägas av kommunen, fristående bolag eller av Aejlies.
Plan för det fortsatta arbetet
Etableringsarbetet planeras i följande tre delar:
1. ”Institutionen” Aejlies
o Under hösten 2019 anställs Aejlies verksamhetsledare enligt inriktningsbeslut (om finansiering finns) och driver etableringsprocessen
vidare, inklusive eventuell arkitekttävling.
o Finansiering av Aejlies kan under 3-4 år helt eller delvis ske med bygdeavgiftsmedel då det är en ny verksamhet under uppbyggnad. Annan
finansiering ska också sökas, främst genom Region Västerbotten och
Sametinget.
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2. Museum
o Under 2019 genomförs förstudie tillsammans med VBM.
o Under 2020-2021 genomförs EU-projekt där utställningar skapas. Projekten finansieras av EU-medel, Region Västerbotten och bygdeavgiftsmedel.
o Invigning då lämplig lokal finns tillgänglig, tidigast 2022.
3. Byggnad
 Plan A är nybyggnation av ett hus som innehåller mötesplats, museum, kontor och shop/café i första hand.
 LEADER-projektet samarbetar med kommunstyrelseförvaltningen i
arbetet med fördjupad översiktsplan för Tärnaby. I dagsläget finns tre
alternativa placeringar för byggnaden: östra infarten till Tärnaby vid
”Udden”, centrum vid Folkan eller vid västra infarten till Tärnaby,
uppe på ”Morkan”.
Ett byggnadskoncept är framtaget. I bästa fall med källare där förvaring av
museiföremål ingår. Byggnaden är på ca 1 400 m², inklusive källare. Totalkostnad för byggnation är ca 35 mnkr. Utredning om finansiering av byggnaden pågår inom ramen för LEADER-projektet. Länsstyrelsen, Sametinget, Boverket, kommunen och regionen bör tillsammans kunna hitta
finansiering till bygget.
Tidsplan
 Under 2019: uppgifter och beslut tas fram som förbereder arkitekttävling.
 Höst 2019: Samiskt centrum tas med i kommunens investeringsplan.
 2020: Arkitekttävling genomförs.
 Parallellt sker finansiering av byggnad och drift och efter det byggnation.
Bedömning
Koncernledningsgruppen har 2018-09-03 uttryckt stöd till inriktningsbeslutet under förutsättning att finansiering finns.
Mot bakgrund av förslaget föreslås den kommunala organisatoriska tillhörigheten ligga hos kommunstyrelsen, med viss delfinansiering från fritids-,
kultur- och utbildningsnämnden samt näringslivskontoret.
Beredande organs förslag till beslut
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-10-12.
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Arbetsutskottet föreslår
att inriktningsbeslutet att kommunen startar Aejlies under hösten 2019 med
en anställd verksamhetsledare på deltid 50-80%, som en del av sin ordinarie
verksamhet antas
att inriktningsbeslutet gäller under förutsättning att finansiering kan ordnas
att kommunstyrelseförvaltningen, fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen och näringslivskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på finansiering.
-----
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KS/2018:1233 - 980

Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2019
Kommunen ska senast den 30 november varje år fastställa en handlingsplan
för hur bygdeavgiftsmedlen ska användas i kommunen året därpå. Handlingsplanen ska godkännas av länsstyrelsen.
Handlingsplanen bör vara kopplad till och utformad i samklang med länets
regionala utvecklingsstrategi och kommunens målsättningar. Prioriterade
insatser bör vara långsiktiga och bidra till kontinuerlig utveckling av bygden med fokus på hållbar utveckling.
Länsstyrelsens krav för vad som ska framgå av handlingsplanen är följande:
o Vilka investeringsområden man vill satsa på och en ungefärlig fördelning
på de olika områdena samt kopplingen till regionala och lokala utvecklingsstrategier.
o Hur kommunen tillämpar begreppet ”berörd bygd” – hela kommunen eller enbart berörd älvdal?
o Eventuell fördelning landsbygd/tätort.
o Vilka som har möjlighet att söka medel.
o Att handbokens riktlinjer ska tillämpas.
o Eventuella egna policydokument angående hantering och tillämpning i
kommunen.
o Kort beskrivning av hur yttrande- och granskningsförfarandet är upplagt.
o Om en investering ska finansieras ur mer än ett års disponibla medel, ska
en projektplan upprättas i förväg och redovisas i handlingsplanen för respektive år (fondering).
Förslag till handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2019 har upprättats.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2018-10-11.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2019 fastställs
och överlämnas till länsstyrelsen för godkännande.
-----
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KS/2017:986 - 009

Återtagande om ansökan om medfinansiering av projekt Testverksamhet inflyttarservice_____________________________________
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-16 § 14 att bevilja
Storumans kommunföretag AB (SKFAB) medfinansiering av rubricerat
projekt ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt och
näringslivsfrämjande åtgärder med 337 500 kronor för år 2018 och 337 500
kronor för år 2019.
SKFAB meddelar i en skrivelse inkommen 2018-10-08 att man vill ta tillbaka ansökan om medfinansiering till projektet med anledning av att projektet istället kan finansieras via extra statsbidrag för utveckling av näringslivet och företagsklimatet.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-10-10.
Arbetsutskottet beslutar
att bevilja ansökan om återtagande av medfinansieringen
att upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-16 § 14
att återföra de aktuella medlen till potten för medfinansiering av projekt
och näringslivsfrämjande åtgärder för åren 2018 och 2019.
-----
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KS/2018:1014 - 000

Remiss - gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande "Statens
gruvliga risker" (SOU 2018:59)_______________________________
Miljö- och energidepartementet har i remiss daterad 2018-08-29 gett
Storumans kommun möjlighet att lämna synpunkter på gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande ”Statens gruvliga risker” (SOU 2018:59).
Yttrande ska ha inkommit till departementet senast den 3 december 2018.
Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg som utrett ärendet
och i tjänsteutlåtande daterat 2018-09-21 gjort en bedömning/förslag till
yttrande.
Beredande organs förslag
Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-09-21.
Arbetsutskottet beslutar
att lämna yttrande till Miljö- och energidepartementet utifrån utredarens
bedömning i tjänsteutlåtandet.
-----
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