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Plats och tid

Kommunhuset, Storuman 2012-03-13 kl. 11.00—12.25

Beslutande

Tomas Mörtsell (C)
Tina Kerro (FP)
Karin Malmfjord (S)
Peter Åberg (S)
Patrik Persson (C)

ordförande

Övriga

Maria Mickelsson
Peter Persson
Patrik Nilsson
Alexander Jonsson

sekreterare
koncernchef
administrativ chef § 26
utredare § 29

Utses att justera

Karin Malmfjord

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Storuman 2012-03-15

Underskrift Sekreterare

……………………………………………………
Maria Mickelsson

Ordförande

……………………………………………………
Tomas Mörtsell

Justerande

……………………………………………………
Karin Malmfjord

tjänstgörande ersättare

Paragrafer §§ 25—34

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-03-13

Datum då anslaget sätts upp

2012-03-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

_________________________________________________
Maria Mickelsson

Datum då anslaget tas ned 2012-04-06
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KS/2012:43 - 012

Fastställande av verksamhetsplaner för år 2013
Verksamhetsplanerna och budgetramarna för kommande år fastställs i
kommunfullmäktige i juni året före. En omfattande översyn av framförallt
resultatmål och nyckeltal har startats under vintern 2012 som bedöms ha
stor betydelse på utvecklande av mätbara och jämförbara resultatmål i verksamhetsplanerna. Bedömningen är att det blir för kort om tid för översynen
av resultatmål och nyckeltal om verksamhetsplanerna för 2013 ska fastställas i kommunfullmäktige i juni 2012.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-03-05.
Arbetsutskottet föreslår
att verksamhetsplanerna för 2013 fastställs vid kommunfullmäktiges
novembersammanträde 2012.
-----
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KS/2012:40 - 042

Årsredovisning 2011 för Storumans kommun
Vid sammanträdet lämnar administrative chefen information om kommunens resultat 2011.
Kommunens resultat 2011 uppgår till 2,7 Mkr vilket är 2,7 mkr mer än det
budgeterade resultatet. Resultatöverskottet beror framförallt på att skatteintäkterna blivit högre än beräknat och att avskrivningskostnaderna blivit lägre än beräknat.
Årsredovisningen kommer att behandlas vid arbetsutskottets sammanträde
27 mars.
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
-----
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KS/2011:416 - 532

Remiss - Trafikverkets kapacitetsutredning
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera åtgärder för att
öka kapacitet och effektivitet i transportsystemet. Fr.o.m. 17 februari 2012
finns remissmaterial tillgängligt på Trafikverkets hemsida som består av
fyra separata rapporter enligt följande:
o

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på
lösningar fram till år 2025 och utblick mot 2050

o

Bristanalys av kapacitet och effektivitet i transportsystemet – kapacitetsutredningens bristanalys till och med år 2025

o

Miljökonsekvensbeskrivning av kapacitetsutredningens förslag

o

Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta

Remissvaren ska lämnas till planupprättaren i respektive län som samordnar
och sammanställer kommunernas yttranden. Planupprättare i Västerbottens
län är Region Västerbotten. Planupprättaren lämnar det sammanställda
remissyttrandet till Trafikverket senast 31 mars 2012.
Vid sammanträdet redovisas yttrande som upprättats av föreningen Blå
Vägen.
Arbetsutskottet beslutar
att avge yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning med samma
lydelse som det yttrande som upprättats av föreningen Blå Vägen.
-----
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KS/2012:37 - 255

Remiss - ansökan om bearbetningskoncession för Rönnbäcken K nr 3
I ärenden om beviljande av bearbetningskoncessioner ska bergmästaren
enligt 8 kap 1 § minerallagen, såvitt gäller tillämpningen av 3, 4 och 6 kap
miljöbalken, samråda med länsstyrelsen i det eller de län där koncessionsområdet ligger. Länsstyrelsen får besluta om särskild utredning enligt 2 kap
11 § lagen om kulturminnen m.m. Länsstyrelsen ska enligt 28 § mineralförordningen inhämta yttrande från kommunen. Länsstyrelsen ska bedöma
miljökonsekvensbeskrivningen.
Länsstyrelsen i Västerbottens län har översänt handlingar avseende ansökan
om bearbetningskoncession för Rönnbäcken K nr 3 till kommunen för yttrande.
Av yttrandet ska framgå:
o Om handlingarna (framförallt miljökonsekvensbeskrivningen) är kompletta för bedömning utifrån de lagrum länsstyrelsen ska yttra sig om.
Om inte, ska anges vad ansökan bör kompletteras med.
o Ställningstagande om bearbetningskoncessionen kan lämnas enligt
gällande lagrum. Om kommunen anser att handlingarna inte är kompletta
får kommunen tillfälle att lämna dessa synpunkter efter det att kompletteringar kommit in.
o Ställningstagande för om särskild utredning enligt lagen om kulturminnen krävs.
Yttrande ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 15 mars 2012.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 5 mars 2012 upprättat förslag till yttrande.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till presidiet att avge yttrande till länsstyrelsen.
-----
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KS/2011:413 - 142

Projekt "Attraktiva Storuman"/"Framtid i Storumans kommun" –
ansökan till Tillväxtverkets program för lokalt och regionalt tillväxtarbete 2011—2015__________________________________________
Stora investeringar planeras i kommunen under den kommande tioårsperioden. Beräkningar visar på en total investeringsvolym av 27 miljarder
kronor eller mer inom bland annat gruvnäring, vindkraft, besöksnäring och
testverksamhet. Om dessa investeringar kommer till stånd kommer arbetsmarknaden i kommunen att växa med uppskattningsvis 1 750 arbetstillfällen, vilket skulle innebära en ökning med långt över 50%.
Samtidigt står kommunen inför andra typer av utmaningar. Befolkningsutvecklingen har uppvisat en negativ trend under de senaste trettio åren,
vilket bland annat innebär en minskning av underlaget för både näringslivsverksamhet och offentlig service. Samtidigt närmar sig stora pensionsavgångar då ”fyrtiotalisterna” lämnar arbetsmarknaden. Fram till år 2020
beräknas kommunens rekryteringsbehov till ca 185 personer p.g.a. pensionsavgångar.
Utmaningarna är stora och komplicerade och verkar i viss mån i direkt motsättning mot varandra. Att hantera sådana mycket starka förändringstryck
utifrån (investeringarna) och inifrån (demografin) kan tyckas vara en nästan
omöjlig uppgift för en liten kommun med begränsade resurser. Samtidigt är
det av stor vikt för kommunens fortsatta utveckling och framtid att dessa
utmaningar bemöts på bästa möjliga sätt och att all utvecklingspotential
tillvaratas. Därför har Storumans kommunföretag AB under hösten 2011
genomfört en förstudie, ”Strukturomvandling inom samhälle och basnäringar”, för att tydligare kartlägga olika investeringsscenarion och hur de
påverkar samhällsutvecklingen.
Mot bakgrund av resultaten från förstudien har kommunen formulerat ett
projekt, ”Attraktiva Storuman”/”Framtid i Storumans kommun”, för att
försöka skapa och bibehålla de positiva kringeffekter som de planerade investeringarna kommer att skapa – med mervärden även för regionen, riket
och EU som helhet. Projektet är också omnämnt i handläggningen av ett
antal motioner och medborgarförslag till kommunen; syftet är att införliva
dessa förslag och motioner i projektaktiviteterna.
Projektet ska bland annat innehålla insatser för att höja samhällets attraktivitetsnivå, säkra kompetensförsörjning till utvecklingsbranscherna, utveckla
_________________________________________________________________________________________________________________
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KSAU § 29
kultur och föreningsliv, arbeta med hälsa och friskvård samt bedriva planerings- och lobbyarbete inom kommunikation och infrastruktur.
Region Västerbotten kommer också att genomföra ett projekt i
Tillväxtverkets regi, vid namn ”Regional tillväxt på alla nivåer”. I detta
projekt är utvecklingen i Storumans kommun ett utpekat ”case” eller fallstudie för hur man utvecklar flernivåstyrning i teorin och praktiken. Det
handlar kortfattat om att involvera rätt aktörer i rätt processer på alla nivåer,
från den lokala och regionala till den nationella och EU-nivån.
Planerad projekttid:

2012-08-01—2015-07-31

Den totala projektbudgeten uppgår till 24 000 000 kronor fördelat enligt
följande:
Storumans kommun
Tillväxtverket

4 000 000 kronor/år i 3 år
4 000 000 kronor/år i 3 år

Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2012-03-02.
Arbetsutskottet beslutar
att, under förutsättning att erforderliga beslut tas i andra berörda styrelser
och nämnder, såsom projektägare insända projektansökan till Tillväxtverket
att kommunens medfinansiering sker ur avsatta medel för medfinansiering
av EU-projekt samt medel från berörda styrelser och nämnder
att fastslå projektnamnet ”Attraktiva Storumans kommun”.
-----
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KS/2008:129 - 809

Projekt "Alpint utvecklingscentrum i Tärnaby" (AUC) - förlängning
Arbetsutskottet har 2010-08-31 beslutat sända in ansökan avseende projekt
”Alpint utvecklingscentrum i Tärnaby” (AUC) till Landsbygdsprogrammet
och att kommunen ska stå som huvudman för projektet. I ansökan angavs
projekttiden till 2010-10-01—2012-03-31.
Projektet har varit verksamt sedan maj 2011. Den försenade igångsättningen innebär att projektet formellt ska pågå till 2012-08-30 och att projektledaren ska vara anställd på heltid.
Vid arbetet har konstaterats att samverkan med Hemavan-Tärnaby PRförenings projekt ”Turism och Idrott” har stora fördelar genom att få en
optimal koordinering i projekten. Maximala fördelar nås om nuvarande
projektledare för AUC anställs av PR-föreningen på 50%.
Styrgruppen för AUC har 17 januari 2012 godkänt förslaget och som en
konsekvens av detta måste projekttiden förlängas till 31 mars 2013 och
ansökan för detta skickas till länsstyrelsen/Jordbruksverket.
Beredande organs förslag
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-02-22.
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna föreslagen åtgärd
att hos länsstyrelsen/Jordbruksverket begära förlängning av projektet till 31
mars 2013.
-----
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KS/2011:180 - 864

Ansökan om digitalisering av biograf - Storumans Folkets Hus
Storumans Folkets Hus-förening avser att ansöka om stöd med 300 000
kronor från Svenska Filminstitutet för digitalisering av sin bioanläggning.
Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en gemensam upphandling
för de biografer i landet som ännu inte digitaliserats. Kostnaden för förändringen av anläggningen i Storuman beräknas uppgå till 1 200 000 kronor.
Kommunen beviljade 700 000 kronor ur bygdeavgiftsmedel till digitaliseringen under 2011. Folkets Hus föreningen kommer att ansöka om ytterligare 200 000 kronor ur 2012 års bygdeavgiftsmedel.
För att Svenska Filminstitutet ska behandla föreningens ansökan om stöd
förutsätts ett beslut från kommunens sida.
Beredande organs förslag
Utredare Lennart Nilssons tjänsteutlåtande 2012-03-05.
Arbetsutskottet beslutar
att Storumans kommun ställer sig bakom Storumans Folkets Hus-förenings
ansökan om stöd från Svenska Filminstitutet.
-----
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KS/2012:49 - 106

Nominering till styrelsen för föreningen Sambruk
Storumans kommun är medlem i intresseföreningen Sambruk. Föreningens
övergripande syfte är att skapa förutsättningar för kommunal verksamhetsutveckling, baserad på e-tjänster.
Inför föreningens årsmöte 24 april har kommunen möjlighet att lämna förslag på ledamot och/eller ersättare till föreningens styrelse. För att underlätta valberedningens arbete uppmanas varje medlemskommun att helst
nominera två personer. I kommunens nomineringsförslag ska anges om de
nominerade personerna står till förfogande för uppdrag som såväl ledamot
som ersättare eller om nomineringen endast avser ett av dessa uppdrag.
Både förtroendevalda och anställda i kommunen kan nomineras till såväl
ledamot som ersättare.
Nomineringsförslag ska lämnas till valberedningen senast 20 mars 2012.
Som upplysning kan nämnas att Peter Åberg (S) innehaft uppdrag som
ersättare i styrelsen sedan 2006 och innehar detta uppdrag t.o.m. 2013.
Arbetsutskottet beslutar
att nominera Peter Åberg till ledamot i föreningens styrelse
att uppdra till presidiet att tillfråga verksamhetsutvecklare Marléne
Holgersson om intresse finns att bli nominerad till föreningens styrelse.
-----
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KS/2012:35 - 106

Årsmöte med föreningen Giron sámi teáhter (Samisk teater) 2012
Föreningen Giron sámi teáhter (samisk teater) kallar till årsmöte 23 mars
2012 på Samegården i Kiruna.
Av kallelsen framgår att årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut först
1—2 veckor innan årsmötet.
Kommunfullmäktige har 2010-11-30, § 109 beslutat uppdra till kommunstyrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.fl. under innevarande mandatperiod.
Arbetsutskottet beslutar
att utse Ulf Vidman till kommunens ombud vid årsmötet
att uppdra till presidiet att utarbeta direktiv inför årsmötet.
-----
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KS/2012:54 - 106

Årsmöte med föreningen Blå Vägen 2012
Föreningen Blå Vägen inbjuder till årsmöte 21 mars 2012 kl. 15.30 på
Hotell Lappland i Lycksele. Årsmötet hålls i anslutning till regionfullmäktiges sammanträde samma dag.
Kommunfullmäktige har 2010-11-30, § 109 beslutat uppdra till kommunstyrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.fl. under innevarande mandatperiod.
Arbetsutskottet beslutar
att utse Gun-Brith Stenvall och Tage Lundin som ombud vid årsmötet.
-----
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