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Plats och tid

Kommunhuset, Storuman 2017-01-17, kl. 09.30-10.45

Beslutande

Tomas Mörtsell (C)
Therese Granström (C)
Ulf Vidman (M)
Karin Malmfjord (S)
Peter Åberg (S)

ordförande

Övriga

Maria Mickelsson
Peter Persson
Magnus Andersson

kommunsekreterare
koncernchef
teknisk chef, § 2

Utses att justera

Karin Malmfjord

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Storuman 2017-01-20

Underskrift Sekreterare

……………………………………………………
Maria Mickelsson

Ordförande

……………………………………………………
Tomas Mörtsell

Justerande

……………………………………………………
Karin Malmfjord

tjänstgörande ersättare för Ann-Christine Jonsson (S)

Paragrafer § 1-7

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-01-17

Datum då anslaget sätts upp

2017-01-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

_________________________________________________
Maria Mickelsson

Datum då anslaget tas ned 2017-02-11
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KS/2016:256 - 029

Motion - arbetskläder till personal inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg________________________________________________
Daniel Johansson (V) har 2016-06-27 lämnat in en motion om arbetskläder
till personal inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).
Johansson skriver följande i motionen:
Personalen måste i dag tillhandahålla sina egna inom- och utomhuskläder
och skor till arbetet. Detta trots att personalens arbetsmiljö innehåller allt
från kiss, bajs, snor och kräkningar till snö, grus, målarfärg och matrester.
Personalen behöver även ta hem sina kläder för att tvätta och riskerar då att
föra bakterier och smittor vidare på hemmaplan.
Genom att personalen får anpassade kläder för utomhusmiljö kan det även
göra att personalen känner större motivation att vara utomhus längre stunder. Detta skulle även ses som en åtgärd att göra yrket mer attraktivt i
kommunen och att befintlig personal väljer att stanna kvar på sin arbetsplats
istället för att söka nytt arbete.
Arbetskläder till personalen är även en jämställdhetsfråga då man ofta inom
mansdominerande yrken ser arbetskläder som en självklarhet medan helt åt
andra hållet när det kommer till kvinnodominerande yrken som exempelvis
inom barnomsorgen. Detta är inte acceptabelt och det är dags att även denna
personal får det.
Johansson föreslår
att Storumans kommun undersöker vilka arbetskläder som personal inom
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg har behov av och utifrån det
tillgodoser behoven
att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beviljas ett utökat anslag för att
bekosta detta.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-27, § 88 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till
fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.
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KSAU § 1 – forts.
Yttrande 2016-12-09
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2016-12-09 behandlat ärendet
och godkänt följande yttrande upprättat av förvaltningschefen:
För personal i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg finns ingen
självklar rätt till det som Johansson kallar arbetskläder. Däremot har arbetsgivaren skyldighet att tillhandahålla personlig skyddsutrustning för ett tillfredsställande skydd mot hälso- eller säkerhetsrisker i arbetet. (AFS 1996:7utförande av personlig skyddsutrustning)
Förskolepersonalens fackliga företrädare har ett flertal gånger, oftast i samband med att nya politiker valts och tillsatts, skickat in skrivelse till nämnden om fria arbetskläder. Under hösten 2016 har ett underlag om kostnader
och policy för första gången tagits fram. Nämnden beslutade därefter
2016-10-21 om arbetskläder för utomhusbruk för nämnda målgrupp och i
december kommer ett förslag till policy att redovisas till nämnden för
beslut. I förslag till nämndens budget för 2017 har en post för ytterkläder
tagits med. I och med detta har nämnden redan behandlat frågan om fria
arbetskläder och till viss del tillgodosett de fackliga organisationernas
önskemål. Det finns för närvarande heller inga planer på att även innefatta
tillhandahållande av inomhuskläder.
Beredande organs förslag
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2016-12-09, § 97.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen avslås.
-----
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KS/2016:675 – 041

Investeringsprojekt 2017 inom kommunstyrelsens investeringsram
Enligt antagna principer för hantering av investeringsbudget har kommunfullmäktige delegerat till styrelse och nämnd att löpande under året besluta
om projekt mellan 500 tkr och 5 000 tkr. Investeringar över 5 000 tkr beslutas av kommunfullmäktige.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2016-12-12.
Arbetsutskottet föreslår
att medel avsätts för investeringsprojekt enligt följande:
500 tkr-5 000 tkr
Ny anslutningsväg 900 m, industriområde i
anslutning till Storumanterminalen
Tätning skal, Aktivitetshuset/”Folkan”,
Tärnaby (Laxnäs 1:21)
Förbättrade parkeringar vid Skytteanska skolan,
Tärnaby
Vattenverk i Pauträsk – ny byggnad och delvis
ny process
Datorer m.m.
Över 5 000 tkr
Nybyggnation av förskola, Storuman (tre avdelningar)
Vattentäkt och vattenverk i Hemavan (2- årigt
projekt, 17 mnkr + 14 mnkr)
-----

1 200
1 500
2 000
2 000
3 200

9 000
31 000
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KS/2016:673 - 251

Exploateringsavtal - del av Björkfors 1:449 i Hemavan
Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun
och Fjällkedjan Hemavan AB.
Exploateringen avser del av fastigheten Hemavan Björkfors 1:449.
I avtalet sägs bland annat:
o Exploatören har att utföra lokalgator, gång- och cykelvägar, belysning,
skidbro, omdragning av ca 100 meter skidspår, anläggande av skoterspår
i områdets västra del, anläggningar för dagvatten, iordningställande av
platser för återvinning, förberedelse för bredband samt vatten och avlopp
till exploateringsområdena. Exploatören bygger fritidshus alternativt säljer tomter/markområden till intressenter för byggande av fritidshus m.m.
i enlighet med ny detaljplan. Ovanstående arbeten sker i exploatörens
regi och under dennes ansvar.
o Lokalgatorna ska anpassas till kraven för brand- och renhållningsfordon
och i enlighet med ny detaljplan. Gatorna ska belysas med en standard
motsvarande riktlinjer för gång- och cykeltrafik. Efter stickgator kan belysningen reduceras och endast utgöras av pollare. Där lokalgatan passerar utmed Trollbäckens brantaste partier ska skyddsräcke tillskapas.
o Exploatören ska uppföra och bekosta en skidbro för skidspårets passage
över skoterspår och lokalgata. Skidbron ska ha en fri bredd av minst 7
meter för att ge plats för såväl skoter- som biltrafik samt en fri höjd för
fordonstrafik på 4,1 meter.
o Exploateringsområdet ska anslutas till kommunens ledningar för dricksvatten och spillvatten. Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta:
-

alla stam- och huvudledningar för vatten och avlopp inom exploateringsområdet till av Säljaren upprättad förbindelsepunkt.
erforderlig dag- och markvattenavledning inom tomtområdet och
fram till recipient

o Framtida köpare av tomt/fastighet erlägger anläggningsavgift enligt
kommunens gällande va-taxa.
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KSAU § 3 – forts.
o Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att dra slang
samt placera brunnar enligt projekterat underlag och anvisningar. Exploatören ska även utföra anslutningar till varje fastighet. Slangar, kopplingsbrunnar etc. tillhandahålls av kommunen som även ska svara för
projektering och samordning. Kommunen övertar bredbandsnät utan
kostnad. Respektive fastighetsägare betalar anslutningsavgift i samband
med att fastigheten kopplas till bredbandsnätet.
o För rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter enligt detta avtal
lämnar exploatören en säkerhet till ett värde av 300 000 kronor i form av
garanti som kommunen kan godkänna. Säkerheten ska nedskrivas med
100 000 kronor när lokalgatorna, skidportar, omdragning av elljusspår
samt belysning är färdigställda, med 100 000 kronor när huvudledningarna för vatten och avlopp är färdigställda och med 100 000 kronor när
förberedelse för bredband är färdigställda och övrig infrastruktur är klar.
Beredande organs förslag
Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2017-01-03.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns.
-----
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KS/2017:2 - 006

Plan för internkontroll 2017
Enligt gällande reglemente för internkontroll ska kommunstyrelsen upprätta
en särskild plan för den interna kontrollen.
Förslag till plan för 2017 har upprättats.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-01-05.
Arbetsutskottet föreslår
att planen för internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
2017 antas.
-----
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KS/2017:1 – 009

KSAU § 5
Uppföljningsplan 2017

Förslag till uppföljningsplan 2017 för kommunstyrelsens egna verksamheter har upprättats.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2017-01-04.
Arbetsutskottet föreslår
att uppföljningsplan 2017 för kommunstyrelsens egna verksamheter fastställs enligt följande:
Datum
21 mars
4 april

Nivå
KSAU
KS

16 maj
30 maj

KSAU
KS

12 september

KS

10 oktober
24 oktober

KSAU
KS

14 november
5 december

KS
KSAU

19 december

KS

Verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
Projektverksamhet
All verksamhet
All verksamhet
Räddningstjänst
Kansli
Administration
(ekonomi och
personal)
Köksverksamhet
All verksamhet
All verksamhet
Teknisk verksamhet
Sumnet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
Integration

Inriktning
Årsredovisning
Årsredovisning
Uppföljning
Tertialuppföljning
Tertialuppföljning
Drift och ekonomi
Drift och ekonomi
Drift och ekonomi

Drift och ekonomi
Delårsrapport
Delårsrapport
Drift och ekonomi
Drift och ekonomi
Verksamhetsplan
Detaljbudget
Taxor och avgifter
Verksamhetsplan
Detaljbudget
Taxor och avgifter
Drift och ekonomi

-----
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KS/2016:503 - 106

Ansökan om bidrag till Brottsofferjouren i Västerbotten
Brottsofferjouren i Västerbotten har skrivit till kommunerna i Region 8 om
ett bidrag för en anställd person som ska hantera ärenden när det gäller stöd
till brottsoffer och vittnesstödjare. Stödet föreslås vara 6 kronor per innevånare i varje kommun. Bidraget från Storumans kommun skulle uppgå till ca
35 000 kronor per år.
Bedömning
Brottsofferjourens i Västerbotten beskrivning av vad bidraget ska användas
till ger begränsad vägledning till vilken nytta det är för den enskilda kommunen. Det finns inte någon lokal brottsofferjour i Storumans kommun.
Som bilaga finns en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
mellan Tierps kommun och brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo. Bedömningen är att resursförstärkningen skulle tillföra begränsad nytta för
Storumans kommun och dess innevånare som inte är i paritet med det efterfrågade bidraget.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-01-09.
Arbetsutskottet beslutar
att inte lämna begärt bidrag till Brottsofferjouren i Västerbotten.
-----
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KS/2016:677 – 000

Remiss - betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)
Storumans kommun har i remiss 2016-12-08 från Finansdepartementet
inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet En svensk flygskatt (SOU
2016:83).
Sammanfattning
Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en
skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”.
Utredningen analyserar uppbyggnaden och utformningen av modeller för
uttag av flygskatt i andra medlemsstater inom EU som har flygskatt. Därtill
har utredningen analyserat de medlemsstater som har haft men avskaffat
flygskatt eller undersökt men valt att inte införa flygskatt.
De föreslagna skattenivåerna baseras på klimatvärderingar för flygresor och
föreslås uppgå till 80 kronor (för resor inom Europa), 280 kronor (utanför
Europa men mindre än 6 000 km från Arlanda) och 430 kronor (utanför
Europa och mer än 6 000 km från Arlanda).
För flygplatserna i Storumans kommun och grannkommunerna skulle alltså
skatten per resa i de allra flesta fallen bli 80 kronor.
Bedömning
Förslag till yttrande har upprättats. Yttrandet avråder starkt från utredningens förslag, eftersom utredningen själv konstaterar att den föreslagna
skatten troligen kommer att få störst negativa effekter för små regionala
flygplatser och därigenom försämra tillgängligheten i glesbygd.
Utredningen konstaterar också att den bransch som kommer att drabbas
mest negativt, förutom själva flygbranschen, är turism- och besöksnäringen.
Detta skulle vara ett hårt slag mot en av de mest expansiva utvecklingsbranscherna i Storumans kommun.
Om utredningens förslag ändå skulle komma att genomföras är det mycket
viktigt att regionala undantag för flygskatten införs. Utredningen diskuterar
hur sådana regionala undantag skulle kunna utformas och detta måste i så
fall tas fasta på och vidareutvecklas.
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KSAU § 7 – forts.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-12-23.
Arbetsutskottet beslutar
att lämna yttrande till Finansdepartementet enligt upprättat förslag.
-----
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