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KS/2017:254 - 106

Motion - deltagande i samordningsförbund
Karin Malmfjord (S) har 2017-04-23 lämnat in en motion om deltagande i
samordningsförbund där hon skriver följande:
Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans
bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar
och behov. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.
Samordningsförbund har en spridning från norr till söder och finns både i
storstäder och på mindre orter. Förbund bildas lokalt och styrelsen består av
representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och
landsting/region. I Västerbotten finns tre samordningsförbund – SkellefteåNorsjö, Umeå med kranskommuner samt Lycksele-Malå.
Samordningsförbundet stödjer verksamheter och projekt riktade till målgrupper med personer i behov av stöd från fler än en myndighet.
Malmfjord föreslår
att möjligheterna att ingå i samordningsförbundet Lycksele-Malå utreds
att medel avsätts för deltagande i samordningsförbundet.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-25, § 29 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till
koncernchefen för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-19 utifrån utredare Alexander
Jonssons tjänsteutlåtande att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Lycksele-Malå. I tjänsteutlåtandet framkommer också att medlemsavgiften bedöms rymmas inom kommunstyrelsens budgetram 2018.
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Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-03-07.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen anses vara besvarad när ansökan redan har gjorts om medlemskap i Samordningsförbundet Lycksele-Malå.
-----
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KS/2017:832 - 294

Motion - bostäder i Hemavan
Christian Andersson (S) och Gunnar Andersson (S) har 2017-10-24 lämnat
in en motion om bostäder i Hemvan.
Motionärerna anför att företagen i Hemavan ofta har svårt att upprätthålla
åretruntverksamhet på grund av svårigheter att rekrytera personal. Bostadsbristen i Hemavan har medfört att vinterpersonalen ofta får lämna sina tillfälliga bostäder i skiftet vår/sommar och därmed även orten. Det omvända
sker även på hösten. Detta medför att många ungdomar inte får någon chans
att rota sig i området och att kommunen därmed går miste om fastboende
ungdomar.
Motionärerna föreslår därför
att mark tillgängliggörs på en centralt belägen plats i Hemavan för hyreshus
att Fastighets AB Umluspen ges i uppgift att snarast bygga dessa fastigheter.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 § 86 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till utredare Alexander Jonsson
Bedömning
Ärendet har beretts i kommunens Översiktsplanegrupp samt i samråd med
koncernledningen och ledningen för Fastighets AB Umluspen (FABU).
Kommunens översiktsplan (ÖP) säger att det i kommunen finns två centralortsområden: Storuman-Stensele och Hemavan-Tärnaby. Tätortsområdena
ska präglas av en väl utvecklad kommersiell och samhällsservice. Ur samhällets planeringsperspektiv ska de i respektive centralortsområde ingående
orterna ses som en enhet. Planering bör ske så att mark avsätts för såväl
kommersiell som samhällelig service inom respektive centralortsområde.
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Kommunens bostadsförsörjningsplan (BFP) säger att långsiktig hållbarhet
innebär att det är nödvändigt att hushålla med resurser som energi, mark
och vatten. I boendeplaneringen behöver man beakta kopplingen till lokalisering av bostäder så att transportbehovet minskar och gjorda investeringar kan nyttjas bättre. Möjligheten att kunna arbetspendla med kollektivtrafik är en nyckelfaktor, för att kunna skapa en större arbetsmarknadsregion.
För att nå en hållbar utveckling och nyttja redan befintliga investeringar
föreslås förtätningar vid nybyggnation av flerbostadshus främst i tätortsområdena Storuman-Stensele och Tärnaby-Hemavan.
Båda dessa planer gäller till och med 2018, och ska alltså revideras inom
snar framtid i likhet med den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby.
Samtliga tillfrågade parter instämmer i iakttagelsen att det råder bostadsbrist i Hemavan. Orten är en av de mer expansiva i länet och det finns en
stor privat marknad, framförallt för enfamiljsbostäder som i stor utsträckning planeras och används som fritidshus. Hemavan är sannolikt också den
enda orten i kommunen där det för en enskild kan antas vara ekonomiskt
lönsam investering att bygga nytt.
Samtidigt är den expanderande bebyggelsen i Hemavan en utmaning på
flera sätt, vilket bland annat visar sig i att ett nytt vattenverk måste byggas
snarast. Detta, i samband med andra översiktliga planeringsfrågor, behöver
inrymmas i processen för revidering av ÖP, BFP samt fördjupad ÖP för
Tärnaby.
Tätorter i Storumans kommun
1995
2000
2005
2010
2015
224
217
(176)
(178)
(176)
Gunnarn
(185)
205
216
222
263
Hemavan
632
580
578
546
500
Stensele
2570
2426
2255
2207
2188
Storuman
557
548
533
482
492
Tärnaby
(Källa: SCB. Gränsen mellan ”småort” och ”tätort” går vid 200 invånare.)
Hemavan har upplevt en stadig befolkningsökning under de senaste decennierna men är fortfarande bara ungefär hälften så stort som Tärnaby. På sikt
kan det vara så att tyngdpunkten mellan orterna Hemavan och Tärnaby förändras ännu mer. Detta medför i så fall förändringar av den kommunala
servicestrukturen vilket påverkar centrala delar av ÖP-arbetet.
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Dessa processer bör inte föregripas av ett separat beslut om byggnation av
specifika fastigheter.
De aktuella planer som finns för eventuell nybyggnation i området från
FABU:s sida har i största utsträckning handlat om Tärnaby. FABU genomförde också sin senaste nybyggnation av lägenhetshus i Tärnaby 2012. Den
allra största delen av kommunal och annan samhällsservice i området är
också etablerad i Tärnaby (grundskola, gymnasium, Samservice, sjukstuga
och flera andra offentliga verksamheter.)
Mark och områden för ny bebyggelse i Hemavan planeras löpande. Den nya
detaljplanen för området Lassoskogen omfattar planer för en ny förskola
samt mark för bostäder, småhus eller flerbostadshus. Det finns privata intressenter som uttalat intresse för att bygga flerbostadshus i detta område.
Nästa planerade område är Skjutbanevägen, där det planeras mark för bostäder samt en ny lekplats.
Bland de tillfrågade parterna råder det samstämmighet om att det inte endast kan vara kommunens ansvar att bygga bostäder för att möta vissa näringsidkares säsongsmässiga behov av personalbostäder. Här måste en fördjupad dialog ske med de större näringsidkarna. Till exempel finns i vissa
företags ägo en del småbostäder, som nu ägarna sannolikt planerar att ombilda till bostadsrätter för att kunna sälja dem vidare.
Ett ytterligare argument för kommunen att inte utan en fördjupad process
besluta att om att bygga nya lägenheter är det prisläge som nybyggda lägenheter medför. De lägenheter som FABU byggde i Tärnaby på Sidstigen
2011-2012 har haft relativt sett mycket höga vakanser (med hänvisning till
hyresnivån som ofta är dubbelt så hög som i en äldre lägenhet av samma
storlek.) Det är inte ekonomiskt möjligt att bygga lägenheter med en hyresnivå på minst ca 7 200 kronor i månaden för en tvårumslägenhet för ett ändamål som främst är säsongsbetonat och därigenom kan antas innebära
stora in- och utflyttningar och medföljande vakanser. Motionärerna anför
också just denna problematik, att vinterpersonalen ofta lämnar sina tillfälliga bostäder under skiftet vår/sommar.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-01-23.
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Arbetsutskottet föreslår
att motionen avslås
att frågan om personalbostäder för turismnäringen i HemavanTärnabyområdet kontinuerligt diskuteras och bearbetas av kommunledningen, FABU och näringslivskontoret i samråd med näringsidkarna i området
att motionens innehåll tillvaratas och vidareutvecklas i revideringsarbetet
med kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsplan.
-----
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KS/2017:930 - 009

Motion - handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism
Karin Malmfjord (S) lämnade 2017-11-14 in rubricerad motion.
I slutet av oktober kom SKL ut med en rapport om kommunernas arbete
mot våldsbejakande extremism. Den 30 april 2017 var det 134 kommuner
som hade en handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. Storumans kommun fanns inte med i rapporten.
Handlingsplaner för arbetet mot våldsbejakande ökar medvetenheten om att
det finns odemokratiska krafter i samhället.
Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande
betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället.
För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan
de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst,
polis och säkerhetspolis samt aktörer inom civilsamhället så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.
Kommunen har ansvar för att arbeta förebyggande och med insatser som
motverkar våldsbejakande extremism i samverkan med andra aktörer.
Karin Malmfjord föreslår
att en handlingsplan för arbetet med våldbejakande extremism tas fram.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 § 89 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till utredare Alexander Jonsson för tjänsteutlåtande.
Bedömning
I motionen hänvisas till SKL:s rapport, som är betitlad ”Från ord till handlingsplan”. Detta lite ironiska ordval beror på att rapporten visar att endast
23 av de 134 studerade handlingsplanerna baseras på någon form av lokal
kartläggning. Detta medför en stor frånvaro av lokalt perspektiv och förankring i planerna som istället snarast innebär ett upprepande av den
nationella problembilden och de nationella målen.
SKL konstaterar att det fortsatta arbetet bör ta sin utgångspunkt i lokala behov på de platser där problem förekommer, och att en framkomlig väg
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för att lyckas där problemen är som störst skulle kunna vara att samla expertis genom ett nationellt stödteam eller motsvarande.
Samtidigt konstaterar SKL:s rapport att det är mycket viktigt att i alla verksamheter vara medveten om denna problematik och de utmaningar som den
medför. Mest kontakt med ”riskgrupperna” för att fångas upp av våldsbejakande extremism har lärare, socialarbetare, fritidsledare och andra i den så
kallade första linjen. Därför är det i dessa delar av samhället och den kommunala organisationerna som medvetenheten behöver vara allra störst.
Storumans kommun har tillsammans med grannkommunerna Dorotea,
Lycksele, Sorsele, Vilhelmina och Åsele undertecknat en samverkansöverenskommelse med polisen för åren 2017-2018. Överenskommelsen innehåller även ett så kallat medborgarlöfte där kommunerna och polisen åtar sig
gemensamma uppgifter för att öka tryggheten och minska brottsligheten i
samhället.
Medborgarlöftet baseras på den lokala gemensamma lägesbilden mellan
polis, kommun och medborgare och har identifierat narkotika som det
största problemet i den lokala problembilden i Storumans kommun.
Våldsbejakande extremism har alltså inte identifierats som ett lokalt problem i Storumans kommun, men integration av nyanlända är ett av tre fokusområden i den gemensamma överenskommelsen mellan alla kommunerna. Här anges att samverkansfokus ska ligga på sociala preventionsåtgärder, informationsinsatser och lag- och rättundervisning, samt kompletteras med arbete mot våldsbejakande extremism.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-03-07.
Arbetsutskottet föreslår
att kommunen arbetar vidare i den lokala samverkansgruppen med polisen
och grannkommunerna för att kontinuerligt motarbeta våldsbejakande extremism
att uppföljningsbara målsättningar för arbetet mot våldsbejakande extremism tas fram och inarbetas i den lokala samverkansgruppens genomförandeplan
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att motionen därmed bifalls.
-----
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KS/2016:48 - 623

Medborgarförslag - utökning av elevtransporter till Jovattnets
dalgång_______________________________________________
Sara Karlsson har 2016-02-02 lämnat in ett medborgarförslag om omvärdering av upphandlingen kring skolskjuts som började gälla vårterminens start
2016. Den buss som tidigare gått för de mindre barnen som slutar skolan kl.
13.45 måndag, tisdag, torsdag och fredag har dragits in. Karlsson anser att
det beslutet tagits på felaktiga grunder då uppgifterna i elevunderlaget som
använts för upphandlingen var från 2014.
Karlsson föreslår därför en utökning med en tidig busstur även efter
Jovattnets dalgång, åtminstone fredagar då det även är flera av de äldre
klasserna som slutar tidigt.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-23 § 13 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till trafikplaneraren för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Att ordna skolskjutsar i Storumans kommun är en stor ekonomisk utgift för
kommunen. Att ordna transporter till Joesjö utgör för tillfället en stor del av
skolskjutsbudgeten. Storumans kommun följer den nuvarande praxisen gällande väntetider och skolskjutsar. Prejudikatet RÅ 1995 ref. 12 resonerar
kring väntetider följande: "I skyldigheten att sörja för skolskjuts ligger att
kommunen skall se till att transporter finns tillgängliga i anslutning till
skoldagens början och slut. Någon fullständig anpassning av skolskjutsningen till varje elevs skoltider kan dock inte rimligen krävas. Kommunen
bör ha frihet att i viss utsträckning samordna transporterna trots att detta leder till väntetider för vissa elever." Detta betyder att enligt nuvarande praxisen har Storumans kommun möjligheten att samordna skolskjutsar fast det
leder till väntetider för vissa elever i Jovattnets dalgång. Elevunderlaget inför hösten 2018 visar att det finns för tillfället 13 grundskoleelever som har
skolskjuts eller har möjlighet att ansöka om skolskjuts för denna sträckning.
Elevunderlaget fördelas jämnt mellan de olika klasserna i grundskolan.
Beredande organs förslag
Trafikplanerare Talvikki Rundqvists tjänsteutlåtande 2018-01-30.
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Arbetsutskottet föreslår
att medborgarförslaget avslås.
-----
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KS/2017:714 - 860

Medborgarförslag - flaggning med FN-flaggan på Veterandagen och
FN-dagen__________________________________________________
Sören Israelsson har 2017-09-02 lämnat in ett medborgarförslag där
han föreslår att kommunen införskaffar en FN-flagga för flaggning på
Veterandagen den 29 maj och FN-dagen den 24 oktober.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-26 § 70 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Veterandagen den 29 maj och FN-dagen den 24 oktober är allmänna flaggdagar. På FN-dagen har kommunen flaggat med den svenska flaggan. Veterandagen hålls för att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära eller civila humanitära operationer och att
högtidlighålla minnet av stupade och omkomna. Från och med 2018 är Veterandagen en allmän flaggdag.
Vid kommunhuset i Storuman finns fyra flaggstänger och vid Samservice i
Tärnaby två flaggstänger. Bedömningen är att medborgarförslaget kan bifallas. Vid Veterandagen den 29 maj kan kommunen flagga med både den
svenska flaggan och FN-flaggan samtidigt. Kommunen kan på FN-dagen
den 24 oktober också flagga med både den svenska flaggan och FN-flaggan
samtidigt.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-03-07.
Arbetsutskottet föreslår
att FN-flaggor införskaffas för flaggning på Veterandagen den 29 maj och
FN-dagen den 24 oktober tillsammans med den svenska flaggan.
-----

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-03-20

KSAU § 23

14 (55)

KS/2017:795 - 600

Medborgarförslag - bevarande av Sameskolan och samisk förskola i
Tärnaby___________________________________________________
Anders Östergren Njajta och Sara Svonni har 2017-10-11 lämnat in ett
medborgarförslag med anledning av Sameskolstyrelsens beslut om nedläggning alternativt omlokalisering av verksamheterna för sameskolan och
samiska förskolan i Tärnaby.
Anders Östergren Njajta och Sara Svonni föreslår att Storumans kommuns
politiska företrädare omedelbart ska ta kontakt med Sameskolstyrelsen i
syfte att säkerställa att Sameskolstyrelsens beslut att lägga ner, eller att
”hitta alternativa former”, för sameskolan och samiska förskolan inte blir
verklighet. Istället ska kommunen uppmuntra en samlokalisering av
Sametingets och Sameskolstyrelsens verksamhet i Dearna/Tärnaby för att
därigenom få ett starkare centrum för det samiska språket.
Till medborgarförslaget bifogas en uppropslista med insamlade namnunderskrifter.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 § 90 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till utredare Alexander Jonsson för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Under 2017 förekom uppgifter i media och även direkt från representanter
från Sameskolstyrelsen om att Sameskolan i Tärnaby skulle vara på väg att
läggas ner. Flera olika orsaker anfördes, bland annat ökande kostnader och
minskande elevtal.
Under ärendets beredning har den nya nämnden (som tillträdde 28 augusti
2017) i Sameskolstyrelsen kontaktats. Den nya ordföranden beskrev läget
efter nämndens sammanträde i december 2017 på följande sätt: frågan om
flytt av Sameskolan i Tärnaby aktualiserades på grund av höjda hyror. Den
nya nämnden vill inte att skolan ska flytta från Tärnaby. Man vill gärna
samarbeta för en möjlig samlokalisering med Språkcentrum för att sänka
hyresnivåerna, och om detta inte är möjligt kommer man att äska mer
pengar från Kulturdepartementet för att täcka kostnaderna. Den nya nämnden är mycket positivt inställd till ett samarbete med kommunen för att hitta
former för att behålla och utveckla Sameskolan och andra samiska verksamheter i Tärnaby.
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Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-03-07.
Arbetsutskottet föreslår
att kommunen löpande samarbetar med Sameskolstyrelsen för att stärka
och utveckla den samiska förskolan och Sameskolan i Tärnaby
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
-----
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Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 2017
Västerbottens län____________________________________________
I enlighet med 2017 års överenskommelse mellan staten och Sveriges
kommuner och landsting (SKL) rörande stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa har länets kommuner, landstinget och länsföreningen
Hjärnkoll samt Region Västerbotten formulerat en länsplan för barn och
unga och för vuxna. Vuxendelen bygger på 2016 års länsgemensamma analys och handlingsplan.
Det övergripande syftet att långsiktigt skapa förutsättningar för att främja
psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till den som behöver vård och stöd. Insatser ska vara
jämställda och jämlika och omfatta alla nivåer av insatser, från främjande
och förebyggande till sluten vård.
Denna breda ansats medför att det i länsplanen återfinns både universella
preventiva insatser på folkhälso- och befolkningsnivå, selektiva insatser riktade till identifierade riskgrupper och indikerade insatser för personer med
påtaglig psykisk problematik eller manifest sjukdom. Utöver detta omfattas
frågor rörande ledning, styrning och samverkan samt enskildas delaktighet
och rättigheter.
AC konsensus rekommenderar landstinget och de 15 kommunerna i
Västerbotten att anta hela eller delar av Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 2017 Västerbottens län i landstingsfullmäktige och i respektive kommunfullmäktige.
Beredande organs förslag
Omsorgsnämndens protokoll 2018-02-07, § 11.
Arbetsutskottet föreslår
att Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 2017
Västerbottens län antas i sin helhet.
-----
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Bestämmelser om ersättningar m.m. till kommunalt förtroendevalda
mandatperioden 2019-2022___________________________________
Arvodeskommittén påbörjade augusti 2017 en översyn av gällande ersättningsbestämmelser för förtroendevalda inför den kommande mandatperioden 2019-2022. Målsättningen har varit att kommunfullmäktige i april
2018 ska fastställa de ersättningsbestämmelser som ska gälla fr.o.m. 2019.
Arvodeskommittén har behandlat ärendet vid ett antal tillfällen under hösten 2017. I översynsarbetet har uppgifter tagits in från andra kommuner i
länet för att kunna göra jämförelser.
Arvodeskommittén har också utvärderat hur den metod för beräkning av ersättningens storlek som används idag – med ett jämförelsebelopp baserat på
1999 års basbelopp som grund och därefter årlig uppräkning med 2,4 % följt löneutvecklingen. Eftersläpningen i jämförelse med löneutvecklingen
har visat sig vara ca 20 %.
Det har även konstaterats att större delen av förtroendevalda har en inkomstnivå som gör att man inte kompenseras fullt ut för förlorad arbetsinkomst utifrån dagens bestämmelser med ett maxbelopp för detta.
En fråga som också diskuterats är kopplingen mellan uppdragets innehåll
och tjänstgöringsgrad för deltidsarvoderade.
Mot bakgrund av detta har Arvodeskommittén tagit fram ett förslag till ersättningsbestämmelser som sänts ut på remiss till de politiska partierna under perioden 15 november 2017-31 januari 2018. Utifrån inkomna yttranden har förslaget bearbetats ytterligare under februari månad och slutligen
behandlats vid Arvodeskommitténs sammanträde den 7 mars 2018.
Förslaget innebär sammanfattningsvis följande förändringar jämfört med
nuvarande bestämmelser:
o Istället för nuvarande jämförelsebelopp med årlig uppräkning med 2,4 %
kopplas arvodena till riksdagens grundarvode (RG) som följer löneutvecklingen i landet.
o Nuvarande maxbelopp för ersättning för förlorad arbetsinkomst tas bort
för att kompensera inkomstbortfall fullt ut.
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o Kommunstyrelsens vice ordförande: ökad tjänstgöringsgrad till 60 %
samt årsarvode motsvarande 60 % av kommunstyrelsens ordförandes
årsarvode
o Omsorgsnämndens ordförande: ökad tjänstgöringsgrad till 50 % samt
årsarvode motsvarande 50 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode
o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande: oförändrad tjänstgöringsgrad 40 % samt årsarvode motsvarande 40 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode
o Ersättning till ej tjänstgörande ersättare vid två valfria sammanträden per
år istället för två sammanträden per mandatperiod
o Tjänstgöringsstället för hel- och deltidsarvoderade är förvaltningskontoren i Storuman alternativt Tärnaby.
Beredande organs förslag
Arvodeskommitténs protokoll 2018-03-07.
Arvodeskommitténs förslag
att upprättat förslag till bestämmelser om ersättningar m.m. till kommunalt
förtroendevalda mandatperioden 2019-2022 fastställs.
Yrkande
Karin Malmfjord (S) yrkar
att tjänstgöringsstället för hel- och deltidsarvoderade ska vara bostadsorten
där man är folkbokförd.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Malmfjords ändringsyrkande och finner
att arbetsutskottet bifaller detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Arvodeskommitténs förslag i
övrigt och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Arbetsutskottet föreslår
att tjänstgöringsorten för hel- och deltidsarvoderade ska vara bostadsorten
där man är folkbokförd
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att upprättat förslag till bestämmelser om ersättningar m.m. till kommunalt
förtroendevalda mandatperioden 2019-2022 i övrigt fastställs.
-----
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Partistöd mandatperioden 2019-2022
Kommunfullmäktige fastställde 2014-09-23 regler för kommunalt partistöd
som gäller från och med mandatperioden 2014-2018. Reglerna innebär
bland annat att den procentuella fördelningen mellan grundstöd och mandatstöd ska vara följande:
Grundstöd: 45 % av totalt budgeterat belopp för partistöd
Mandatstöd: 55 % av totalt budgeterat belopp för partistöd
I samband med detta beslutade kommunfullmäktige att totalt budgeterat
partistöd åren 2015-2018 uppgår till 300 000 kronor per år.
Kommunfullmäktige behöver besluta om totalt budgeterat partistöd för
kommande mandatperiod, åren 2019-2022.
Arbetsutskottet föreslår
att totalt budgeterat partistöd åren 2019-2022 ska uppgå till 300 000 kronor
per år.
-----
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Tillämpningsanvisningar till bestämmelser om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda (OPF-KL)_________________________
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-23 att anta Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).
I syfte att öka tillämpningen av OPF-KL har förslag till tillämpningsanvisningar upprättats.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-01-22.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till tillämpningsanvisningar antas.
-----
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Investeringsprojekt 2018 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 0,5 mnkr och 5 mnkr. Projekt därutöver beslutas av
kommunfullmäktige. Inom beslutad ram över perioden 2016-2019 föreslås
att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om nedanstående
investeringsprojekt 2018.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-02-22.
Arbetsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen avsätter medel för följande investeringsprojekt:
Fastighet/
projekt
Bastuträsk
27:1

Projektnamn

Syfte

Ombyggnad av
vakanta lokaler,
Gunnarns skola
Arbetsmiljöåtgärder

Koppling till hälsorum

Hemavans
flygplats
Laxnäs 1:27 Ny ventilation i hus C,
Skytteanska skolan
Fastigheter Taksäkerhetsanordgenerellt
ningar
Skolan 1
2900

2150

Åtgärda krav från
Arbetsmiljöverket
Förbättra luftflöden

1 500 000

Säkerställa krav på
säkerhetsanordningar

700 000

Renovering av takfot,
Luspengymnasiet
Projektering
Lassoskogen samt
bygghandlingar för va
och gator
Projektering Skjutbanevägen samt bygghandlingar för va och
gator
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Fastighet/
projekt
NLC Storumanterminalen
3400

Projektnamn

Syfte

Iordningställande av
ytor (10 000 m²)

Öka terminalens
kapacitet

Lekplatser

2490/8650

Traktor

8650

Ny vattentäkt och vattenverk på fastland –
Pauträsk (pågår 20182020)
Förbättring av kvalitet
på sjöbotten i recipienten
Stensele reningsverk

Färdigställa lekplatser
Ersätta tidigare
traktor
Flytta befintligt
verk från ö till fastland

8650

8650

Budget
(kr)
1 500 000

700 000
1 600 000
2 000 000

500 000

Förbättra containerhantering

8650

Projektering Vallnäsvägen samt bygghandlingar för va och gator
Laxnäs 1:27 Nytt golv i bollhall,
Skytteanska skolan

1 000 000
500 000

1 000 000

att kommunfullmäktige avsätter medel för följande investeringsprojekt:
Fastighet/
Projektnamn
projekt
Laxnäs 1:27 Ombyggnad av kök,
Skytteanska skolan

Syfte
Åtgärd disk samt
byte av material i
innerväggar som är
godkänt för livsmedelshantering

-----
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Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017
Kommunstyrelsen har ett ekonomiskt resultat på 3 294 000 kronor 2017,
dvs. nettokostnaderna har varit lägre än nettobudgeten. Överskottet kommer
framförallt från att underhållskostnaderna är lägre än budgeterat beroende
på att tillämpningen av komponentavskrivningar gör att underhållet förs i
högre utsträckning som investeringar istället som drift. När överskottet på
planerat underhåll exkluderas återstår ett överskott på ca 300 000 kronor.
Kommunstyrelsen har en måluppfyllelse på 71 procent vilket är 7 procentenheter bättre jämfört med 2016 och 21 procentenheter bättre än 2015.
Förbättringen är inom personal där de långa sjukskrivningarna inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har minskat.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-03-07.
Arbetsutskottet föreslår
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017 fastställs.
-----
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Årsredovisning 2017 för Storumans kommun
Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och
sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. Förvaltningsberättelsen ska bland annat innehålla en översikt över utvecklingen
av verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultat
och balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess
slut.
Kommunens resultat 2017 uppgår till 9,2 mnkr och är ca 0,1 mnkr bättre än
budgeterat. Resultatöverskottet beror bl.a. på bättre ett utfall för generella
statsbidrag än förväntat.
Koncernens resultat uppgår till 11,1 mnkr
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-03-11.
Arbetsutskottet föreslår
att årsredovisning 2017 för Storumans kommun fastställs och överlämnas
till kommunfullmäktige för godkännande.
-----

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-03-20

KSAU § 31

26 (55)

KS/2018:35 - 501

Trafikförsörjningsplan 2018-2021 för Storumans kommun
Kommunstyrelsen ska fastställa trafikförsörjningsplan för perioden
2018-2021.
Förslag till plan har upprättats av trafikplaneraren.
Planen samlar samtliga trafikfrågor och fungerar som stöd för den kommunala planeringen, övrig samhällsplanering och dialog med allmänheten.
Trafikförsörjningsplanens mål och nuläge är utifrån Storumans kommuns
strategiska plan 2016 – 2019, kommunens strategi för energieffektiviseringar, översiktsplan, resfria möten och energismart resande och TRANA – nulägesanalys av Storumans kommun (rapport 2012:20).
Trafikförsörjningsplanen utgör grund för Storumans kommun kommande
planering, upphandling, samordning mellan trafikslag och strategiska val av
lösningar.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till trafikförsörjningsplan 2018-2021 fastställs.
-----
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Handlingsplan för samiskt förvaltningsområde 2018
Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:274) ska
det allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur i Sverige. Det ska finnas ett särskilt fokus på barns utveckling av kulturell identitet och användning av minoritetsspråket.
De nationella minoriteterna ska också ges möjlighet till inflytande i frågor
som berör dem och samråd ska hållas med minoriteternas representanter i
sådana frågor. Från och med 2010-01-01 ingår Storumans kommun i förvaltningsområdet för samiska.
Inom förvaltningsområdet för samiska har den enskilde rätt att använda samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Det innebär en
skyldighet för kommunen att ge muntliga svar på samiska och att, om den
enskilde begär det, även översätta beslut och beslutsmotivering i ett ärende
till samiska. Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med
kunskaper i samiska och man är skyldiga att när så efterfrågas erbjuda plats
inom förskoleverksamhet och äldreomsorg där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska.
Förslag till handlingsplan för samiskt förvaltningsområde 2018 har upprättats av kommunens minoritetssamordnare i samarbete med berörda verksamheter.
Målet med handlingsplanen är att uppfylla lagens intentioner, medverka till
att den samiska kulturen och det samiska språket synliggörs och att stödja
revitalisering av de samiska språken. Handlingsplanen ska vägleda planeringen av alla de kommunala verksamheter som berörs av minoritetslagstiftningen. Handlingsplanens övergripande åtaganden innebär att motverka
diskriminering och utsatthet, att skapa förutsättningar för inflytande och
delaktighet samt att stimulera språk och kulturell identitet.
Samrådsgruppen för minoritetsfrågor inom samiska förvaltningsområdet
har 2018-01-29 behandlat förslaget till handlingsplan. Vissa redaktionella
ändringar har gjorts i jämförelse med föregående års plan.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-03-07.
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Arbetsutskottet föreslår
att handlingsplan för samiskt förvaltningsområde för år 2018 fastställs enligt upprättat förslag.
-----
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Budget för samiskt förvaltningsområde 2018
Förslag till budget för 2018 års statsbidrag för samiska förvaltningsområdet
har upprättats. Statsbidraget för år 2018 uppgår till 660 000 kronor och tillsammans med 2017 års överskott finns totalt 796 309 kronor att disponera.
Budgetfördelningen föreslås enligt följande:
Statsbidrag (överfört från 2017)
Statsbidrag 2018
Förskola och skola
Äldreomsorg
Samråd / Staare 2018
Språk och kultur
Samordning och samverkan
Språkservice
Övergripande information
Summa

136 309
660 000

796 309

120 000
100 000
60 000
145 000
306 309
15 000
50 000
796 309

Förslaget till budget har behandlats vid sammanträde i samrådsgruppen för
samiskt förvaltningsområde 2018-01-29. Gruppen framhåller att det är angeläget att förskola/skola och äldreomsorgen prioriteras vid språkbad och
projektmedfinansiering. Staare är firandet av hundraårsjubileet av det första
samiska landsmötet i Sverige som hölls i Östersund/Staare 1918.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-03-07.
Arbetsutskottet föreslår
att budget för samiskt förvaltningsområde för år 2018 fastställs enligt upprättat förslag.
-----
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Exploateringsavtal - del av Högstaby 1:6, Kåtavikens fritidsby
Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun
och markägarna Ulf Larsson och Mette Larsson.
Exploateringen avser del av Högstaby 1:6, Kåtavikens stugby i Storumans
kommun.
I avtalet sägs bl.a:
o Syftet med exploateringen är att utveckla turistområdet i Kåtaviken
genom att:
 utvidga befintlig campingplats och koncentrera campingen till ett
område
 skapa plats för ny livsmedelsbutik
 ordna plats för förråd och parkeringsplatser vid infarten till området
 skapa möjlighet för 34 stycken nya tomtplatser för fritidsbebyggelse på fjällsluttningen.
o Exploatören ska utföra gata, anläggningar för dagvatten, iordningställande av platser för sopkärl (återvinning), förberedelse för bredband, skoterspår, parkeringsplatser med belysning samt anläggande
av vatten till/inom exploateringsområdena.
o Exploatören säljer tomter till intressenter för byggande av fritidshus i
enlighet med ny detaljplan.
o Exploatören ska ansöka om och bekosta erforderliga fastighetsbildningsåtgärder för genomförande av detaljplanen.
o Exploatören ska ansöka och bekosta förrättning enligt anläggningslagen (AL) för drift och underhåll av vattenanläggningar och vattenledningsnät, gator, uppställningsplats för sopbehållare, skoterspår
inom naturmark samt parkeringsplatser (inkl. belysning med armaturer, stolpar och ledningsnät).
o Exploatören ska iordningställa en ny plats för handel i anslutning till
infartsvägen, För att åstadkomma plats för parkering m.m. ska anlagd fiskedamm igenfyllas.
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o Exploatören ska anordna en ny sammanhållen campingplats i den
östra delen av området. Campingplatser orienteras parallellt med
höjdkurvorna för att minimera behovet av utjämning. Campingområdet ska ge plats för ca 50 husvagnar/husbilar. Exploatören anordnar parkeringsplats för campingen inom campinganläggningens
kvartersområde.
o Exploatören anlägger park med plats för minnessten. Parken ska utformas/anläggas på ett prydligt och värdigt sätt, exempelvis kan sittbänkar installeras för att förstärka platsens karaktär. Inga åtgärder får
vidtas inom området för park som kan skada minnesstenen.
o Om Exploatören inte fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal angående gata samt vattenanläggningar till respektive bebyggelsegrupp
innan kommande tomtägare beviljas bygglov, ska Exploatören betala
ett vite om 20 000 kronor för varje påbörjad månad som färdigställandet blivit fördröjt.
Beredande organs förslag
Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2018-03-05.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns.
-----
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Exploateringsavtal - del av Björkfors 1:449 i Hemavan
Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun
och Staffan Mikaelsson i Hemavan
Exploateringen avser del av fastigheten Björkfors 1:449 i Hemavan,
Storumans kommun.
I avtalet sägs bl.a:
o Syftet är att Kommunen tillsammans med Exploatören ska tillgodose
ett behov av nya tomter för permanentboende.
o Kommunen utför lokalgata, belysning i anslutning till gata, anläggningar för dagvatten, förberedelse för bredband samt anläggande av
vatten- och avlopp till exploateringsområdet. Exploatören bekostar
sin andel av infrastrukturen.
o Exploatören säljer tomter till intressenter för byggande av bostadshus i enlighet med ny detaljplan. Detta sker i Exploatörens regi och
under hans ansvar.
o Exploateringsområdet ska anslutas till kommunens ledningar för
dricksvatten och spillvatten.
o Framtida ägare av tomt/fastighet erlägger anläggningsavgift enligt
Kommunens vid varje tid gällande va-taxa.
o Kommunen utför förberedelse för bredband. Respektive fastighetsägare betalar anslutningsavgift i samband med att fastigheten kopplas till bredbandsnätet.
o Exploatören bekostar sin del av nybildande/omprövning av gemensamhetsanläggning.
o Exploatören ska ersätta Kommunen för den infrastruktur som finns
beskriven i avtalet. Exploatörens andel för fyra tomter är beräknad
utifrån områdets totalt 32 tomter.
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o För fullgörande av Exploatörens skyldigheter enligt avtalet lämnar
Exploatören en säkerhet i form av pantbrev i fastigheten Björkfors
1:449.
Beredande organs förslag
Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2018-03-05.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns.
-----

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-03-20

KSAU § 36

34 (55)

KS/2018:281 - 251

Exploateringsavtal – del av Björkfors 1:29
Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun
och delägare till Björkfors 1:29.
Exploateringen avser del av fastigheten Björkfors 1:29 i Hemavan,
Storumans kommun.
I avtalet sägs bl.a:
o Syftet är att Kommunen tillsammans med Exploatörerna ska tillgodose ett behov av nya tomter för permanentboende.
o Kommunen utför lokalgata, belysning i anslutning till gata, anläggningar för dagvatten, förberedelse för bredband samt anläggande av
vatten- och avlopp till exploateringsområdet. Exploatörerna bekostar
sin andel av infrastrukturen.
o Exploatörerna säljer tomter till intressenter för byggande av bostadshus i enlighet med ny detaljplan. Detta sker i Exploatörernas regi och
under dennes ansvar.
o Exploateringsområdet ska anslutas till kommunens ledningar för
dricksvatten och spillvatten.
o Framtida ägare av tomt/fastighet erlägger anläggningsavgift enligt
Kommunens vid varje tid gällande va-taxa.
o Kommunen utför förberedelse för bredband. Respektive fastighetsägare betalar anslutningsavgift i samband med att fastigheten kopplas till bredbandsnätet.
o Exploatörerna bekostar sin del av nybildande/omprövning av gemensamhetsanläggning.
o Exploatörerna ska ersätta Kommunen för den infrastruktur som finns
beskriven i avtalet. Exploatörernas andel för åtta tomter är beräknad
utifrån områdets totalt 32 tomter.
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o För fullgörande av Exploatörernas skyldigheter enligt avtalet lämnar
Exploatörerna en säkerhet i form av pantbrev i fastigheten Björkfors
1:29.
Beredande organs förslag
Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2018-03-05.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns.
-----
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Exploateringsavtal - del av Björkfors 1:11, 1:692 m.fl. i Hemavan
Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun
och markägarna till fastigheterna Björkfors 1:11, Björkfors 1:692, Björkfors
1:308, Björkfors 1:696, Björkfors 1:697 och Björkfors 1:698 i Hemavan.
I avtalet sägs bl.a:
o Syftet är att Exploatören ska utföra och bekosta anläggandet av en
vändplan samt säkerställa den sommarled som utgår från vägen
ovanför fastigheten Björkfors 1:698. Ovanstående arbeten sker i
Exploatörens regi och under dennes ansvar.
o Exploatören ska anlägga ny vändplan. På grund av den starka lutningen och höjdskillnad mellan vändplanens inre del och väg upp
mot Björkfors 1:696 måste genomkörningsskydd (vägräcke) i form
av exempelvis en Kolsvabalk samt stödmur anordnas.
Vändplan och stödmur anläggs och bekostas av ägaren till Björkfors
1:308. Genomkörningsskydd bekostas av ägaren till Björkfors 1:308
förutom delen mot vägen, som bekostas av ägarna till Björkfors
1:696, Björkfors 1:697 och Björkfors 1:698. Vändplanen ska beläggas med asfalt, vilket bekostas av SP3-områdets vägförening.
o Tillgängligheten till sommarleden har genom dikningsgrävningar
och andra arbeten skadats. För att möjliggöra anslutning till den ursprungliga dragningen av sommarleden och lösa uppkommen situation ska en bro över diket samt en förhöjd spång över det våta området anläggas. Detta ska utföras och bekostas av ägaren till Björkfors
1:698.
o Anläggningarna ska vara färdigställda och godkända. Datum för färdigställande/godkännande samt vites belopp vid försening enligt följande:
 Vändplan samt genomkörningsskydd inför asfaltering ska vara
färdigställd senast 2019-10-31. Vid försening föreläggs exploatören att betala ett vite med 10 000 kronor för varje påbörjad
månad som färdigställandet av anläggningen i dess helhet blivit
fördröjd.
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 Asfaltering av vändplanen ska vara färdigställd senast
2020-10-01. Vid försening föreläggs exploatören att betala ett
vite med 10 000 kronor för varje påbörjad månad varmed färdigställandet av anläggningen i dess helhet blivit fördröjd.
 Säkerställandet av sommarled ska vara färdigställd senast
2019-10-01. Vid försening föreläggs exploatören att betala ett
vite med 10 000 kr för varje påbörjad månad varmed färdigställandet av anläggningen i dess helhet blivit fördröjd.
Beredande organs förslag
Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2018-03-05.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns.
-----
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Upphandling av förvaltning av Storumans kommuns skogsinnehav
Storumans kommun äger idag 3 533,9 ha mark varav 1 992,2 ha är produktiv skogsmark. Kommunen hade fram till 2015-12-31 en upphandlad skogsförvaltare. Det fanns i avtalet möjlighet till ett års förlängning t.o.m.
2016-12-31.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-15 § 64
att uppdra till tekniska avdelningen att ta fram en skogs- och markpolicy i
samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att beskriva vad
kommunen vill med sin mark och särskilt belysa de samhällsnära markerna
att säga upp avtalet med Skogssällskapet för att med skogs- och markpolicyn som grund göra ny upphandling av förvaltning av kommunens marker
att avvakta med större skogsåtgärder som är planerade att ske inom bostadsnära områden tills ny policy är klar
att inarbeta utredningen av allmänna lekplatser i kommunen enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-24, § 9 i den nya skogs- och markpolicyn.
En skogs- och markpolicy är ännu inte framtagen av tekniska avdelningen
vilket innebär att kommun fr.o.m. 1 januari 2016 inte haft en upphandlad
skogsförvaltare. Det finns dock behov av att genomföra en upphandling.
Beredande organs förslag
Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2018-03-07.
Arbetsutskottet föreslår
att kommunstyrelsens beslut 2015-04-15 § 64 upphävs
att upphandling sker av en förvaltare av kommunens skogsmark med följande förutsättningar:
o Årlig ajourhållning ska ske av kommunens skogsbruksplaner med
tillhörande kartverk.
o Förvaltaren ska svara för att virkesförsäljning sker fritt på marknaden för att få högsta möjliga virkesvärde.
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o Förvaltaren ska vara certifierad för FSC-skogsbruk eftersom kommunen valt att certifiera sitt skogsbruk enligt FSC.
o En årlig åtgärdsplan ska redovisas med budget över föreslagna åtgärder. Föreslagna åtgärder ska redovisas senast den 15 oktober och
avse kommande års verksamhet.
att avtal tecknas för tre år med möjlighet till två års förlängning.
-----
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Markförsäljning - Luspen 3:118
Storumans kommun äger fastigheten vid Utsikten på Stenselebergets topp
där skidstugan är belägen.
Toppstugan i Storuman HB har inkommit med förfrågan markköp av ett
område om ca 1,8 ha där skidstugan är belägen. För att möjliggöra en utbyggnad av verksamheten och driva en utveckling av området med turistisk
inriktning, behöver företaget äga marken.
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Storuman/Stensele 2011, redovisas detta som ett utredningsområde för turistisk verksamhet för att kunna
vidareutvecklas och förankras i en detaljplan, utan att stå i strid med översiktsplanen. Området avses inte att privatiseras utan betjäna såväl ortsbor
som besökare, gärna i samverkan med Badsjöområdet, vilket torde ge hela
Storuman en större utvecklingspotential. Ett levande berg med åretruntverksamhet.
Beredande organs förslag
Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2018-03-08.
Arbetsutskottet beslutar
att området ska värderas innan försäljning
att verksamhet och byggnationer ska vara överensstämmande med fördjupad översiktsplan
att Toppstugan i Storuman HB ska lämna in detaljerade handlingar över
planerad verksamhet och utbyggnadsplaner för det aktuella området.
-----
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Markförsäljning - del av Bastuträsk 3:57
Storumans kommun äger fastigheten Bastuträsk 3:57 där Storumans flygplats ingår.
Industri- och logistikcentrum i Storuman AB har inkommit med förfrågan
om möjlighet att försälja ett markområde om ca 8,5 ha till Vedfabriken i
Lappland. Markområdet är beläget väster om landningsbanan och bebyggt
med en kontorsbyggnad, ett antal förråd/garage och skärmtak. Som utfartsväg skulle taxibanan väster om landningsbanan ut till Grundforsvägen nyttjas.
Beredande organs förslag
Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2018-03-08.
Arbetsutskottet beslutar
att området ska värderas innan försäljning
att uppdra till tekniska avdelningen att utreda alternativa tillfartsvägar till
området.
Jäv
Therese Granström (C) deltar inte i ärendets handläggning och beslut på
grund av jäv.
-----
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Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2018
Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell för
långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar till studenter som
genomför examensarbeten i Akademi Norr-kommunerna.
Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal examensarbeten som man önskar ska genomföras i kommunen och anslår medel för finansiering av stipendier och reseersättningar för detta. Modellen
innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensarbeten (ersättningar till studenter). På det sättet ges långsiktigt ett fungerande
system utan administrativa kostnader och projektfinansieringar.
Utvecklingsenheten för Akademi Norr meddelar 2018-02-01 att man fått i
uppdrag att skriva till varje medlemskommun och fråga hur många examensarbeten kommunen har som målsättning att stödja genom stipendier
och reseersättningar under 2018
Varje examensarbete innebär ett maxbelopp på 13 000 kronor varav 3 000
kronor är reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. Eventuellt stipendium (10 000 kronor) beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat till faktisk prestation.
Kommunernas beslut om antal examensarbeten för 2018 kommer att sammanställas och meddelas direktionen samt läggas ut på
www.akademinorr.se.
Arbetsutskottet föreslår
att tre examensarbeten stödjs under 2018
att varje nämnd/bolag som vill ha ett examensarbete utfört svarar för sin del
av kostnaden
att finansiering för kommunstyrelsens del sker inom befintlig ram
att koncernchef Peter Persson utses till kommunens kontaktperson.
-----
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Bygdeavgiftsmedel 2018 - föreningsbidrag och övriga ansökningar
Länsstyrelsen har fastställt riktlinjer för beviljande av bygdeavgiftsmedel
till föreningar. Ansökningar lämnas direkt till länsstyrelsen och remitteras
till kommunerna som bereder, prioriterar och lämnar ett yttrande (tillstyrker
alternativt avstyrker bidrag). Länsstyrelsen beslutar därefter om bidrag.
Förslag till bifall ska vara i linje med kommunens handlingsplan för bygdeavgiftsmedel.
2018 års disponibla bygdeavgiftsmedel uppgår till 10 921 271 kronor. Enligt handlingsplanen ska 27 % av dessa medel fördelas till föreningsbidrag
och övriga ansökningar.
En sammanställning över remitterade ansökningar med förvaltningens förslag till prioriteringar samt bifall alternativt avslag har upprättats.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2018-03-07.
Arbetsutskottet beslutar
att lämna yttrande till länsstyrelsen om bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2018
till föreningar/övriga ansökningar enligt upprättad sammanställning, vilket
innebär följande:
Tillstyrkta ansökningar
Sökande
Projekt/ändamål
(länsstyrelsens
beteckning)
Sollidens skoterklubb Skoterledsskyltning
(11205-2017)
Slussfors snöskoterSkoterledsskyltning
klubb
(11419-2017)
Strömsunds hemInköp av spårsladd
bygdsförening
(11477-2017)
Gunnarns skoterklubb Skoterledsskyltning
(11549-2017)

Tillstyrkt
belopp
(kr)
55 575
86 141

27 000
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Tillstyrkta ansökningar
Sökande
Projekt/ändamål
(länsstyrelsens
beteckning)
PR-föreningen
Marknadsföringsinsatser
Vildmannen
(11713-2017)
Ytterviks skoterleds- Upprustning av vandrings- och
klubb
skoterleder
(583-2018)
Slussfors IK
Inköp av skoter för ledunder(623-2018)
håll
Storumans kommun
Digitalisering av konstsam(688-2018)
lingar
Skarvsjöby bygdeInsatser i bygdegården gårdsförening
målning och termostater
(872-2018)
IF Berguven
Energieffektivisering i sam(970-2018)
lingslokalen Holken
Björkfors skytteföre- Skjutbana i Hemavan
ning
(972-2018)
Gunnarns IK
Upprustning av ishockeyplan
(973-2018)
Forsmarks skoterSkoterledsskyltning
ledsklubb
(1018-2018)
Filadelfiaförsamling- Fasadmålning av fastigheten
en, Storuman
Centrum 3 i Stensele (Second
(1033-2018)
hand-butik)
Norrbergs idrotts- och Byastugan i Norrberg – byte av
intresseförening
fönster, inklädnad av skorsten
(1083-2018)
samt köksfläkt
Gunnarns missionsVärmepump
församling
(1153-2018)
Rönäs byastugeföreGrillkåta
ning
(1155-2018)

Tillstyrkt
belopp
(kr)
90 000

40 050

90 000
308 430
241 445

23 539
288 000

31 950
44 658

99 000

246 915

21 600

72 000
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Tillstyrkta ansökningar
Sökande
Projekt/ändamål
(länsstyrelsens
beteckning)
Ankarsunds intresse- Energieffektivisering av mötesförening
lokal
(1156-2018)
Föreningen FjällByte av ytterdörrar i gamla
björken
skolan, Mittibäcken
(1159-2018)
PR-föreningen
Swampsoccer 2.0 – hållbar
Vildmannen
miljö, läktare, marknadsföring
(1166-2018)
samt medaljer
Storumans Folkets
Utveckling 2018 - renovering
Husförening
av konferenslokaler
(1178-2018)
Kulturakademin
Projekt Kulturakademin - mu(1210-2108)
siksal
Missionskyrkan i
Piano
Storuman
(1244-2018)
Storumans skoterSkoterledsskyltning
ledsklubb
(1249-2108)
Sandvik-Ersmarks
Byastugans överlevnad
m.fl. byars skifteslag (fönsterbyten)
(1257-2018)
Storuman Armsport
Storuman Armsport – en
Lappmarken
levande förening (inköp av
(1260-2108)
utrustning)
Långvattnets byalag
Dammrenovering etapp 1
(1288-2018)
Tärna församling
Förbättring av ventilation i
(1132-2018)
samlingssal
Luspens ryttarförFörbättrad arbetsmiljö (inköp
ening
av traktor)
(1446-2018)

Tillstyrkt
belopp
(kr)
28 422

54 900

162 000

38 700

46 440
24 750

104 980

46 800

60 693

114 602
240 750
225 000
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Avstyrkta ansökningar
Sökande
(länsstyrelsens
beteckning)
Vardo viltvårdsförening
(11708-2017)
Bergnäs jaktklubb
(707-2018)
Friluftsfrämjandet
(912-2018)
Gunnarns vilt och rök
(989-2018)
Forsmarks skoterledsklubb
(1015-2018)
Storumans IK
(1078-2018)
Storumans IK
(1119-2018)
PR-föreningen Vildmannen
(1120-2018)
PR-föreningen Vildmannen
(1121-2018)
Storumans IK
(1154-2018)
PR-föreningen Vildmannen
(1168-2018)
Storumans kommun
(1246-2018)
Luspens ryttarförening
(1449-2018)

Projekt/ändamål

Uppförande av slakthus och fikaplats
Bastustuga
Belysning i slalombacken
Anpassning av rökeri
Inköp av inventarier och förrådsbod

Medborgar-/turismutveckling
Storumandagarna 2.0
Aktivitetscafé

Bilbingo

Åtgärder på Storhälla
Vildmannakansli

Skyltning för friluftslivet i Hemvan Tärnaby
Förbättringsåtgärder

att rekommendera Friluftsfrämjandet att söka medfinansiering från EU:s
Landsbygdsprogram respektive Riksidrottsförbundet för projektet Belysning i slalombacken.
-----

____________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-03-20

KSAU § 43

47 (55)

KS/2018:267 - 060

Medfinansiering - projekt "Bärkraft" inom EU:s Interregprogram
Botnia-Atlantica___________________________________________
Visit Hemavan Tärnaby AB har 2018-02-09 inkommit med ansökan om
medfinansiering till projekt ”Bärkraft” inom EU:s Interreg-program BotniaAtlantica.
Projektet är ett samarbete mellan Helgeland Reiseliv, Gold of Lapland och
Visit Hemavan Tärnaby. Projektet ska ta ett övergripande grepp om hållbar
utveckling på destinationerna.
Bakgrund och projektbeskrivning
Hemavan Tärnabys besöksnäring befinner sig i en starkt uppåtgående utveckling med fler och fler besökare över hela året. Framtidsutsikterna för
besöksnäringen i Storumans kommun ser bra ut. I Hemavan Tärnaby är det
stora investeringar på gång form av liftar, hotell, handel och fritidshusområden. Med utvecklingen följer också ett stort ansvar. För att lyckas krävs
att besöksnäringens utveckling fungerar väl med andra näringar, de som bor
och verkar på orten och i balans med naturen.
Projekt Bärkraft vill jobba med destinationens hållbarhet på ett koordinerat
och långsiktigt sätt. Visit Hemavan Tärnaby kunde i INTILL-projektet och
med hjälp av AC-Hållbar export genomföra en hållbarhetsgranskning av
destinationen Hemavan Tärnaby enligt FN-initierat ledsystem GSTC (Global Sustainable Tourism Council). Det som identifierats i rapporten kräver
nu samordning och konkret handling.
Detta behöver göras tillsammans med ansvarsparter som kommunen, länsstyrelse, företag, investerare, lokalbefolkning och andra intressegrupper.
Arbetet kräver engagemang och att vi tillsammans skapar ett nytt förhållningssätt i arbetet med hållbarhet. Projektet Bärkraft ska jobba med kunskapsspridning och strategisk kommunikation för att uppnå beteendeförändring och förändrade förhållningssätt i hela kommunen. Detta får också betydelse som motiverande faktor och kommer bidra till produkt- och företagsutveckling. Bärkraft kommer erbjuda föreläsningar, workshops och
hållbarhetsgranskningar till besöksnärings företag i hela kommunen.
Projektperiod
2018-03-01 – 2021-02-28
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KSAU § 43 – forts.
Total projektbudget
13 577 818 kronor
Sökt medfinansiering från Storumans kommun
Totalt 1 146 988 kr enligt följande:
år 2018 - 235 996 kr
år 2019 - 455 196 kr
år 2020 - 438 496 kr
år 2021 - 17 300 kr
Övriga projektdeltagare
Region Västerbotten, länsstyrelsen i Västerbottens län. Lycksele kommun,
Malå kommun, Norsjö kommun, Vindelns kommun.
Styrgrupp
Styrgruppens sammansättning specificeras inte i ansökan.
Bedömning
Projektet har behandlats i kommunens projektutvecklingsgrupp samt i koncernledningsgruppen. Ett antal frågor har uppstått angående projektets omfattning i förhållande till efterfrågan och anpassningsförmågan hos branschen och konkretionsnivån för projektets aktiviteter.
Mycket av den expansion som idag sker främst i Hemavan innebär fysisk
exploatering av områden och resurser och turisternas resor till området sker
till allra största del med bil eller flyg, som också tros öka. Detsamma gäller
till exempel skoterturism och andra liknande aktiviteter. Detta står på flera
sätt i direkt motsättning till många av de nationella och internationella hållbarhetsmålen. Om projektet kan bidra till att uppnå konkreta förändringar
på dessa områden i kombination med en expansion av turismen vore det
mycket lovvärt och värdefullt, men då måste stora insatser sannolikt göras
för att uppnå de förändringar som krävs hos alla parter.
Med anledning av dessa frågor har koncernledningsgruppen vid sammanträde 2018-03-16 fått en fördjupad föredragning av projektet av Visit
Hemavan Tärnaby.
Projektets styrgrupp måste också specificeras innan kommunen kan besluta
om att delta i projektet.
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Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-03-07.
Arbetsutskottet beslutar
att Storumans kommun deltar i projektet
att kommunens medfinansiering – totalt 1 146 988 kronor - tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt samt näringslivsfrämjande
åtgärder enligt följande:
235 996 kronor år 2018
455 196 kronor år 2019
438 496 kronor år 2020
17 300 kronor år 2021
att deltagande i och medfinansiering av projektet gäller under förutsättning
att Storumans kommun ingår i projektets styrgrupp.
-----
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KS/2014:186 - 849

Projekt "Snösäkra" Tärnaby - rapport samt ansökan om att använda
ej utnyttjade medel___________________________________________
Storumans kommun har sedan 2014 deltagit i projektet ”Snösäkra Tärnaby”
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-05-05 § 57.
Den planerade projektperioden är nu avslutad och projektägaren Hemavan
Tärnaby näringsförening har 2018-02-07 inkommit med en rapport av projektet.
Projektet bedöms ha uppnått alla sina verksamhetsmål gällande snöläggning
för de alpina intressenterna i Tärnaby. De positiva kringeffekter som förväntades för näringslivet, ytterligare utbildningar och träningsgrupper i
Tärnaby samt engagemang från flera kommersiella aktörer har dock inte
åstadkommits lika tydligt.
Projektet har blivit något billigare än planerat att genomföra. Därför återstår
167 380 kronor av den beviljade medfinansieringen från Storumans kommun.
Ansökan om att nyttja resterande medel
Hemavan Tärnaby Näringsförening representerar ett stort antal företag i
flera olika branscher. I januari 2018 hade föreningen 56 medlemmar som
tillsammans står för en stor del av företagen i området. Därmed skulle de
kvarvarande pengarna kunna göra nytta för en stor grupp i området. Planen
är att använda medlen på följande sätt:
25 % Föreläsningar
Styrelseutveckling, bättre/modernt ledarskap, digitalisering, hållbara företag, säkra kompetensförsörjning för framtiden, ekonomistyrning.
50 % Workshops
Affärsmodellering för mer lönsamma företag, ledarledda feedbackövningar
för att tillsammans utveckla och tycka till om varandras företag, innovationer för att bredda säsongen.
25 % Övriga aktiviteter
Nätverksträffar med företagspresentationer, företagsgala för att stärka näringslivsklimatet i området och bidra till ökat nätverkande och samarbete
mellan företagen i föreningen.
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Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-03-07.
Arbetsutskottet beslutar
att bevilja ansökan om att använda ej utnyttjade medel till projekt ”Snösäkra Tärnaby”
att Hemavan Tärnaby Näringsförening ska slutredovisa användningen av
dessa medel senast 2019-11-30.
-----
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KS/2018:286 - 219, KS/2018:287 - 219

Samråd - förslag till ny översiktsplan för Vilhelmina kommun
("Vilhelmina kommun med sikte på 2030")________________
Bakgrund
Vilhelmina kommun har tagit fram en kommuntäckande översiktsplan som
ska tjäna som politisk viljeinriktning och vägledning för hur mark, vatten
och bebyggelse ska utvecklas över hela Vilhelmina kommuns yta.
Vilhelmina kommun har därför inbjudit Storumans kommun att senast den
31 mars 2018 lämna synpunkter på översiktsplanen.
Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg som i tjänsteutlåtande daterat 2018-02-16 gjort en bedömning/förslag till yttrande.
Beredande organs förslag
Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-02-16.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till presidiet att lämna yttrande till Vilhelmina kommun utifrån
utredarens tjänsteutlåtande.
-----
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KS/2018:287 - 219

Samråd - förslag till LIS-plan för Vihelmina kommun (landsbygdsutveckling i strandnära lägen), tematiskt tillägg till översiktsplan__
Storumans kommun har inbjudits att lämna synpunkter på förslag till LISplan för Vilhelmina kommun (landsbygdsutveckling i strandnära lägen),
som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Synpunkter ska lämnas senast den 31 mars 2018.
Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg som i tjänsteutlåtande daterat 2018-03-14 gjort en bedömning/förslag till yttrande.
Beredande organs förslag
Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-03-14.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till presidiet att lämna yttrande till Vilhelmina kommun utifrån
utredarens tjänsteutlåtande.
-----
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KS/2018:11 - 000

Remiss - betänkandet "Ett land att besöka - en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring" (SOU 2017:95)_____________
Näringsdepartementet har i remiss daterad 2017-12-20 gett Storumans
kommun möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande senast
den 6 april 2018.
Ärendet har överlämnats till Storumans Kommunföretag AB/näringslivskontoret för förslag till yttrande.
Bedömning
Storumans kommunföretag AB/näringslivskontoret har även tagit del av
Region Västerbotten Turisms remissvar till utredningen Sverige ett land att
besöka, som baseras på det som arbetsgruppen i regionala nätverket har tagit fram. Regionala nätverket består av alla regionala turismorganisationer
och arbetsgruppen består av en representant från Skåne, Östergötland, Gotland och Västerbotten. Arbetsgruppen har träffats vid ett flertal tillfällen
och arbetat igenom utredningen och dess förslag, samt gemensamt formulerat ett remissvar. Detta arbete har även stämts av med SKL och med Svensk
Turism.
Arbetsutskottet beslutar
att lämna yttrande till Näringsdepartementet av vilket framgår att Storumans kommun ställer sig bakom Region Västerbottenturisms yttrande då
deras bifall, synpunkter och invändningar stämmer väl överens med kommunens syn på betänkandet.
-----
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KS/2018:61 - 107

Ombud vid föreningsstämma med Kommuninvest 2018
Föreningen Kommuninvest håller föreningsstämma den 26 april i Stockholm.
Kommunfullmäktige har 2014-11-25, § 45 beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.m.
Kommuninvest emotser meddelande om vem som utses att vara ordinarie
ombud respektive ersättare på föreningsstämman senast den 22 mars.
Arbetsutskottet beslutar
att avstå från att delta på föreningsstämman och därmed inte utse något
ombud.
-----
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