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Motion - decentralisering av offentliga myndigheter
Gunnar Andersson (S) har 2018-02-12 lämnat in rubricerad motion.
Av motionen framgår bland annat följande:
Mot bakgrund av att regeringen nu börjat utlokalisera myndigheterna från
städerna, vill motionären gå ytterligare ett steg och se en decentralisering av
kommunala tjänster.
I Storumans kommun sker en överväldigande del av nybyggnation/
expansion i den västra kommundelen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ärenden rör således en plats 15 mil från den plats där nämnden befinner sig, vilket inte är optimalt. En lokalisering i den västra kommundelen
(Tärnaby) skulle därför effektivisera tjänsteutövningen, möjliggöra besparingar av resekostnader och inte minst öka servicenivån mot dem som bygger. Då det dessutom visat sig svårt att rekrytera personal med adekvat
kompetens skulle detta kanske underlättas om arbetsplatsen var i den numera eftertraktade miljön som fjällen utgör.
Gunnar Andersson föreslår
att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden flyttas helt eller delvis till
Tärnaby
att Tärnaby/Hemavan anges som huvudsaklig tjänsteort vid nyrekrytering.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27, § 7 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppgifter som omfattar betydligt mera än prövning och tillsyn vid byggnation. Enligt reglementet ska
nämnden ansvara för bl.a. den prövning och tillsyn som ankommer på
kommunen inom plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, tobakslagen, lotterilagen,
lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel, lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel, lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning.
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Om nämnden och förvaltningen helt flyttar till Tärnaby bedöms resekostnaderna inte minska i omfattning när man behöver göra förrättningar i hela
kommunen. En betydande negativ effekt är att kommunen bedöms komma
att tappa erfaren personal med försämrad produktivitet som följd under en
längre övergångsperiod.
Inget hinder finns idag att personal i de fall det är lämpligt utgår från annan
ort än kommunhuvudorten. Bedömningen görs av förvaltningschefen i samråd med berörd personal om var man lämpligast är stationerad och/eller varifrån man lämpligast utgår ifrån.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-07-10.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen avslås.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-08-21

KSAU § 62

4 (23)

KS/2016:490 - 209

Medborgarförslag - kartläggning och sanering av klotter
Ulf Larsson har 2016-10-10 lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår
att en arbetsgrupp tillsätts för en kartläggning av klotter på alla ställen i
kommunen
att en åtgärdsplan för sanering av klotter tas fram.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-29, § 111 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.
Bedömning
I områden som utsätts för omfattande klotter blir det förutom höga saneringskostnader en förfulning av miljön men också en känsla av otrygghet
för de som bor och vistas i området. I områden där det förekommer omfattande klotter görs ofta det förebyggande arbetet i samverkan mellan polis,
fastighetsägare, kommun och andra samhällsaktörer.
Bedömningen är att klotter i Storumans kommun förekommer i ringa omfattning. Ingen särskild arbetsgrupp bedöms behöva tillsättas för kartläggning av klotter och ingen åtgärdsplan för sanering av klotter bedöms heller
behöva upprättas. Om situationen förändras med mer omfattande klotter i
kommunen bör det förebyggande arbetet ske inom överenskommelsen för
den lokala samverkan som finns mellan polis och kommun.
Kommunens hantering när klotter förekommer på egna byggnader är att alltid polisanmäla saken och att därefter skyndsamt avlägsna klottret.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-07-05.
Arbetsutskottet föreslår
att medborgarförslaget avslås eftersom klotter i Storumans kommun förekommer i ringa omfattning.
-----
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Förändringar i investeringsram 2016-2019
I samband med att kommunfullmäktige 2015-06-15 antog strategisk plan
för perioden 2016-2019 fastställdes även investeringsramarna för åren
2016, 2017, 2018 och 2019. Kommunfullmäktige beslutade vidare
2016-11-29 att sammanlägga investeringsramarna över hela perioden enligt
följande:
Investeringsram perioden 2016-2019 (mnkr)
Styrelse/nämnd
2016-2019
Strategiska investeringar – fördelas av
40
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
74
Fritids-, kultur-, och utbildningsnämnden
3
Omsorgsnämnden
3
Summa
120
I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-12 återrapporterades utfallet av beslutade, pågående och avslutade investeringsprojekt
under perioden 2016-2019.
Utfall och prognos av investeringsprojekt i relation till beslutad investeringsram
Nämnd/styrelse

Utfall
20162017

Utfall
2018-04-30

Prognos
2018

Kommunstyrelsen
- varav taxefinansierat
Fritid- kultur och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Summa

Ram
20162019

Återstår
2019

Återstår
2019
av
ram
exkl.
taxefinansierat
-2 908 25 895

65 343
7 443
1609

8 592
2 098
133

51 565
21 360
750

114 000
3 000

641

641

1206
68 158

7
8 732

750
53 065

3 000
120 000

1 044
-1 223

1 044
27 580

Med prognos för utfallet 2018 kommer den beslutade ramen att överskridas
innevarande år.
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Det kan konstateras att en betydande del av investeringsprojekten är kopplade till verksamhet som är taxefinansierad, huvudsakligen inom området
vatten och avlopp (va).
Mot bakgrund av den utveckling som pågår i kommunens västra delar och
reinvesteringsbehovet i befintliga c-va-anläggningar, är åtgärder inom området nödvändiga för fortsatt tillväxt.
Va-verksamheten ska ha en hundraprocentig finansiering av taxor och avgifter enligt gällande lagstiftning vilket betyder att eventuella kapitalkostnader som avskrivningar, räntor och amorteringar för investeringsprojekt i
den verksamheten också ska finansieras av taxan för va.
Det betyder att nödvändiga, prioriterade investeringar inom va inte påverkar
annan kommunal verksamhet eftersom eventuella kostnadsökningar ska pareras med va-taxan.
Genom att besluta att gällande investeringsramar kan utökas med investeringsprojekt i taxefinansierad verksamhet ökar möjligheten att möta såväl
behov som efterfrågan och på så sätt säkra fortsatt goda förutsättningar för
tillväxt.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-07-17.
Arbetsutskottet föreslår
att investeringsramen om 120 mnkr för perioden 2016-2019 omfattar investeringsprojekt i skattefinansierad verksamhet
att investeringsprojekt i verksamhet som finansieras av taxor och/eller avgifter kan hanteras löpande utöver beslutad investeringsram
att investeringsprojekt inom taxefinansierad verksamhet beslutas enligt
samma ordning som övriga investeringsprojekt
att uppföljning av samtliga investeringsprojekt - oavsett verksamhetsområde - löpande redovisas i tertialuppföljning, delårsrapport samt årsredovisning.
----_________________________________________________________________________________________________________________
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KS/2016:34 - 214

Detaljplan - fastigheten Luspen 1:88 m.fl., Fredens Torg i Storumans
samhälle___________________________________________________
Bakgrund/sammanfattning
Hösten 2013 påbörjade kommunen en process för att öka attraktiviteten och
säkerheten i Storumans centrum. En arbetsgrupp bildades och genom dialogmöte och kompletterande idélådor samt synpunkter via digitala medier
har kommunen fått många synpunkter och idéer från allmänheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-10, § 30 att uppdra till arbetsgruppen
att påbörja och genomföra en process för att ta fram scenarier, detaljplaneändring samt investeringar i form av ombyggnationer.
En konsult har upphandlats för att ta fram idéskisser för olika scenarier, för
utveckling av torget och närliggande ytor. Särskilt fokus har lagts på att utveckla attraktiviteten och säkerheten av torgområdet men även trafikströmmar och behov av parkeringar enligt följande:
o Fortsatt biltrafik (nuläge)
o Minskad biltrafik och ökad prioritet på oskyddade trafikanter
o Ett bilfritt torgområde
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-20, § 142 att uppdra till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att påbörja revidering av gällande detaljplan för
centrum.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-10-21, § 138 att upprätta detaljplan med utökat förfarande. Behovsbedömning är upprättad i december 2015. Förslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Detaljplanen
handläggs genom utökat förfarande då den anses ha stor betydelse för allmänheten.
Syftet med detaljplanen är att öka attraktiviteten och trafiksäkerheten i
Storumans centrum.
Bestämmelser
Förslaget överensstämmer med gällande fördjupad översiktsplan för
Storuman/Stensele (antagen 2011). Området ligger inom detaljplan för
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Blå vägen och väg 45, delen Fredens Torg (kommunens beteckning
10:62A). Övriga detaljplaner som berörs är:
o
o
o
o

Kv. Rådhuset och Kapellet (kommunens beteckning 10:29)
Kv. Tjänstemannen och Köpmannen (kommunens beteckning 10:34)
Kv. Kulturen m.m. (kommunens beteckning 10:49)
För del av Luspen 1:88, Skolgatan (kommunens beteckning 10:57).

Granskningsutlåtande och bedömning
Planförslaget har tidigare varit ute för samråd under tiden 2016-10-31—
2016-11-21.
Granskning har skett under tiden 2016-12-22—2017-01-23. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.
Förslaget har delvis reviderats utifrån vad som framkommit under granskningstiden. Berörd fastighetsägare ges möjlighet att förvärva del av kommunal gatumark för att anlägga p-platser för kundparkering längs Stationsgatan mot ICA-butiken. Möten har skett med ägaren av berörd fastighet
Tjänstemannen 12. Marken vid Aktiviteten har ändrats från C (centrum) till
användning TORG.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-28, § 77 att godkänna förslaget till detaljplan och föreslå att det antas av kommunfullmäktige.
Återremiss
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2017-09-26, § 72 beslutades att återremittera ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för
omarbetning av förslaget till detaljplan vad avser minskning av parkeringsytorna i anslutning till nuvarande grönområde ”Fredens Torg”, och parkeringsytor i stället tillskapas i närområdet runt centrum för att inte motverka
handeln.
Förslaget har härefter reviderats utifrån vad som framkom under granskningstiden och kommunfullmäktiges återremiss. Parkeringsytan vid torget
mot E12 kommer inte att utökas utan kommer att ha samma utformning
som idag. Ett dokument är under framtagande utifrån tidigare utredning vad
avser övriga parkeringsytor i Storumans centrum, både befintliga och eventuella tillkommande ytor.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens behandling 2018-06-27, § 90
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna reviderat förslag
till detaljplan för fastigheten Luspen 1:88 m.fl., Fredens Torg i Storumans
samhälle och föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.
Beredande organs förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-06-28, § 77 och
2018-06-27, § 90.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-08-22, § 82.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-08, § 103.
Arbetsutskottet föreslår
att reviderat förslag till detaljplan för fastigheten Luspen 1:88 m.fl.,
Fredens Torg i Storumans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län,
upprättad 2016-09-21, reviderad 2016-12-14, 2017-07-01 och 2018-06 antas.
-----
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KS/2018:927 - 251

Exploateringsavtal - handel, tankställe och campingområde på del av
Umfors 1:4 och Umfors 1:85___________________________________
Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun
och Umfors Camping AB samt Vision 2002.
Exploateringen avser del av Umfors 1:4 och Umfors 1:85 med handel, tankställe och campingområde.
I avtalet sägs bland annat:
o Syftet med exploateringen är att möjliggöra en utveckling av befintligt
handelskomplex och drivmedelsanläggning samt nyetablering av husvagnsparkering. I ett område i söder finns möjlighet att anordna en
parkering/garage.
o Exploatören ska utföra gata, anläggningar för dagvatten samt anläggande av vatten och avlopp inom exploateringsområdet. Ovanstående
arbeten sker i exploatörens regi och under hans ansvar. Exploateringen
bedöms pågå under en tioårsperiod.
o Exploatören ska ansöka om och bekosta förrättning enligt anläggningslagen (AL) för drift och underhåll av
 gata
 naturområden
Om camping och handelsområdet ska ha gemensamt system för vatten- och avloppsanläggningar ska en gemensamhetsanläggning bildas
även för detta.
o Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Exploatören utför och bekostar därför anläggning för vatten
och avlopp.
En gemensam dricksvattentäkt för hela exploateringsområdet är att
föredra ur kvalitetssynpunkt och om möjligt att den är en grundvattentäkt.
Avloppsanläggningen föreslås för servicehusen vara indelad i två
separata system där svartvattnet (avlopp från toalett) och BDT-vattnet
(avlopp från bad, dusch och tvätt) leds mot renande anläggningar var
för sig. Detta görs för att effektivisera reningsprocesserna och minska
bräddningsrisken. Avloppsvattnet från uthyrningsstugorna och svartvattnet från servicehusen förslås ledas till ett minireningsverk. Vid
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projektering och slutligt val av avloppslösning är det viktigt att beräkning av erforderlig storlek på den anläggning som väljs görs.
Detaljerad lösning av avlopp redovisas i samband med bygglov.
o Exploatören ska utföra och bekosta dagvattenanläggning för att fördröja samt rena dagvatten från campingområdet. Öppna dagvattendammar föreslås anläggas som har till funktion att fördröja dagvattenflödet som uppkommer efter exploatering till nulägesflödet.
För den norra delen av campingområdet föreslås vegetationsklädda
diken utmed planerade vägar samt en mindre fördröjningsdamm i
nordväst innan grusvägen ansluter till befintlig infart från väg E12.
Dessa dagvattenanläggningar bidrar till att fastlägga dagvattenföroreningar. Utloppet från den mindre fördröjningsdammen leds till befintlig bäck.
I anslutning till parkeringen på västra sidan av planerad handelsutbyggnad föreslås en fördröjningsdamm anläggas i anslutning till befintligt dike utmed väg E12. Detta för att möjliggöra fördröjning och
viss rening av dagvattnet. Lösning av lokalt omhändertagande av dagvatten redovisas i samband med bygglov.
o En ny drivmedelsanläggning ska förläggas vid den norra infarten till
exploateringsområdet. Oljeavskiljare med filterbrunn skall anläggas.
o Om exploatören inte fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal om
iordningsställande av dagvattenanläggning och avloppsanläggning innan startbesked för varuhus eller camping ges, ska exploatören betala
ett vite om 20 000 kronor för varje påbörjad månad varmed färdigställandet i dess helhet blivit fördröjt.
Om exploatören inte fullgör sina åtaganden enligt detta avtal angående
ny drivmedelsanläggning senast 2019-12-31 utgår vite med 20 000
kronor för varje påbörjad månad som färdigställandet i dess helhet
blivit fördröjt.
Beredande organs förslag
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2018-08-10.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns.
----_________________________________________________________________________________________________________________
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KS/2018:910 - 020

Medarbetarenkäten 2018
Medarbetarenkäten samt enkäten hållbart medarbetarengagemang är genomförd under våren 2018. Svarsfrekvensen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde är på 84,5 procent. Av 103 medarbetare så har 87 svarat.
Vad gäller medarbetarenkäten har 57 frågor ställts till medarbetarna som resultatmässigt sammanställts till ett medarbetarindex inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 13 ytterligare frågor har ställts till medarbetarna
vad gäller kränkande särbehandling, sexuella trakasserier samt hot och våld.
Enkäten är utformad med en skala från 6 till 1, där 1 är sämst och 6 är bäst.
Värdena uttrycker en nöjd medarbetar index (NMI). Vad gäller enkäten
hållbart medarbetarengagemang så har 9 frågor ställts till medarbetarna angående motivation, ledarskap och styrning. Enkäten är utformad med en
skala från 0 till 100, där 0 är sämst och 100 är bäst. Värdena utrycker ett
hållbart medarbetarengagemang index (HME)
Sammanfattande bedömning av kommunstyrelsens NMI 2018
Utvärdering mot antaget mål 2018
NMI
Utfall 2018
Kommunstyrelsen
5,0

Mål 2018
4,7

+/+ 0,3

Utveckling 2010 - 2018
NMI
KS*
K**

Utfall
2018
5,0
4,8

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
4,7
4,8
4,9
4,7
4,7
4,4
4,5
4,2
4,8
4,8
4,7
4,8
4,7

*) KS = kommunstyrelsen **) K = all kommunal verksamhet
Sammanfattande bedömning av kommunstyrelsens HME 2018
Utvärdering mot antaget mål 2018
HME
Utfall 2018
Kommunstyrelsen 81,8

Mål 2018
77,6

+/+ 4,2

Utveckling 2013 - 2018
HME
KS*
K**

Utfall
2018
81,8
81,3

Utfall
2017
77,6
80,7

*)KS = kommunstyrelsen

Utfall
2016
79,8
80,4

Utfall
2015
81,7
81,1

Utfall
2014
78,0
80,6

Utfall
2013
78,0
78,6

**) K = all kommunal verksamhet
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Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-07-10.
Arbetsutskottet föreslår
att informationen och uppföljningen noteras.
-----
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KS/2018:489 - 510

Trafikstrategi för E12-regionen 2018-2040
Trafikstrategin är framtagen av medlemmar i Kvarkenrådet, Blå Vägen och
MidtSkandia genom projektet E12 Atlantica Transport. Trafikstrategin har
arbetats fram av en särskild arbetsgrupp med stöd av en politisk referensgrupp. ”Ett gränslöst transportsystem från öst till väst for alla” är Trafikstrategins vision för transportsystemet i E12-regionen mot 2040.
Trafikstrategin syftar till att peka ut gemensamma prioriteringar inom
transport- och infrastrukturutveckling och framtida utvecklingsprojekt. Genom långsiktiga gemensamma yttranden gentemot nationella och regionala
transportplaner ökar möjligheten att vara framgångsrik i konkurrensen om
regionala, nationella och internationella investeringsmedel för infrastruktur.
Strategin omfattar tre samarbetsområden som anses särskilt viktiga för regionens utveckling av transportsystemet:
o Transport- och infrastrukturutveckling
o Gränsöverskridande infrastrukturplanering
o Social hållbarhet
Trafikstrategin ägs av de tre samarbetsorganisationerna Kvarkenrådet, Blå
Vägen och MidtSkandia. Strategin kan börja implementeras när den beslutats av de tre organisationerna.
Medlemskommuner uppmanas besluta att ställa sig bakom framtagen trafikstrategi senast 2018-09-30.
Beredande organs förslag
Trafikplanerare Talvikki Rundqvists tjänsteutlåtande 2018-06-07.
Arbetsutskottet föreslår
att Storumans kommun ställer sig bakom Trafikstrategi för E12-regionen
2018-2040.
-----
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Medfinansiering - Interregprojekt Mat och matupplevelser i Helgeland
och Västerbotten______________________________________________
MidtSkandia har 2018-05-06 inkommit med ett projektförslag och ansökan
om medfinansiering till rubricerat projekt.
Projektbeskrivning
Bakgrunden till projektet är att det uttryckts behov och önskemål om att utveckla lokal mat och matupplevelser i flera av inlandskommunerna, specifikt Sorsele, Storuman, Dorotea, Vilhelmina, Åsele och Lycksele.
MidtSkandia har därför utarbetat ett förslag till ett 3-årigt projekt inom
EU:s Interregprogram Botnia-Atlantica.
Projektet genomförs i brett samarbete med Fylkesmannen i Nordland,
Region Västerbotten, utbildningsinstitutioner och näringsliv samt ett 10-tal
kommuner i Västerbotten och Helgeland, med målet att skapa en bred tillhörighet och stark identitet för lokala matupplevelser i Helgeland och
Västerbotten. MidtSkandia är projektägare.
Målsättningen är att tillsammans skapa en stolthet inom mat och matkultur,
med produkter i världsklass från land, hav, sjö och fjäll. Mat ska bli en reseanledning för att besöka Helgeland och Västerbotten.
Projektet ska arbeta med följande aktiviteter:
o Skapa förutsättningar för ökat värdeskapande i upplevelsenäringen med
utgångspunkt i lokal mat och matupplevelser.
o Vägleda, stötta och utgöra en resurs för utveckling av upplevelser baserad på lokal mat.
o Bidra till gränsövergripande erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
bland aktörer inom lokal mat och matupplevelser.
o Identifiera och begränsa gränshinder och utgöra en resurs för att underlätta gränshandel.
o Öka tillgängligheten av lokala råvaror och produkter med fokus på livsmedel.
o Engagera ungdomar och invandrare i matkultur, mattraditioner, lokal mat
och entreprenörskap.
o Säkerställa rekryteringsbehovet av ungdomar och invandrare inom mat
och matupplevelser.
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KSAU § 67 – forts.
Projektperiod
2018-09-17–2021-09-15
Medfinansiering
De deltagande kommunernas medfinansiering föreslås till 60 000 kronor för
hela projektperioden, dvs. 20 000 kronor/år
Bedömning
Projektet har bearbetats i kommunens projektutvecklingsgrupp och bedöms
kunna fylla en god funktion. Det finns inte så många matföretagare i Storumans kommun, men de som tillfrågats har uttalat sig positivt. Dessutom
borde detta innebära att det finns fler potentiella näringsidkare inom branschen.
Projektbeskrivningen anger inte hur projektets styrgrupp ska formeras.
Detta behöver fastställas.
Koncernledningsgruppen har 2018-08-13 tillstyrkt projektet.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-07-11.
Arbetsutskottet beslutar
att delta i projektet under förutsättning att projektets styrgrupp klargörs
att kommunens medfinansiering, 60 000 kronor (20 000 kronor/år för år
2018, 2019 och 2020), tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering
av projekt.
-----
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Medfinansiering - projekt Hållbara arbets- och tjänsteresor
Region Västerbotten har 2018-05-17 inkommit med förfrågan om deltagande och medfinansiering av rubricerat projekt.
Projektbeskrivning
Projektets övergripande mål är att anställda i Västerbotten gör en större andel av tjänsteärenden, samverkan och arbetsresor med muskelkraft, kollektivtrafik, delat fordon eller digitalt, och en större andel arbete med distansnärvaro när så möjligt.
Projektet ägs av Region Västerbotten och ska inkludera landstinget, minst
tio av länets kommuner samt de företag som vill vara med (främst större arbetsgivare).
Projektets aktiviteter kommer att se lite olika ut hos de olika deltagande organisationerna beroende på att man hunnit lite olika långt i nuläget. Valet
av aktiviteter kommer att göra i projektets första fas och kommer att baseras
på:
o En nulägesanalys som ger information om aktuella utmaningar inom
resande och om arbetsplatsens strukturer för resande och samverkan.
o Ett ”önskeläge” som formuleras under kartläggningen.
o Vilka utmaningar respektive organisation vill fokusera mest på.
o Vilka aktiviteter som tilltalar och kan passas in i medarbetarnas och
organisationens vardag.
Exempel på aktiviteter är bland annat att:
o Uppdatera och förankra resepolicy och skapa stödjande strukturer.
o Göra det enklare att hitta och boka resa eller fordon för tjänsteärenden,
t.ex. planera för kommande resebyråupphandling.
o Förenkla samåkningen i tjänsten och till och från arbetet.
o Förbättra busshållplatser och skyltning.
o Genomföra tävlingar och kamper på arbetsplatserna.
o Se över hur olika alternativ och kombinationer för arbetsresor, tjänsteresor, digitala möten och distansarbete kan underlätta rekrytering och
behållandet av kompetens
o Skapa överblick över kostnader och miljöpåverkan av tjänsteresor.
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KSAU § 69 – forts.
Ett genomgående mål är att säkra långsiktigheten i arbetet för hållbart
arbets- och tjänsteresande vid varje arbetsplats. Projektet ska starta långsiktiga processer som fortsätter hos organisationerna även när projektet är
över. Projektet kommer att arbeta med att förbättra interna strukturer och
information, med mera, men detta behöver sedan underhållas och tillvaratas
i de ordinarie verksamheterna.
Projektperiod
2019-04-01 – 2022-03-31
Operativt kommer projektaktiviteterna i kommunen att inledas efter halvårsskiftet 2019.
Projektbudget
Projektets totalbudget är inte definitivt fastställd eftersom det inte är helt
klart vilka organisationer som deltar. Från deltagande kommuner söks en
medfinansiering på 112,5 kronor per anställd kontant, samt medfinansiering
med egen arbetstid motsvarande 0,15 h per anställd. För Storumans kommuns del motsvarar detta:
Kontant medfinansiering
Medfinansiering i arbetstid

67 500 kr
90 timmar

Styrgrupp
Styrgruppens sammansättning är inte fastställd i ansökan, eftersom projektdeltagarna inte är helt klarlagda.
Bedömning
Projektet har bearbetats i kommunens projektutvecklingsgrupp och Region
Västerbottens kollektivtrafikstrateg har besökt kommunen för att informera
om och diskutera projektet. Projektet bedöms som angeläget och anknyter
till många styrdokument och målsättningar både på lokal och nationell nivå.
Det organisatoriska ansvaret och löpande bemanningen för det interna arbetet med kommunens arbets- och tjänsteresor kan behöva klargöras.
Koncernledningsgruppen har 2018-08-13 tillstyrkt projektet.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-07-12.
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KSAU § 69 – forts.
Arbetsutskottet beslutar
att delta i projektet
att kommunens kontanta medfinansiering, 67 500 kronor, tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt med 33 750 kronor för år
2019 och 33 750 kronor för år 2020.
-----
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KS/2018:784 - 209

Remiss - betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU
2018:35)_____________________________________________________
Näringsdepartementet har i remiss daterad 2018-06-01 gett Storumans
kommun möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande, som är
slutbetänkandet av utredningen om kommunal planering för bostäder.
Yttrande ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 28 september.
Ärendet har överlämnats till utredare Alexander Jonsson som i tjänsteutlåtande daterat 2018-07-12 sammanfattat betänkandet och gjort en bedömning.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-07-02.
Arbetsutskottet beslutar
att lämna yttrande till Näringsdepartementet enligt utredarens bedömning i
tjänsteutlåtandet.
-----
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Remiss - slutbetänkandet Statliga servicekontor - mer service på fler
platser (SOU 2018:43)________________________________________
Finansdepartementet har i remiss daterad 2018-06-11 gett Storumans
kommun möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande, som är
Servicekontorsutredningens slutbetänkande.
Yttrande ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 11 september.
Ärendet har överlämnats till utredare Alexander Jonsson som i tjänsteutlåtande daterat 2018-07-05 sammanfattat betänkandet och gjort en bedömning.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-07-05.
Arbetsutskottet beslutar
att lämna yttrande till Finansdepartementet enligt utredarens bedömning i
tjänsteutlåtandet.
-----
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Remiss - EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden m.m.________________________________________
Näringsdepartementet har i remiss daterad 2018-07-05 gett Storumans
kommun möjlighet att lämna synpunkter på förslag från EU-kommissionen
om EU:s regionalpolitik för programperioden 2021-2027.
Yttrande ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast den 12 september, men gärna tidigare eftersom departementet redan påbörjat behandlingen av förslagen.
Ärendet har överlämnats till utredare Alexander Jonsson som i tjänsteutlåtande daterat 2018-07-12 sammanfattat de mycket omfattande och detaljerade förslagen överskådligt och utifrån detta gjort bedömningar. Utredaren
konstaterar att remisstiden är begränsad samtidigt som all tid som kan tillgängliggöras innan sista svarsdag behövs för att bearbeta yttrandet.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-07-12.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till presidiet att lämna yttrande till Näringsdepartementet med
utgångspunkt i och bearbetning av utredarens bedömningar i tjänsteutlåtandet.
-----
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KS/2018:716 - 109

Remiss - Bostadsförsörjningsprogram för Lycksele kommun
2019-2022____________________________________________
Lycksele kommun har i remiss daterad 2018-05-28 gett Storumans kommun
möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Bostadsförsörjningsprogram
(inklusive handlingsplan) för Lycksele kommun 2019-2022. Remisstiden
går ut den 20 september 2018.
Ärendet har överlämnats till utredare Alexander Jonsson som i tjänsteutlåtande daterat 2018-07-10 sammanfattat förslaget och gjort en bedömning.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-07-10.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till presidiet att lämna yttrande till Lycksele kommun.
-----
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