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KS/2017:390 - 020

Motion - åtgärder för ett attraktivare arbete inom vård och omsorg
Helena Israelsson (V) har 2017-06-13 lämnat in en motion där hon bland
annat beskriver arbetssituationen för personal inom vård och omsorg med
nuvarande schemaläggningsstruktur, undersköterskans roll och behovet av
en förändrad lönepolitik i kommunen.
Israelsson föreslår sammanfattningsvis
att Storumans kommun ser över möjligheterna för att, tillsammans med
fackliga representanter och anställda, utreda och genomföra följande:
o Säga upp avtal avseende schemaläggnings- och tidplaneringsverktyget
Time Care
o Anställda får ha sina arbetsplatser som de kan vara trygga på och känna
ansvar för
o Ny schemastruktur för skapande av lugn och arbetsro
o Förändrad lönepolitik
o Skapa forum för stärkande av undersköterskornas yrkesroll
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13, § 54 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till
omsorgsnämnden för yttrande.
Omsorgsnämndens yttrande 2017-12-13 2017-12-13, § 147
Helena Israelsson belyser ett viktigt område, nämligen hur man genom åtgärder kan göra arbetet inom vård och omsorg mer attraktivt. Detta är en
nyckelfråga när det gäller kommunernas möjligheter att långsiktigt klara det
offentliga välfärdsuppdraget.
o Det är i dagsläget inte aktuellt att avskaffa schemaläggnings- och tidplaneringsverktyget Time Care. Omsorgsnämnden och dess förvaltning
ser i dagsläget över sin verksamhet, vilket på sikt kan innebära andra sätt
att bemanna verksamheten. Någon form av digitalt system för planering
kommer sannolikt att behövas även i framtiden.
o Att få arbeta på samma arbetsplats är ett önskemål från vissa medarbetare, men inte från alla. Frågan om rotation mellan olika arbetsplatser
diskuteras just nu ute i arbetslagen kopplat till det pågående arbetet med
att ta fram en plan för att göra det möjligt med heltidstjänster för alla
som önskar det - den s.k. ”Heltidsresan”. Att försöka möjliggöra rätt till
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KS § 1 – forts.
heltid är något som arbetsmarknadens parter kommit överens om och en
lokal handlingsplan kring detta ska vara klar till årsskiftet 2017/2018.
Bedömningen i dagsläget är att möjligheten till rätt till heltid kommer att
kräva någon form av arbetsrotation. Om det blir så och hur det i så fall
ska gå till är för tidigt att säga idag.
o När det gäller lönepolitiken så är arbetsmarknadens parter överens om att
lönen ska vara individuell och differentierad. Storumans kommun har en
modell för resultat- och utvecklingssamtal som möjliggör en individuell
och differentierad lönesättning. Det krävs dock att arbetsgivare och fackliga organisationer lokalt är överens om individuell lönesättning och så
har inte alltid varit fallet. Arbetsgivarens ambition är dock att lönen fortsättningsvis ska vara individuell och differentierad.
o Att arbeta med yrkesroller är viktigt. Det handlar både om att medarbetare individuellt ska få växa och utvecklas i sitt arbete och även om hur
arbetslagen ges möjlighet att arbeta. För att yrket som undersköterska ska
vara attraktivt både idag och för morgondagens medarbetare behöver
nämnden arbeta mer med denna fråga som också kommer att finnas med
i den övergripande verksamhetsöversyn som nu görs.
Omsorgsnämnden föreslår att motionen därmed anses besvarad.
Beredande organs förslag
Omsorgsnämndens protokoll 2017-12-13, § 147.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-01-16, § 1.
Kommunstyrelsen föreslår
att motionen därmed anses besvarad.
-----
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KS/2017:921 - 312

Medborgarförslag - sandfri del på gång- och cykelväg längs E12 i
Storuman för sparkåkning_________________________________
Stina Evertsson har 2017-11-17 lämnat in ett medborgarförslag där hon
föreslår att ena sidan av gång- och cykelvägen utmed E12 i Storuman görs
farbar för spark vintertid, dvs. hålls osandad.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28, § 91 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till projektledare Erika Arklöf för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Medborgarförslaget innebär att ena sidan av vägen lämnas osandad och att
skyltar sätts upp som visar att det är en sparkväg. Detta skulle även innebära klimat- och folkhälsovinster.
E12 Blå vägen är en statlig väg, vilket innebär att det är en fråga för
Trafikverket. Tanken med förslaget är dock mycket god och bör iakttas i
kommunens planerade projekt om utveckling av gång- och cykelvägnätet i
Storumans tätort.
Beredande organs förslag
Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2017-12-18.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-16, § 4.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget
att inarbeta frågan om ”sparkvägar” i det planerade projektet för gång- och
cykelvägnätet i Storumans tätort.
-----
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KS/2017:1032 - 761

Drogpolitiskt program för Storumans kommun 2018-2020
Under 2016 aktualiserade Folkhälsorådet en revidering av drogpolitiska
programmet för Storumans kommun, fastställt av kommunfullmäktige
2011-09-27. Revideringsarbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av folkhälsosamordnaren, folkhälsorådet och kommunkansliets utredare. Berörda förvaltningar har getts möjlighet att lämna synpunkter inför
framtagandet av förslag till reviderat program.
Folkhälsosamordnaren har 2017-12-06 översänt förslag till drogpolitiskt
program samt mål och handlingsplan att gälla t.o.m. 2020.
Vid sammanträdet görs redaktionell ändring i dokumentet mål och handlingsplan.
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-16, § 2.
Kommunstyrelsen föreslår
att upprättat förslag till drogpolitiskt program för Storumans kommun med
tillhörande mål och handlingsplan antas att gälla för perioden 2018-2020.
-----
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KS/2015:39 - 214

Detaljplan för triangelspår, Luspen 3:116 m.fl.
Förslag till detaljplan för triangelspår på del av fastigheten Luspen 3:116
m.fl. har upprättats.
Bakgrund
NLC Storumanterminalen i Storuman har varit i bruk några år och har i dag
ett antal kunder. Terminalen är en strategisk viktig knutpunkt ur ett regionalt
perspektiv eftersom den ligger mitt i navet mellan två Europavägar (E12 och
E45) och två järnvägar (Inlandsbanan och Tvärbanan). För utveckling av
NLC Storumanterminalen behöver ett triangelspår byggas med koppling mot
Inlandsbanan.
Kommunstyrelsen har 2015-02-10, 36 beslutat uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja planläggning av området för industriområde Storuman/Stensele.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-02-18, § 7 att upprätta detaljplan med utökat förfarande för triangelspår. Området är tänkt att
planeras i etapper, triangelspår etapp 1 och industriområde etapp 2.
Bestämmelser
Området ligger delvis inom detaljplanelagt område. Förslaget bedöms följa
fördjupad översiktsplan för Storuman/Stensele, antagen 2011 då intentionerna var att möjliggöra fullgod järnvägsanknytning till terminalområdet genom
att skapa ett trafikreservat för triangelspår till områden från Inlandsbanans
sydgående spår. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.
Samråd och granskning
Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 2017-08-21-2017-09-18
och granskning har skett under tiden 2017-11-22—2017-12-13. Granskningsutlåtande föreligger.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2017-12-13, § 165 beslutat att
godkänna förslaget till detaljplan och föreslagit att kommunfullmäktige antar detaljplanen.
Beredande organs förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-12-13, § 165.
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Kommunstyrelsen föreslår
att upprättat förslag till detaljplan för triangelspår, Luspen 3:116 m.fl.
antas.
-----
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KS/2018:7 - 701

Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård_________________________________________
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård träder i kraft den 1
januari 2018 och ersätter tidigare lag om kommunernas betalningsansvar för
viss hälso- och sjukvård.
I lagen uttrycks att dess syfte är att främja en god vård och en socialtjänst
av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver
insatser från socialtjänsten eller den kommunalt finansierade hälso- och
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.
På uppdrag av AC-konsensus, Region Västerbotten, har en överenskommelse tagits fram med utgångspunkt i gällande lagstiftning och definition av
övergripande syfte och mål kring samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Västerbotten.
AC-konsensus rekommenderar landstinget och de 15 kommunerna i
Västerbottens län att anta överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kommunfullmäktige senast den 3 april
2018.
Beredande organs förslag
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-24, § 8.
Kommunstyrelsen föreslår
att upprättad överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och
kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård antas att gälla från 2018-04-03 och tillsvidare.
-----
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KS/2018:171 - 107

Extra bolagstämma med Inlandsbanan AB
Aktieägarna i Inlandsbanan AB kallas till extra bolagsstämma den 1 mars
2018.
I kallelsen skrivs bland annat följande:
Det noteras att enligt Bolagsordningen ska kallelse till stämma ske tidigast
4 veckor innan stämman. Vidare ska ägarkommunerna, vid beslut av principiell betydelse, beredas möjlighet att yttra sig. Eftersom ärendena för
denna extra bolagsstämma är av principiell betydelse kräver det förankring
hos kommunfullmäktige innan beslut i ärendena fattas. Möjliggörande av
detta är emellertid oförenligt med bestämmelsen om kallelse tidigast 4
veckor innan stämman. Kallelse sker därför enligt den tid som gäller i aktiebolagslagen, dvs. tidigast 6 veckor innan stämman.
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska senast på dagen för stämman
vara införd i den av styrelsen förda aktieboken. För att underlätta registrering vid stämman bör föranmälan till stämman ske senat den 27 februari
2018.
Dagordning
Ärenden som ska behandlas (utdrag ur dagordningen):
8. Förslag till förtydligande av bolagsprincip: ska enskild aktieägare med
kringgående av styrelse och företagsledning ha kontakt med tredje man avseende pågående projekt i verksamheten, enligt begäran från Jokkmokks
och Arvidsjaurs kommuner
9. Förslag att styrelseordföranden entledigas från sitt uppdrag, enligt begäran från Östersunds kommun
10. Förslag om att ytterligare minst en ny styrelseledamot med näringslivsförankring utses, enligt begäran från Östersunds kommun
11. Förslag att samarbetsavtalet, det så kallade MOUT, med partnern
Macquarie fullföljs enligt de intentioner parterna varit överens om, enligt
begäran från Östersunds kommun
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KS § 5 – forts.
Bedömning
Enligt ägarpolicyn ska kommunstyrelsen utöva ägarrollen för de av kommunen direkt ägda bolagen. Enligt kommunfullmäktigebeslut ska kommunstyrelsen också för perioden 2014 till 2018 utse ombud till bolag som ägs
direkt av kommunen. Enligt kommunallagen ska ärenden av principiell beskaffenhet och av större vikt beslutas av kommunfullmäktige. Enligt ägarpolicyn ska kommunen i delägda bolag komma överens med övriga aktieägare om hur styrelseledamöterna ska utses.
Ärendepunkten 8 som ska behandlas bedöms inte ska betraktas som ett
ärende av principiell beskaffenhet när det är styrelsen enligt aktiebolagslagen som ska ansvara för förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Ärendepunkterna 9 och 10 som ska behandlas bedöms vara svåra att behandla i kommunfullmäktige när kommunen ska komma överens med övriga aktieägare om hur styrelseledamöterna ska utses.
Ärendepunkten 11 som ska behandlas bedöms inte ska betraktas som ett
ärende av principiell beskaffenhet när det inte är en sådan ärendetyp som
exemplifierats i kommunallag eller ägarpolicy.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-01-29.
Koncernchefens förslag
att kommunstyrelsen utser ett ombud bland sina ledamöter att representera
kommunen på extra bolagsstämma i Inlandsbanan AB den 1 mars 2018.
Yrkande
Kristina Fredriksson (S) yrkar
att ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut
att förslag till direktiv inför den extra bolagsstämman utarbetas innan
kommunens ombud utses.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på koncernchefens förslag och Kristina
Fredrikssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt koncernchefens förslag.
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Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-02-06

12 (33)

KS § 5 – forts.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
o Ja-röst för bifall till koncernchefens förslag
o Nej-röst för bifall till Kristina Fredrikssons ändringsyrkande
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Kristina
Fredrikssons ändringsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut
att utarbeta förslag till direktiv inför den extra bolagsstämman innan kommunens ombud utses.
------
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KS/2018:6 - 022

Handlingsplan för heltid i Storumans kommun 2018-2021
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit
överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till
ökad jämställdhet.
Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning
och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än
i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar
sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.
En plan för arbetet ska upprättas senast den 31 december 2017. Planen ska
utgå från verksamhetens behov och resurser. Den ska stämmas av årligen
fram till den 31 maj 2021 och på så sätt fungera som utgångspunkt för det
fortsatta arbetet.
Förslag till handlingsplan har tagits fram. Omsorgsnämnden, vars verksamheter berörs i störst utsträckning, har yttrat sig i ärendet 2017-12-13, § 148.
Omsorgsnämnden godkänner förslaget till handlingsplan men vill understryka vikten av att arbetet med att skapa fler heltider sker på sådant sätt att
det inte blir kostnadsdrivande. Om kostnaderna visar sig öka på grund av att
fler heltider tillskapas måste detta synliggöras och planen ses över.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-01-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-16, § 5.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna handlingsplanen för heltid i Storumans kommun för perioden
2018-2021
att löpande följa personalkostnadsutvecklingen och vid behov aktualisera
revidering av heltidsplanen.
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KS/2018:4 - 100

Handlingsplan för övergång till EU:s nya dataskyddsförordning
(GDPR)________________________________________________
Den 25 maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen börja gälla som
lag i Sverige och ersätta den nuvarande personuppgiftslagen. Syftet är att
skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU vilket underlättar för företag att verka på hela unionens inre marknad. Mycket av det som finns i den
nya förordningen återfinns i personuppgiftslagen, men det finns också en
del nya och förändrade bestämmelser som innebär stora förändringar i hanteringen av personuppgifter.
För att hinna anpassa verksamheten är det viktigt att redan nu börja fundera
och arbeta med de konsekvenser förordningen kommer få för Storumans
kommun.
Handlingsplan har upprättats som innehåller förslag till de åtgärder som
kommunen behöver göra för att säkerställa att den nya lagen följs när den
träder i kraft maj 2018.
Handlingsplanen är uppbyggd efter Datainspektionens Vägledning till personuppgiftsansvariga. Frågorna skapar en uppfattning om vilket arbete som
behöver göras inom kommunen, innan förordningen träder i kraft samt hur
den påverkar kommunens löpande arbete. De handlar bland annat om vilka
personuppgifter som kommunen hanterar, hur information ges till de registrerade och hur kommunens rutiner för hanteringen av personuppgifterna
ser ut.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-01-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-16, § 6.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad handlingsplan för anpassning till nya dataskyddsförordningen.
-----
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KS/2017:923 - 024

Granskning av lönehanteringen i Storumans kommun
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en
granskning avseende lönerutiner.
Sammanfattningsvis bedöms att
o verksamheten till övervägande del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt,
o verksamheten inom granskade områden till övervägande del bedrivs på
ett ekonomiskt tillfredställande sätt,
o den interna kontrollen inom området till övervägande del är tillräcklig.
Revisorerna lämnar följande rekommendationer:
o att rutiner för systematiska kontroller och stickprover utvecklas ytterligare,
o att dokumentation av kontrollrutiner och kontroller kan förbättras,
o att ansvarsfördelningen gällande olika kontroller behöver förtydligas,
o att rutinbeskrivningar för den centrala löneenheten bör kompletteras,
o att krav och former för utbildningar kan förtydligas,
o att mål/ambition för löneenheten bör fastställas.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-01-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-16, § 7.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera revisorernas rekommendationer
att successivt inarbeta rekommendationerna i verksamheten.
-----
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KS/2018:5 - 009

Uppföljningsplan 2018 för kommunstyrelsen
Förslag till uppföljningsplan 2018 för kommunstyrelsens egna verksamheter har upprättats.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2018-01-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-16, § 8.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa uppföljningsplan 2018 för kommunstyrelsen enligt följande:
Datum
20 mars
11 april

Nivå
KSAU
KS

15 maj
29 maj

KSAU
KS

11 september
2 oktober
16 oktober

KS
KSAU
KS

6 november
4 december

KS
KSAU

18 december

KS

Verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
Projektverksamhet
All verksamhet
All verksamhet
Räddningstjänst
Investeringsprojekt
Kansli
All verksamhet
All verksamhet
Teknisk verksamhet
Sumnet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
Integration

Inriktning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse
Uppföljning
Tertialuppföljning
Tertialuppföljning
Drift och ekonomi
Uppföljning
Drift och ekonomi
Delårsrapport
Delårsrapport
Drift och ekonomi
Drift och ekonomi
Verksamhetsplan
Detaljbudget
Taxor och avgifter
Verksamhetsplan
Detaljbudget
Taxor och avgifter
Drift och ekonomi

-----
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KS/2017:2 - 009

Uppföljning av plan för internkontroll 2017
Kommunstyrelsen har 2017-02-07 fastställt plan för internkontroll 2017.
Enligt planen för internkontroll görs en avrapportering om utfallet av utförda kontroller till förvaltningschef. Enskilda avvikelser rapporteras också
till förvaltningschef som utifrån om observationen anses vara av större karaktär rapporterar den till kommunstyrelsen.
Den övergripande bedömningen görs enligt nedanstående bedömningsskala:
o Otillfredsställande – allvarliga och/eller omfattande avvikelser har identifierats
o Större utvecklingsbehov – ett flertal väsentliga avvikelser har observerats
o Utvecklingsbehov – mindre och medelstora avvikelser har identifierats
o Tillfredsställande – endast mindre avvikelser har identifierats
Process
Upphandling
Attestreglemente
Syfte och relevans

Systematiskt
arbetsmiljöarbete
Delegationsordning

Representation

Kontrollmoment
Att upphandlingspolicy och
LOU följs
Att reglementet med tillhörande anvisningar följs
Kontroll att kostnadsposterna
har syfte och relevans som
överensstämmer med verksamhetens ändamål
Revision av det systematiska
arbetsmiljöarbetet utifrån
beslutade riktlinjer
Att delegationsordningen
följs och att beslut anmäls till
styrelsen
Kontroll att representation
hanteras enligt fastställda
riktlinjer

Bedömning
Tillfredsställande
Tillfredsställande
Tillfredsställande

Tillfredsställande

Utvecklingsbehov

Tillfredsställande

Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-01-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-16, § 9.
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Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen av internkontroll 2017.
-----
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KS/2018:15 - 009

Plan för internkontroll 2018
Enligt gällande reglemente för internkontroll ska kommunstyrelsen upprätta
en särskild plan för den interna kontrollen.
Förslag till plan för internkontroll 2018 har upprättats.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-01-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-16, § 10.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till plan för internkontroll inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde 2018.
-----
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KS/2017:973 - 253

Markförsäljning - del av Granås 1:21
Kommunen äger ett markområde beläget vid Grenvägen i Tärnaby, söder
om Industrivägen som omfattar ca 6 000 m². På markområdet finns idag en
byggnad som ägs av Tärna Hembygdsförening.
Sune Grundström och Erika Örnfjäll har inkommit med förfrågan om markförvärv av nämnda fastighet. Planerna för området är att i första hand bygga
ett garage och förråd i sydvästra delen och sedan uppföra fyra flerbostadshus med mindre lägenheter. Två byggnader med placering norr om Grenvägen och en byggnad i sydöstra delen av markområdet samt ombyggnad
av befintlig byggnad. Den befintliga byggnaden har inte besiktats varför det
i dagsläget är oklart om det går att bygga om till flerbostadshus eller om det
måste rivas och byggas ett nytt hus på platsen.
Gällande detaljplan medger byggnation för bostad och småindustri och möjliggör byggnation enligt deras önskemål.
Den befintliga byggnaden är en så kallad ”AMS-barack” som inrymmer 17
vävstolar och nyttjas frekvent av Tärna hembygdsförening. Avtal om upplåtelse av kommunens mark är upprättat 1996-10-15 och innefattar skrivningen ”därest kommunen skulle få behov av mark där byggnaden idag står är
parterna överens om att kommunen aktivt medverkar till en lösning för
Hembygdsföreningens verksamhet och behov samt medverkar till att finna
ekonomisk lösning som ej menligt drabbar föreningen”.
Sune Grundström och Erika Örnfjäll godkänner att Tärna Hembygdsförening får fortsätta med sin verksamhet tills det blir aktuellt med ombyggnad/byggnation. Kommunen ska tillsammans med Sune Grundström och
Erika Örnfjäll verka för att ordna ersättningslokaler om ca 200 m² för Tärna
Hembygdsförening innan bygglov beviljas för om-/nybyggnation eller rivning av denna byggnad.
Beredande organs förslag
Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2018-01-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-16, § 11.
Kommunstyrelsen beslutar
att sälja ett markområde om ca 6 000 m² från Granås 1:21 enligt gällande
taxa till Sune Grundström och Erika Örnfjäll.
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Markanvisningsavtal - Björkfors 1:595 samt del av Björkfors 1:64
Storumans kommun har 2017-06-16 tecknat markanvisningsavtal med
Hemavan Ski Lodge gällande Björkfors 1:595 samt del av Björkfors 1:64.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-14 att godkänna överlåtelse av markanvisningen från Hemavan Ski Lodge AB till Olsson Trading Åtta AB.
Förslag till markanvisningsavtal har träffats med Olsson Trading Åtta AB.
Markanvisningen innebär att Olsson Trading Åtta AB, under en tid av två år
från och med 2018-02-06, har ensamrätt att förhandla med Storumans
kommun avseende exploatering och markförvärv om ca 1,4 ha av Björkfors
1:595 samt del av Björkfors 1:64.
Avtalet innebär att:
o
o
o
o
o
o

köpeskilling uttas med 214 kronor/m²
köparen ansöker och bekostar lantmäteriförrättningen
marköverlåtelseavtal upprättas med sedvanliga handlingar och villkor
detaljplanearbetet bekostas av köparen, planavtal är upprättat
köparen bekostar byggande av infrastruktur inom planområdet
detaljplanen för området beräknas vara antagen i december 2018, enligt
upprättad tidplan.

Beredande organs förslag
Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2018-01-25.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-02-06

KS § 15

22 (33)

KS/2018:64 - 001

Information - sammanslagning av tillagningskök i östra kommundelen
Kostenheten är en del av de kommungemensamma resurserna som tillagar
mat för samtliga verksamheters behov. Verksamhet bedrivs på flertalet tilllagningskök i Hemavan, Tärnaby, Slussfors, Storuman, Stensele och
Gunnarn.
Det är en utmaning att bemanna samtliga kök. Problematiken har eskalerat
vilket har gjort det svårt att leverera beställda volymer från Backens kök i
Storuman.
Under 2016 fanns samma problematik vilket löstes genom att flytta
Backens produktion till Sibyllagårdens kök vilket fungerade. Läget gör att
samma lösning används igen. Detta har samverkats på arbetsplatsträffar och
i förhandling med Kommunal. I samband med detta har även risk- och konsekvensanalys upprättats.
Verksamheten på Backens kök flyttar till Sibyllagården den 1 februari 2018
och avsikten är att den blir kvar där tillsvidare.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-01-17.
Administrativ chefs förslag
att informationen noteras.
Yrkande
Karin Malmfjord (S) biträdd av Kristina Fredriksson (S), Peter Åberg (S),
Ann-Christine Jonsson (S), Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V)
(V) yrkar
att kostchefen tillsammans med kökspersonal och annan berörd personal
arbetar fram en långsiktig lösning ur ett ekologiskt och socialt perspektiv
när det gäller köksorganisationen i östra kommundelen
att återrapportering ska ske regelbundet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på administrativ chefs förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Karin Malmfjords tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen även bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen
att kostchefen tillsammans med kökspersonal och annan berörd personal
arbetar fram en långsiktig lösning ur ett ekologiskt och socialt perspektiv
när det gäller köksorganisationen i östra kommundelen
att återrapportering ska ske regelbundet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Protokollsanteckning
Karin Malmfjord (S), Kristina Fredriksson (S), Peter Åberg (S), AnnChristine Jonsson (S), Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V) vill få
följande antecknat till protokollet:
”Vi socialdemokrater och vänsterpartister anser att informationen har
kommit försent. Informationen skulle ha skett i samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 januari.
Vi ser att det saknas faktauppgifter i resultat- och konsekvensanalysen.
Vi anser att åtgärden inte har skett utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbart perspektiv.
Vi anser att det endast är en tillfällig lösning".
-----
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Remiss - Kollektivtrafiken i en regionkommun
Region Västerbotten har i remiss daterad 2017-11-21 översänt rapport över
Kollektivtrafiken i en regionkommun med anledning av förberedelse för
bildande av regionkommun 2019.
Synpunkter på remitterad rapport med förslag på organisation för kollektivtrafiken i en regionkommun ska vara Region Västerbotten tillhanda senast
den 28 februari 2018.
Remissen presenterar fem olika lösningar för finansieringen av kollektivtrafiken i framtiden när regionkommunen bildas i januari 2019: ett kommunalförbund, gemensam nämnd, helskatteväxling, delskatteväxling och sista alternativet där överenskommelse har inte nåtts.
Förslag till yttrande har upprättats av trafikplaneraren. Bedömningen är att
det behövs mer information om hurdana effekter de olika lösningarna ger
innan ett beslut kan tas.
Beredande organs förslag
Trafikplanerare Talvikki Rundqvists tjänsteutlåtande 2017-12-20.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att lämna slutligt yttrande till Region Västerbotten
efter att ha diskuterat ärendet med övriga kommuner i Region 8.
-----
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Remiss - betänkandet "En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet"
(SOU 2017:73)________________________________________________
Näringsdepartementet har i remiss daterad 2017-11-21 gett Storumans
kommun möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande senast
den 17 februari.
Förslag till yttrande har upprättats av utredare Jimmy Lindberg.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande till Näringsdepartementet enligt upprättat förslag.
-----
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Remiss - betänkandet "Nästa steg? Del 2, Förslag för en stärkt minoritetspolitik" (SOU 2017:88)_____________________________________
Kulturdepartementet har i remiss daterad 2017-12-06 gett Storumans kommun möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande, som är slutbetänkandet från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (SOU 2016:2).
Yttrande ska ha inkommit senast den 6 mars.
Sammanfattning
Utredningens uppdrag består av ett antal frågor som vidareutvecklades efter
betänkandet ”Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik” (SOU
2017:60), som Storumans kommun yttrade sig om enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-09-08 § 124. Här följer en sammanfattning av det nya uppdragets frågor.
Utredningen behandlar ställningen för den finlandssvenska gruppen i
Sverige och om den ska erkännas som nationell minoritet. Enligt de kriterier som har ställts upp bedömer utredningen inte att finlandssvenskar bör
erkännas som en nationell minoritet i Sverige. Man menar att det inte går att
se en specifik finlandssvensk kultur som är skild från den ”majoritetssvenska” kulturen före sekelskiftet 1900, utan att finlandssvenskarna är en
del av den svenskspråkiga kultursfären inom ramen för Sveriges och
Finlands långa gemensamma historia.
Frågan om Sverige bör utöka sina nuvarande åtaganden enligt den europeiska språkstadgan har utretts. Utredningen bedömer att Sverige kan göra
vissa utökade åtaganden som rör förskola, grund- och gymnasieskola samt
högre utbildning. För förskolan och grund- och gymnasieskolan innebär
detta att det inte kan ställas krav på ett minsta antal barn eller elever för att
erbjuda undervisning på ett av minoritetsspråken.
Utredningen överväger om det finns ett behov av åtgärder för att förbättra
kvalitativa data om de nationella minoriteterna för att förbättra möjligheterna till uppföljning av minoritetspolitikens effekter. Nationell statistik kan
inte enligt lag registrera enskildas språk och etnicitet via folkbokföringsuppgifter, och därför kan inte kvantitativa data tas fram ur register över
huvudtaget. För att skapa bättre kvalitativa data föreslår utredningen att
Sametinget ska ta fram indikatorer för språkets utveckling som möjliggör
jämförelser över tid, samt att det tas fram frivilliga kartläggningsverktyg
som kommuner och landsting ska kunna använda. Det föreslås även att
Skol-verket ska ta fram motsvarande statistik för förskolan.
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Övriga frågor som utredningen tar upp är bland annat: vissa utökade uppdrag till Riksarkivet, vissa bestämmelser i namnlagen, att regeringen bör se
över formerna för samarbete inom Norden för gränsöverskridande frågor i
minoritetspolitiken, frågan om det kan finnas fler urfolk i Sverige utöver
samerna, samt ett att konstaterande om att urfolkspolitik och minoritetspolitik bör hållas isär.
Bedömning
Förslag till yttrande har upprättats. Yttrandet uttrycker inga invändningar
mot utredningens förslag, men poängterar återigen (i likhet med kommunens yttrande KS 2017-09-08 § 124) att staten måste ta det övergripande
ansvaret för kompetensförsörjning till de offentliga verksamheter (främst
förskola, grundskola och äldreomsorg) som berörs av minoritetslagstiftningen. Förslaget om att inga minimisiffror för elevantal får finnas för att
erbjuda undervisning på minoritetsspråk innebär sannolikt inte någon förändring i Storumans kommun, där elevantalet redan idag är lågt och kan
räknas i enskilda individer.
Kommuner och regioner måste också samverka för att möta denna problematik, men statliga enheter som till exempel Sameskolstyrelsen måste
också sätta rimliga priser på de tjänster som är nödvändiga för kommunerna
att köpa in.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-01-25.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande till Kulturdepartementet enligt upprättat förslag.
-----
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Remiss - departementspromemorian "Säkerhetshöjande åtgärder vid
Sametingets sammanträden" (Ds 2017:65)_______________________
Kulturdepartementet har i remiss daterad 2017-12-19 gett Storumans kommun möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad promemoria senast den
15 mars.
Sammanfattning
Sametinget har hos regeringen hemställt om att lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting också
ska omfatta offentliga sammanträden i Sametinget.
Betänkandets förslag innebär att Sametingets sammanträden i plenum ska
vara offentliga, men i vissa ärenden ska det kunna beslutas om överläggning inom stängda dörrar. Ordförandens ledningsroll förtydligas vad gäller
att upprätthålla ordning och rätten att visa ut den som uppträder störande
och inte rättar sig efter tillsägelse. Styrelsens sammanträden ska hållas inom
stängda dörrar, men styrelsen får rätt att besluta om att dess sammanträden
ska vara offentliga, om Sametinget har medgett det.
För att skapa denna anpassning föreslår betänkandet vissa tillägg i sametingslagen (1992:1433), en ny lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i Sametinget, samt ett förslag till ändring (1980:578) om ordningsvakter.
Bedömning
De föreslagna förändringarna bedöms ändamålsenliga och rimliga. Inga invändningar riktas mot betänkandet.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-01-23.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande till Kulturdepartementet om att Storumans kommun inte
har några synpunkter på betänkandet.
-----
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Remiss - promemorian "Kommunens informationsskyldighet enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade"___________
Socialdepartementet har i remiss daterad 2017-12-20 gett Storumans kommun möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad promemoria. Yttrande
ska ha inkommit senast den 16 februari.
Socialchefen har upprättat förslag till yttrande som omsorgsnämndens
arbetsutskott godkänt vid sammanträde den 24 januari.
Beredande organs förslag
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-01-24, § 9.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
-----
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Samråd - förslag till ny översiktsplan för Sorsele kommun ("Ett livskraftigt Sorsele 2030")_______________________________________
Sorsele kommun inbjuder till samråd om förslag till ”Ett livskraftigt Sorsele
2030 – Översiktsplan för Sorsele kommun”.
Sedan sommaren 2016 pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för
Sorsele kommun. I arbetet har en rad olika dialoger och aktiviteter hållits
med kommunens medborgare, näringar, myndigheter och andra berörda
parter. Detta har fungerat som rådgivande underlag för planförslaget. Översiktsplanen anger inriktningen för hur kommunen vill planera och utveckla
sin fysiska miljö- lanen är grundläggande för beslut om hur olika mark- och
vattenområden ska användas och den byggda miljön utvecklas och bevaras.
Exempelvis fungerar översiktsplanen som ett verktyg för att vägleda bygglov, detaljplanering, eller andra tillståndsprövningar. Planförslaget visar
också hur kommunen på ett övergripande sätt tänker hantera riksintressen,
allmänna intressen, strategiska frågor, sociala frågor och hållbar utveckling.
Under perioden 2017-12-18—2018-02-15 pågår samråd över planförslaget.
Samrådsversionen av översiktsplanen är ett första förslag på hur kommunens nya översiktsplan ska se ut. Under samrådsperioden ges möjlighet att
lämna synpunkter för länsstyrelsen, myndigheter, kommuner, näringar, organisationer och befolkning. Synpunkter på förslaget skickas ska lämnas
senast den 15 februari.
Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande/förslag till yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att lämna yttrande i ärendet.
-----
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Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Beslut
Färdtjänst och riksfärdtjänst
Skolskjuts
Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram upp till 500 tkr
Förändring av organisation (tjänster) –
tekniska avdelningen
Upphandlingar
Yttrande över detaljplaner
Yttranden över förvärvstillstånd
Yttranden över undersökningstillstånd
enligt minerallagen
Medfinansiering av projekt SIKT (samverkan för integration, kompetensförsörjning och tillväxt)
Brådskande ärende
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§§ 3, 12-17

Datum
December 2017
Januari 2018
Augusti-december 2017
Januari 2018
December 2017
Januari 2018
December 2017
Januari 2018
December 2017
Januari 2018
December 2017
Januari 2018
December 2017
Januari 2018
2017-12-14

2018-01-16

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
-----
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KS § 23
Meddelanden
KS/2017:330
Länsstyrelsens i Västerbottens län beslut 2017-12-11 om utvidgning av
naturreservatet Brattiken i Storumans kommun.
KS/2017:415
Länsstyrelsens i Västerbottens län beslut 2017-12-11 om utökat naturreservat för Vindelfjällen i Sorsele och Storumans kommuner.
KS/2016:445
Länsstyrelsens i Västerbottens län beslut 2012-12-22 att godkänna handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2018 för Storumans kommun.
KS/2016:653
Länsstyrelsens i Västerbottens län beslut 2017-12-12 att godkänna nedgrävning av vattenledning genom vattendrag mellan Klippavan och
Hemavan i Storumans kommun.
KS/2017:831
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-01-16 att upphäva tidigare föreläggande med vite om att lämna information beträffande otillåten
verksamhet enligt miljöbalken vid fastigheten Laxnäs 1:79 (Mårkans återvinningscentral, Tärnaby). Redovisning har inkommit 2017-11-28 och de
åtgärder som vidtagits anses vara tillräckliga för att upphäva beslutet om
föreläggande med vite.
KS/2016:304
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens meddelande 2017-12-06 om
lagakraftvunnet beslut 2017-04-26, § 54 att anta detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:454 och 1:599 i Hemavan. Nämndens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen, som i dom 2017-11-13 beslutade avslå
överklagandena. Då miljö- och markdomstolens beslut inte överklagats har
nämndens beslut om antagande vunnit laga kraft.
KS/2016:651
Trafikverkets meddelande 2017-12-11 att beslut om indragning av allmänt
underhåll av väg 971 i Storumans kommun vunnit laga kraft 2017-12-08.
KS/2017:1033
Redovisning av arbetsmarknadsåtgärder 2017.
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KS § 23 – forts.
KS/2017:494
Redovisning av konsumentvägledningsverksamheten perioden 1 juli-31
december 2017.
Följande protokoll redovisas:
o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2017-12-21.
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