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KS/2018:585 - 107

Ansvarsfrihet år 2017 för direktionen i kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr___________________________________
Årsredovisningen för kommunalförbundet Akademi Norr – Akademi Norr
avseende år 2017 fastställdes av direktionen den 22 februari 2018.
Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med
direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns
fullmäktige.
Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att
direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Kommunstyrelsen föreslår
att direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Jäv
Tomas Mörtsell (C) och Karin Malmfjord (S) deltar inte i beslutet på grund
av jäv.
-----
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KS/2018:610 - 042

Tertialuppföljning januari-april 2018 för kommunstyrelsen
En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet har upprättats
för perioden januari–april 2018. Kommunstyrelsens budgetram inklusive
kapitaltjänst uppgår till 86 409 000 kronor år 2018. Riktpunkt för de första
fyra månaderna är 33 procent. Nettokostnaderna för de första fyra månaderna samt en prognos på nettokostnaderna för helåret har ställts i jämförelse
med budgetramen.
Nettokostnaderna uppgår till 30 873 000 kronor för perioden januari–april
och 36 procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger tre procentenhet över riktpunkten för perioden och är fyra procentenheter högre än för
motsvarande period 2017.
Prognosen på helåret är att kommunstyrelsens nettokostnader hamnar på
tilldelad budgetram 2018.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-05-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-15, § 49.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad tertialuppföljning för kommunstyrelsen perioden
januari—april samt prognos för helåret 2018.
-----
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Tertialuppföljning januari-april 2018 för Storumans kommun
En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för
perioden januari – april 2018. Uppföljningen innehåller förbrukning t.o.m.
30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med
budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter
har gjorts för perioden januari–april.
Kommunen gör en resultatprognos på ca 0 kr för 2018 vilket är i enlighet
med det budgeterade resultatet.
Det bör noteras att omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott för 2018.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-05-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-15, § 50.
Kommunstyrelsen föreslår
att upprättad tertialuppföljning för perioden januari–april samt prognos för
helåret 2018 godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana nämnderna att se över verksamheterna för att minimera underskotten samt notera att de i år och kommande år omfattas av den långsiktiga
målsättningen att hålla tilldelad budgetram
att nämnderna i samband med delårsrapporten ska redovisa vidtagna åtgärder för att minska underskotten.
-----
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KS/2017:140 - 001

Ombildande av Samverkansnämnden LYST till kommunalförbund
med direktion – LYSTKOM__________________________________
Samverkansnämnden LYST har varit i drift sedan 2011. I nämndens områden ingår kundtjänst, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning
och från 2017 gemensam IT-organisation. Ett syfte med nämnden är också
att utreda och samarbeta inom andra områden. En gemensam nämnd har
vissa begränsningar. De uppgifter som de samverkande kommunerna lämnar över till den gemensamma nämnden måste vara gemensamma, en medlemskommun som ingår i nämnden kan inte välja att stå utanför något av de
områden som nämnden ansvarar för. Det medför också att andra kommuner
som visar intresse för att samverka inom ett specifikt område måste ta ställning till om de ska vara med på alla i nämndens ingående områden eller avstå.
Samverkansnämnden LYST beslutade 2016-10-24 att undersöka andra alternativ till samverkan utifrån att:
o Samverkansnämnden LYST idag har ett område som inte är gemensamt
för de tre medlemskommunerna då Åsele kommun inte ingår i den
gemensamma IT-organisationen.
o Områden som kommuner har en vilja att samarbeta inom kan omfattas
av Lagen om offentlig upphandling, så kallade icke tvingade verksamheter t.ex. telefoni, löneadministration, konsumentvägledning och IT.
Kommunerna ska var för sig göra en skriftlig bedömning innan samverkan sker. Inom ramen för ett kommunalförbund kan man samarbeta
inom dessa områden utan att först bedöma/konkurrensutsätta dem.
o Lycksele och Storumans kommun har en gemensam organisation för etjänstekort och avtal med Det Norske Veritas (DNV), vilket krävs för
att få ge ut SIS-godkänd legitimation. DNV:s krav är att motparten ska
vara en juridisk person, vilket inte uppfylls idag och nämnden därför för
närvarande har en dispens.
o I nuläget är det svårt att bjuda in andra kommuner att delta i samverkansnämnden.
2017-02-13 tog Samverkansnämnden LYST ett inriktningsbeslut att ombilda till kommunalförbund med direktion.
_________________________________________________________________________________________________________________
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KS § 64 – forts.
2018-02-12 beslutade Samverkansnämnden LYST att ta fram erforderliga
underlag som behövs för att respektive medlemskommun ska kunna besluta
att ombilda till kommunalförbundet LYSTKOM.
2018-04-24 beslutade Samverkansnämnden LYST att uppdra till kommuncheferna och föredragande tjänsteperson i LYST att färdigställa förbundsordningen, reglemente och övriga underlag som krävs och skicka ut för beslut i respektive kommunfullmäktige.
Föredragande tjänstepersons i LYST tjänsteskrivelse/bedömning
2018-05-14
Syftet med att bilda kommunalförbund är sammanfattningsvis följande:
o Samarbetet blir juridiskt korrekt, dvs. att medlemmarna får välja vilka
områden de vill vara med i och samarbeta.
o Andra kommuner kan ansöka om inträde och samarbeta inom önskat
område
o Fortsatt samarbete med en gemensam e-tjänsteorganisation
o IT-organisationen får en enklare ekonomiadministration
o Nuvarande och nya samarbetsområden behöver inte bedömas/konkurrensutsättas.
o Uppgifter/områden överlämnas till förbundet vilket medför att medlemskommunerna inte själva kan besluta om de frågor som överlämnas till förbundet.
Innan slutgiltigt beslut tas måste det utredas vilka uppgifter/områden som
kommunalförbundet ska ansvara för samt kostnadsfördelning.
Respektive medlemskommun föreslås besluta i enlighet med följande:
att ombilda från nämnd till kommunalförbundet LYSTKOM från och med
2019-01-01
att anta förbundsordningen för kommunalförbundet LYSTKOM inklusive
reglemente
att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet LYSTKOM
2019
att beslutet villkoras av att ingående kommuner fattar motsvarande beslut
om att ombilda till kommunalförbundet LYSTKOM
_________________________________________________________________________________________________________________
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KS § 64 – forts.
Till tjänsteskrivelsen bifogas förslag till förbundsordning, kostnadsberäkning samt utredningen Förändrad organisation samverkansnämnden LYST.
Koncernchefens tjänsteutlåtande/bedömning 2018-05-18
Eftersom inget färdigt förslag till förbundsordning föreligger samt att principerna för kostnadstäckning inte är klara föreslås att ett inriktningsbeslut
tas om kommunens inställning till att ombilda samverkansnämnden LYST
till kommunalförbundet LYSTKOM. Koncernledningsgruppen behandlar
ärendet den 21 maj och gruppens syn på ombildande av samverkansnämnden till kommunalförbund redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde.
Koncernledningsgruppens bedömning 2018-05-21
Koncernchefen i Storumans kommun och kommuncheferna i Lycksele och
Åsele kommuner har vid överläggningar konstaterat att förbundsordningen
ytterligare måste bearbetas innan respektive kommunfullmäktige kan ta
ställning till den. Koncernledningsgruppen föreslår därför att ärendet utgår
vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj.
Beredande organs förslag
Samverkansnämndens LYST protokoll 2018-04-24, § 17.
Föredragande tjänstepersons LYST tjänsteskrivelse 2018-05-14.
Koncernchefens tjänsteutlåtande 2018-05-18.
Koncernledningsgruppens förslag 2018-05-21.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet utgår vid dagens sammanträde.
-----
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Medgivande till beslut om övertagande av Uminova Innovation AB:s
aktieinnehav i Biotech Incubator AB____________________________
Umeå Biotech Incubator AB (UBI) är ett helägt dotterbolag till Uminova
Innovation AB. Uminova Innovation AB ägs av:
o
o
o
o
o

Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %)
SLU Holding AB (8,46 %)
Umeå Kommunföretag AB (25,16 %)
Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %)
Västerbottens läns landsting (8,04 %)

Umeå universitet Holding AB har framfört önskemål att styrelsen för
Uminova Innovation AB prövar frågan om förändring av ägande i det av
Uminova Innovation AB:s helägda dotterbolag Umeå Biotech Incubator AB
till att istället vara direktägt av respektive ägare av Uminova Innovation
AB, till det bokförda värdet 8 040 kronor, vilket bedöms vara marknadsvärdet.
Ägarna av Uminova Innovation AB erbjuds överta aktier i Umeå Biotech
Incubator AB med samma fördelning som de äger aktier i Uminova
Innovation AB.
Region Västerbottens förbundsstyrelse har föreslagit förbundsfullmäktige
att besluta att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från Uminova
Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB till ett bokfört värde av 8 040
kronor.
Enligt Region Västerbottens förbundsordning får Regionförbundet Västerbottens län inte förvärva fastigheter, bilda företag eller förvärva andelar/
aktier i företag utan medlemmarnas godkännande.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-05-21.
Kommunstyrelsen föreslår
att Region Västerbotten medges överta aktieinnehavet från Uminova
Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB till ett bokfört värde av 8 040
kronor.
----_________________________________________________________________________________________________________________
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KS/2018:666 - 140

Lokal smart specialiseringsstrategi för Storumans kommun (LS3)
Storumans kommun har deltagit i projektet REGINA sedan januari 2016
och projektet avslutas i september 2018.
Sammanfattning
Projektet syftar till att göra Storumans kommun konkurrenskraftig genom
att säkra en ekonomiskt fördelaktig utveckling, som samtidigt är socialt inkluderande och ansvarsfull gällande miljön, genom att ta tillvara på de territoriella tillgångar som finns.
Projektet består av flera moduler: Demografiskt- och arbetsmarknadsprognosverktyg, Planeringsverktyg för social konsekvenshantering och Verktygslåda för kvarhållande av lokal nytta. Under projektets gång har det
gjorts en sammanställning av bakgrundsinformation, seminarium på temat
Möjligheter och utmaningar, en fördjupad studie av den lokala arbetsmarknaden, ett positivt chockscenario för befolkningsutvecklingen, en enkätundersökning om gruvdrift och två SWOT-seminarium (en SWOT-analys är
ett planeringshjälpmedel för att finna styrkor, svagheter, möjligheter och
hot vid en strategisk översyn).
Storumans kommun har genomfört alla aktiviteter som föreskrivits i projektet och följt projektets tidslinje. Ett förslag till politiska rekommendationer har upprättats utifrån det arbete som gjorts under projektets gång.
Beredande organs förslag
Projektledare Karina Umanders tjänsteutlåtande 2018-05-17.
Projektledarens förslag
att redovisningen av de politiska rekommendationerna godkänns
att en plan för implementering av rekommendationerna upprättas.
Yrkanden
Tomas Mörtsell (C) yrkar att andra att-satsen i projektledarens förslag ändras till
att rekommendationerna beaktas i den kommande strategiska planen för
Storumans kommun
_________________________________________________________________________________________________________________
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KS § 66 – forts.
Karin Malmfjord (S) yrkar
att en redovisning av de politiska rekommendationerna samt REGINAprojektet görs till kommunfullmäktige.
Propositionsordning
1. Ordföranden ställer proposition på första att-satsen i projektledarens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
2. Ordföranden ställer proposition på andra att-satsen i projektledarens förslag och eget ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt ändringsyrkandet.
3. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av de politiska rekommendationerna
att beakta rekommendationerna i den kommande strategiska planen för
Storumans kommun
att en redovisning av REGINA-projektet och de politiska rekommendationerna görs till kommunfullmäktige.
------
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KS/2018:615 - 534

Mål för stadsnät i samverkan i Västerbottens län
Stadsnäten i Västerbottens län har utrett vilka mål som stadsnäten kan ha
för sin samverkan med andra stadsnät i länet och med AC-net.
Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter från
Skellefteå Kraft Fibernät AB, Umeå Energi Umenet AB, Vännäs kommun,
Norsjö kommun, Storumans kommun och Vilhelmina kommun samt MaxR
Consult.
I ett inledande skede av utredningen genomfördes en enkätundersökning
med 19 frågor och nio förslag. Alla länets 15 stadsnät inkom med svar.
Stadsnätens svar visar att det finns
o en stark ambition att samarbeta inom AC-Net och med andra stadsnät
i länet. Det kan t.ex. handla om att hitta former för att ansluta fler
tjänsteleverantörer eller att genomföra kvalitetshöjande åtgärder i befintlig infrastruktur och aktiv utrustning
o stor vilja att genomföra projekt tillsammans med andra stadsnät för att
åstadkomma en bra och ajourhållen dokumentation av näten
o stor vilja och samstämmighet att anlita regional resurs för att genomföra insatser som handlar om marknadsföring, försäljning, representation och att leda gemensamma begränsade utvecklingsprojekt
o stor enighet om att fortsatt utbyggnad av fibernät samt projekt, för att
uppfylla lagar och direktiv när det gäller säkerhet, ska prioriteras högt.
Arbetsgruppens förhoppning är att utredningens mål och genomförandeförslag ska utgöra grund för ett väl fungerande samarbete mellan länets stadsnät och med AC-Net.
Arbetsgruppens utredning ”Mål för stadsnät i samverkan” har i ett remissförfarande accepterats av stadsnätscheferna i samtliga 15 stadsnät i länet.
Arbetsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom
dokumentet ”Mål för stadsnät i samverkan”.
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Bedömning
Förutom att stadsnäten har en stark ambition att samarbeta med AC-Net så
betonar den nya målbilden bland annat vikten av att gemensamma projekt
ska föregås av bra, tydliga och genomarbetade beslutsunderlag som tillställs
stadsnätens ledningar och där hänsyn tas till respektive stadsnäts förutsättningar, behov, ekonomi och att läge för beslut klargjorts.
Konsekvensen av samverkan och samordning med övriga stadsnät på de
strategiskt viktiga områdena blir bland annat högre tillgänglighet, lägre
kostnader och minskade personberoenden.
Konsekvensen om stadsnäten vid större projekt får bra beslutsmaterial att ta
ställning till blir bland annat förståelse för vilka anpassningar som behöver
göras, mängden arbetsinsatser som behövs och hur projekten i slutändan
påverkar kunderna. Man slipper också överraskas av oförutsedda kostnader
och kan ha en stabil intäktssida.
Beredande organs förslag
Projektledare Svante Granbergs tjänsteutlåtande 2018-05-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-15, § 51.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom dokumentet ”Mål för stadsnät i samverkan”.
-----
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KS/2018:511 - 101

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Den 25 maj 2018 kommer Dataskyddsförordningen samt tillhörande lagar
att börja gälla i Sverige och ersätta den nuvarande personuppgiftslagen. Om
den personuppgiftsansvarige är en myndighet eller offentligt organ, ska ett
dataskyddsombud utnämnas.
Dataskyddsombudet ska bland annat ha följande uppgifter:
o Information och rådgivning till personuppgiftsansvarig och anställda
som behandlar personuppgifter.
o Övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och av den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter.
o Rådgivning vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd
och övervaka genomförandet.
o Samarbeta med tillsynsmyndigheten och vara kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling.
Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade med behandling, med beaktande av
behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften.
Koncernledningsgruppen har utsett till Lena Larsson till dataskyddsombud
för Storumans kommun. Varje styrelse och nämnd är personuppgiftsansvarig för sitt verksamhetsområde och måste utse dataskyddsombud för styrelsen/nämnden.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-04-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-15, § 52.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Lena Larsson till dataskyddsombud för kommunstyrelsen.
-----
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Hantering av personuppgifter inom kommunstyrelsen
Den nya dataskyddsförordning som träder i kraft den 25 maj 2018 innebär
att nya beslut om behandling av personuppgifter måste tas av de myndigheter som behandlar personuppgifter.
För kommunstyrelsens räkning är följande verksamhetssystem aktuella:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Visma Recruit
Navet
EDP Future
ÖFS
Besched/iTid
eCompanion
Kundreskontra Visma Control
Underlag för debitering på Morkan ÅVC
Medhelp
Skolskjutsberättigade elever i grundskola och gymnasium
Lex
Outlook/Exchange
ManageEngine ServiceDesk
Daedalos
Panda Antivirus
System Center Configuration Manager
Equitrac
Active Directory
Aditro personalbilaga
Troman
Bidrag för VA-kostnader
Vägbidrag
Decapus
Intranät
Schema och Bemanning

Eftersom det är ett pågående arbete med anpassning till Dataskyddsförordningens bestämmelser genom upprättande av nya avtal, uppdatering av
policydokument, dokumenthanteringsplaner m.m. återkommer detta ärende
när en komplett redogörelse av samtliga behandlingar kan göras.
Beredande organs förslag
Dataskyddsombud Lena Larssons tjänsteutlåtande 2018-04-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-15, § 52.
_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-05-29

15 (29)

KS § 69 – forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna behandlingen av personuppgifter i ovan uppräknade verksamhetssystem.
-----
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Hantering av personuppgifter i löpande text för kommunstyrelsen
Den nya dataskyddslagen som träder i kraft den 25 maj 2018 innebär att nya
beslut om behandling av personuppgifter måste tas av de myndigheter som
behandlar personuppgifter. För kommunstyrelsens räkning behandlas personuppgifter i löpande text som en del i handläggningen av ärenden. Med
löpande text avses framförallt de underlag som behövs för det löpande arbetet som t ex ordbehandling, kalenderbokningar, e-post etc.
De personuppgifter som finns i löpande text är framförallt namn och
adressuppgifter för de som ingår i handläggningen av ärenden och uppgifter
om handläggare. Gallring av elektronisk post följer nämndernas gallringsregler. Samtliga lagar om offentlighet och sekretess som gäller vid traditionell post- och dokumenthantering gäller även vid användning av elektronisk post. Uppgifterna kan komma att lämnas ut om någon begär utlämning
av allmän handling. Den lagliga grunden för behandlingen finns redan beslutad genom beslut om hantering av personuppgifter för övriga system.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-04-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-15, § 53.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna behandlingen av personuppgifter i löpande text.
-----
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Dokumenthanteringsplan för skolskjutsverksamheten
Enligt arkivreglemente för Storumans kommun ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan. Planen ska fungera som en katalog över
de handlingar som hanteras av myndigheten.
Skolskjutsverksamheten administreras för tillfället av kommunstyrelsen,
med undantag för busskorten som beställs, administreras och avslutas av
fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. Handlingarna finns under respektive förvaltning.
Förslag till dokumenthanteringsplan specifikt för skolskjutsverksamheten
har upprättats. Avsikten är att i ett senare skede föra in skolskjutsverksamheten i tillhörande nämnds övergripande dokumenthanteringsplan.
Arkivlagens grundregel är att allmänna handlingar ska bevaras, bl.a. för rätten att ta del av allmänna handlingar och forskningens behov. Dokumenthanteringsplanen är ett gallringsbeslut vilket behövs för att kunna
gallra allmänna handlingar rörande skolskjutsverksamheten.
Beredande organs förslag
Trafikplanerare Talvikki Rundqvists tjänsteutlåtande 2018-04-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-05-15, § 54.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för skolskjutsverksamheten.
-----
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KS/2014:340 - 002

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Nu gällande delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde fastställdes av kommunstyrelsen 2014-11-11, § 131 och reviderades
2016-12-20, § 133.
På grund av personalförändringar vid tekniska avdelningen behöver delegationsordningen revideras. Ny kommunallag från 1 januari 2018 samt ny
förvaltningslag från 1 juli 2018 innebär att de lagrumshänvisningar som
finns i delegationsordningen måste uppdateras.
Förslag till reviderad delegationsordning har upprättats.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa upprättat förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.
-----
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KS/2018:291 - 047

Särskilt statsbidrag till kommuner i stödområde A - projekt för stärkt
näringslivsfrämjande arbete i Storumans kommun________________
Riksdagen har beslutat fördela 70 000 000 kronor i statsbidrag till kommuner i glesbygd. Regeringen har i sin tur uppdragit till Tillväxtverket att besluta om ett särskilt statsbidrag till kommuner i stödområde A under åren
2018-2020. Storuman är en av de 39 kommuner som kan rekvirera högst 1
760 000 kr mellan 15 april och 30 juni varje år.
Syftet med statsbidraget att stärka kommunernas förutsättningar att stödja
näringslivet i det som kommunen ser som särskilda behov för utveckling av
näringslivet och företagsklimatet i kommunen. Två saker som Regeringen
omnämner som särskilt intressanta att arbeta med är de långa avstånden till
leverantörer och utbudet av arbetskraft.
En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till projekt – Förstärkt näringslivsfrämjande arbete i Storumans kommun - som resulterat i ett utkast till
projektansökan.
Sammanfattande projektbeskrivning
Storumans kommun är en glest befolkad kommun med mycket långa avstånd. Kommunen har en åldrande befolkning med negativ befolkningsutveckling, brist på bostäder och industrilokaler, svårigheter med kompetensförsörjning och en attityd till företagande som behöver bli bättre.
För att vända befolkningstrenden och stärka förutsättningarna för utveckling vill vi göra särskilda insatser under en treårsperiod. Vi vill skapa ett
företagsklimat som ger framtidstro där företag kan och vill etablera sig och
utvecklas samt att företag och kommun drar åt samma håll.
Under tre år vill vi förbättra attityder och bemötande samt stärka den gemensamma bilden av Storumans kommun. Vi vill öka företagens förutsättningar till kompetensförsörjning samt stärka kapaciteten för näringslivsfrämjande insatser i hela kommunen.
Exempel på konkreta insatser är utbildning i bemötande till tjänstepersoner,
dialogträffar, företagsbesök, ett gemensamt platsvarumärke. Vi ska även
öka kapacitet för etableringsarbete, inflyttarservice samt service till företag.
Målet är att i dialog med näringslivet kontinuerligt förbättra arbetet med att
få ett så bra företagsklimat som möjligt i Storumans kommun. För att få
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starka, framgångsrika och konkurrenskraftiga företag och vara en plats som
företag väljer att etablera sig på.
Utredarens bedömning
Projektbeskrivningens bedömning och speciellt de tuffa utmaningar som
handlar om utbudet av arbetskraft och kommunens platsattraktivitet är korrekta. Den kanske största utmaning är demografirelaterad och bidrar tillsammans med föreställningar om platsen till att försvaga kommunens förmåga att konkurrera om en arbetskraft som minskar. Resurser bör användas
effektivt. För att styra mot önskvärt resultat behövs en aktivitetsplan som är
tids- och kostnadssatt. Medlen bör investeras för att inte gå till drift. Kommunens förmåga ska höjas och man bör undvika att bygga in ökade förväntningar som riskerar att leda till missnöje när statsstödet är förbrukat.
Det framgår exempelvis inte om personer ska anställas eller vilka investeringar som ska göras. Tillväxtverket har angivit att de behöver en avgränsning mellan det statsstödet ska användas till och det som annars bedrivs i
ordinarie verksamhet och genom andra projekt som bedrivs. Det saknas effektmål, de flesta målsättningar är istället verksamhetsmål. Det behöver
framgå att de åtgärder som görs får önskvärd effekt. Kommunövergripande
varumärke är ett kommunstyrelseansvar och sådana åtgärder genomförs av
kommunstyrelsen som kan uppdra åt olika avdelningar att delta på de aktiviteter man bedömer nyttiga. Dessa åtgärder kan utan problem finansieras
av dessa medel. Kommunstyrelsen ska vaka över kommunens ekonomiska
ställning och utveckling. Med denna bakgrund bör kommunstyrelsen inlämna projektansökan som projektägare med arbetsutskottet som styrgrupp.
Utredaren föreslår att kommunstyrelsen skickar in ansökan som projektägare och att Storumans kommunföretag AB genomför projektet samt att ansökan kompletteras med en ifylld tids- och kostnadssatt aktivitetsplan.
Koncernledningsgruppens bedömning
Koncernledningsgruppen har behandlat ärendet 2018-05-21 och föreslår att
statsbidraget rekvireras av Storumans kommunföretag AB enligt projektbeskrivningen samt att Koncernledningsgruppen utgör projektets styrgrupp.
Beredande organs förslag
Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-05-18
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Kommunstyrelsen beslutar
att Storumans kommunföretag AB rekvirerar statsbidraget enligt projektbeskrivningen
att koncernledningsgruppen utgör styrgrupp för projektet.
-----
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Remiss - promemorian ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaren”_
Miljö- och energidepartementet har i remiss daterad 2018-03-19 gett
Storumans kommun möjlighet att lämna synpunkter på promemorian ”Mer
fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling
av producentansvaren”. Yttrande ska ha inkommit senast den 8 juni.
Promemorian innehåller ett antal förslag som ska förtydliga producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslagen innebär att fastighetsnära insamling ska bli huvudregel. Återvinningen ska alltså i högre grad
ske nära bostäderna. Producenterna tar över insamlingen vid fastigheter, eller vid närbelägna insamlingsplatser, och i utemiljöer där människor vistas
(parker, badplatser etc). Insamlingssystemen ska transportera bort hushållens förpackningsavfall och returpapper från alla bostadsfastigheter fr.o.m.
1 april 2025, och servicen ska höjas gradvis med start 2021 då 60 % av alla
bostadsfastigheter ska omfattas.
Motiv till föreslagna förändringar
Producentansvaren för förpackningar och returpapper behöver ses över för
att bättre tillgodose medborgarnas behov av en lättillgänglig insamling, och
för att andelen avfall som materialåtervinns ska öka. Problemen handlar
bl.a. om en otydlig fördelning av ansvar, oklara krav på servicenivå för insamling av förpackningsavfall och returpapper, bristfällig statistik till följd
av oklara rapporteringsskyldigheter, nedskräpningsproblem, att vissa hushåll betalar för insamling och behandling av förpackningsavfall två gånger,
och otillräcklig utsortering av förpackningsavfall från annat avfall.
Av remissen framgår att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian, och att regeringen särskilt önskar få in synpunkter och information om ekonomiska konsekvenser och kostnader av
förslagen.
Ärendet har beretts av avfallsingenjör Anna Brunned och synpunkter har
inhämtats från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslag till yttrande
har därefter upprättats.
Sammanfattande bedömning
Storumans kommun delar Avfall Sveriges uppfattning om det positiva i regeringens förslag om att slå fast att det fulla ekonomiska ansvaret ska tas av
_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-05-29

23 (29)

KS § 74 – forts.
producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem, och att göra förpackningsinsamlingen enklare så att mer kan återvinnas, då insamling nära
fastigheten bevisligen leder till ökad återvinning.
Kommunen anser också att det är rimligt att anta att ett genomförande av
förslagen i den remitterade promemoria, kommer att leda till en större användning av resurssnåla och fossilfria förpackningsmaterial, vilket ger
större miljöeffekt än insamlingen av förpackningsavfall.
När det gäller de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna, instämmer
Storumans kommun i Miljö- och energidepartementets bedömning om att
förslagen inte bör medföra några betydande merkostnader för kommunerna.
Det bör vara en fördel för kommunen att kraven på servicegrad tydliggörs
och att återvinningen ökas, så att ”restavfallet”, som kommunen samlar in,
minskar.
Beredande organs förslag
Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2018-05-16.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande till Miljö- och energidepartementet enligt upprättat förslag.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-05-29

KS § 75

24 (29)

KS/2018:676 - 000

Remisser - "Västerbottens åtgärdsprogram för hållbar utveckling med miljömålen i sikte 2019-2023" och "Regional handlingsplan för
grön infrastruktur i Västerbottens län"_________________________
Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram två program som är
viktiga för miljö och hållbar utveckling i Västerbottens län.
Länsstyrelsen samordnar remissprocessen för dessa båda dokument eftersom de har flera beröringspunkter och för att förhoppningsvis underlätta
för remissinstanserna.
Layout och några avsnitt i remissdokumenten är inte helt färdigställda och
länsstyrelsen kommer att arbeta vidare med dessa under remissperioden.
Länsstyrelsen ser fram emot kommunens synpunkter utifrån givna frågeställningar för respektive program. Separata yttranden önskas med tydlig
koppling till den ärendebeteckning som yttrandet gäller.
Remisstiden löper till den 15 augusti. Länsstyrelsen uppmärksammar inkommande synpunkter löpande och mottar dem gärna så snart som möjligt.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att lämna yttrande över remisserna.
-----
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Verksamhetsuppföljning 2018 - räddningstjänst
Kommunstyrelsen har 2018-02-06 fastställt uppföljningsplan för den egna
verksamheten.
I anslutning till dagens sammanträde lämnar räddningschefen en redovisning om räddningstjänst och befolkningsskydd.
Organisation
Räddningstjänsten har deltidsbrandkår i Storuman och Tärnaby/Hemavan
med beredskap samt räddningsvärn utan beredskap i Gunnarn och Umnäs.
Förutom deltidsbrandmän består organisationen av räddningschef (1,0),
assistent (0,50), ställföreträdande räddningschef (1,0) med inriktning mot
förebyggande arbete och beredskapssamordning, brandinspektör (1,0) med
inriktning mot drift och underhåll samt en projektanställd (0,50) till och
med den 30 juni med inriktning mot rekrytering och utbildning.
Uppdrag
Räddningstjänstens tre huvudsakliga uppdrag är utryckande verksamhet,
brandförebyggande verksamhet samt befolkningsskydd. Kommunstyrelsen
är räddningsnämnd med ansvar för brandförebyggande och utryckande
verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd.
Händelser/aktiviteter
Under året har antalet larm varit något färre än normalår. Inga vakanser i
Storuman men där behövs det ytterligare två till personalpoolen. I Tärnaby/Hemvan har man 1 (+ 1) vakans. Ett nytt verksamhetssystem har införts. Översvämningskartering för Umeälven är klar.
Framtid, kärnfrågor
Kärnfrågor att hantera i framtiden är utbildning och rekrytering av brandmän, brandbefäl samt räddningschef. Investeringar behöver göras framförallt i fordon men även i ledningsplats, där en ansökan om förstudie är inlämnad till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kraven på
kommunerna gällande befolkningsskydd/civilt försvar kommer att öka.
Statliga utredningar kan komma att ändra förutsättningarna för verksamheten.

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-05-29

26 (29)

§ 76 – forts.
Måluppfyllelse
Förutom mål i kommunstyrelsens verksamhetsplan har räddningstjänsten
antagit egna mål avseende personal, kvalitet och effektivitet. Av dessa mål
bedöms 2 av 4 mål vara uppfyllda. Antalet tillsyner når inte den önskvärda
nivån med en genomsnittlig tillsyn vart tredje år för tillsynsobjekten. För
2018 bedöms räddningstjänsten uppnå 4 av 6 mål.
Ekonomi
Räddningstjänsten har en nettobudget på 10 446 000 kronor år 2018. Resultatet för perioden januari-april är 5 procentenheter under riktpunkten 33
procent. För helåret prognostiseras ingen budgetavvikelse.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
-----
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Uppföljning 2018 - investeringsprojekt
Kommunstyrelsen har 2018-02-06, § 10 fastställt uppföljningsplan för den
egna verksamheten.
I anslutning till dagens sammanträde lämnar administrativ chef en redovisning om kommunens investeringsprojekt.
Kommunfullmäktige har avsatt en investeringsram på 120 000 000 kronor
för åren 2016 till 2019. Utfall, prognos och återstående medel för investeringsperioden redovisas nedan:
Utfall
Prognos
Ram
Återstår
2016-2017 2018
2016-2019
2019 A
Investeringar 68 158 000 53 065 000 120 000 000 -1 223 000
A = Inklusive taxefinansierad verksamhet
B = Exklusive taxefinansierad verksamhet

Återstår
2019 B
27 580 000

Inkluderat taxefinansierad verksamhet bedöms investeringsramen vara förbrukad innan 2019. Exkluderat taxefinansierad verksamhet bedöms
27 580 000 kronor återstå för investeringar 2019.
Eftersom den taxefinansierade verksamheten inte har någon undanträngningseffekt för den skattefinansierade verksamheten bedöms ytterligare
medel motsvarande 27 580 000 kronor kunna avsättas 2019 under förutsättning att investeringarna genomförs enligt prognos. Ett förslag till utökning
av investeringsramen för perioden 2016 till 2019 kan bli aktuellt i slutet av
2018 eller början på 2019.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen.
-----
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Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Beslut
Färdtjänst och riksfärdtjänst
Skolskjuts
Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram upp till 500 tkr
Upphandlingar
Yttrande över detaljplaner
Yttranden över förvärvstillstånd
Försäljning och köp av mark
Markupplåtelser
Brådskande ärende
Kommunstyrelsens ordförandes beslut avseende villkor
för statsstöd till Hemavans flygplats enligt Gruppundantagsförordningen (GBER) för år 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 56-60

Datum
April 2018
Februari 2018
April 2018
April 2018
April 2018
April 2018
Maj 2018
Maj 2018
2018-05-07
2018-05-14
2018-05-15

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
-----
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Meddelanden
KS/2018:435
Trafikverkets beslut 2018-04-03 att bevilja Storumans kommun bidrag med
8 712 000 kronor avseende driften av Tärnaby Airport år 2018.
KS/2016:653
Mark- och miljödomstolens dom 2018-03-29 i mål nr M 1553-17 att lämna
tillstånd till Storumans kommun enligt miljöbalken att för allmän vattenförsörjning behålla och anlägga brunnar samt leda bort grundvatten på fastigheten Klippen 1.
KS/2018:171
Inlandsbanan AB:s meddelande 2018-04-27 till samtliga ägarkommuner om
överenskommelse med det australiensiska bolaget Macquarie att i samförstånd avsluta den gemensamma avsiktsförklaringen. Avsiktsförklaringen
skrevs i maj 2017 med syfte att hitta former för en upprustning av järnvägsanläggningen Inlandsbanan. Sedan dess har bolagen arbetat vidare med avsikt att förhandla fram ett avtal. Skälet till att avsiktsförklaringen nu avslutats är att parterna konstaterat att det inte är möjligt att uppfylla deras respektive krav för ett samarbete.
KS/2018:474
Bergsstatens beslut 2018-04-25 att bevilja Agnico Eagle Sweden AB undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Gunnarn nr 36.
Följande protokoll redovisas:
o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2018-04-12
o Protokoll från ordinarie årsstämma med Fastighets AB Umluspen
2018-04-12.
-----
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