STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-04-09

Plats och tid

Kommunhuset, Storuman 2019-04-09, kl. 13.00-14.20

Beslutande

Tomas Mörtsell (C)
Jessica Bergfors (C)
Anders Persson (C)
Therese Granström (C)
Ulf Vidman (M)
Veronika Håkansson (M)
Hans-Peter Carlson (L)
Allan Forsberg (KD)
Karin Malmfjord (S)
Kristina Fredriksson (S)
Peter Åberg (S)
Daniel Johansson (V)
Marie Berglund (SD)

ordförande

Övriga

Maria Mickelsson
Peter Persson
Nils-Erik Dahlberg (S)

kommunsekreterare
koncernchef
ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Marie Berglund

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Storuman 2019-04-15

Underskrift Sekreterare

………………………………………………………….
Maria Mickelsson

Ordförande

………………………………….....................................
Tomas Mörtsell

Justerande

………………………………………………………….
Marie Berglund

1 (48)

Paragrafer 22-58

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

_________________________________________________
Maria Mickelsson

Datum då anslaget tas ned

2019-05-07

_________________________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-04-09

2 (48)

Omröstningslista
Ledamöter

Omröstning § 35
Ja Nej Avstår

C

Tomas Mörtsell

1

C

Jessica Bergfors

1

C

Anders Persson

1

C

Therese Granström

1

M

Ulf Vidman

1

M

Veronika Håkansson

1

L

Hans-Peter Carlson

1

KD Allan Forsberg

1

S

Karin Malmfjord

1

S

Kristina Fredriksson

1

S

Peter Åberg

1

V

Daniel Johansson

1

SD Marie Berglund
9

1
2

2

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-04-09

KS § 22

3 (48)

KS/2019:184 - 042

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018
Kommunstyrelsen har ett ekonomiskt resultat på 2 517 000 kronor 2018,
dvs. nettokostnaderna är lägre än tilldelad budgetram. Överskottet kommer
framförallt från upplösning av tidigare avsatta medel för mottagande och
integration när mottagandet numera är på betydligt lägre nivåer. I resultatet
finns en avsättning på 3 700 000 kronor för flytt av terminalen vid
Hemavans flygplats när dispensen för nuvarande placering löper ut 2024.
Om dessa poster exkluderas uppgår resultatet till 61 000 kronor.
Kommunstyrelsen har en måluppfyllelse på 67 procent vilket är fyra procentenheter sämre jämfört med 2017 och tre procentenheter bättre jämfört
med 2016. Samtliga fyra personalmål uppfylls 2018.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-03-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15, § 16.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018.
-----
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KS/2019:175 - 042
KS/2019:184 - 042

Verksamhetsberättelser 2018
Respektive styrelse och nämnd ska upprätta verksamhetsberättelser för
2018 för sina verksamhetsområden. Verksamhetsberättelserna är nämndernas egen redovisning till kommunfullmäktige och innehåller kommentarer
kring resultatet, redovisning av viktiga händelser samt uppföljningar av
fastställda mål i verksamhetsplanerna.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser 2018 till
kommunfullmäktige för godkännande.
-----
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KS/2019:185 - 042

Årsredovisning 2018 för Storumans kommun
Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och
sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. Förvaltningsberättelsen ska bland annat innehålla en översikt över utvecklingen
av verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultatoch balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess
slut.
Kommunens resultat uppgår till 8,3 mnkr. När de kommunala bolagen inkluderas uppgår resultatet till 12,0 mnkr och är i den delen bättre än föregående års resultat på 11,1 mnkr.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-03-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15, § 17.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa årsredovisning 2018 för Storumans kommun och överlämna
den till kommunfullmäktige för godkännande.
-----
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KS/2018:786 - 450

Motion - uppstädning av tomter och mark i Storumans kommun
Karin Malmfjord (S) och Maria Gardfall (S) har 2018-06-07 lämnat in en
motion om uppstädning av tomter och mark i Storumans kommun, där de
bland annat skriver följande:
Inlandskommunerna belastas svårt av ärenden som rör nedskräpning på
både enskild mark och allmänhetens. Ansvaret för uppstädning ligger på
kommunerna och gränsdragningen mellan vad som är hobbyverksamhet
och kommersiell verksamhet är svår att fastställa. Det är dock förbjudet att
skräpa ner och riskera att grundvatten och mark förorenas.
Nedskräpningen är anmärkningsvärd längs en del vägar och byar i
Storumans kommun, med bilbatterier och oljedunkar som står på marken.
Eventuella köpare till fastigheter i dess närhet vänder då de upptäcker hur
miljön verkligen ser ut efter att ha lockats av bilder på internet. I andra
kommuner kan man njuta av naturvärden utan att störas av nedskräpning
och behöva oroa sig över framtida skador på grundvatten och mark. Människor på väg till sina fritidshus i Hemavan förfäras över nedskräpningen i
vissa områden.
Ärenden rörande nedskräpning är segdragna, tjänstemännen gör vad de kan,
men arbetsbelastningen är också tung på grund av expansionen i Hemavan.
För att behålla kommuninvånare och motivera fler att flytta hit är det angeläget att visa att kommunen bryr sig om naturen, luften, marken och medborgarna.
Motionärerna vill inte att människor ser ner på kommunens förmåga att ta
hand om sin miljö och anser att Storumans kommun bör föregå med ett gott
exempel när det gäller uppstädning. De föreslår därför
att ansvarig nämnd utreder möjligheten att söka projektmedel för uppstädning
att nämnden belyser risker med att skjuta uppstädningen på framtiden
att nämnden sedan utvärderar utfallet av uppstädningen.
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KS § 25 – forts.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-12 § 45 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitterats till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2019-03-28
Motionen bör avslås, då den inte berör ett kontinuerligt och heltäckande arbete med kommunens avfallshantering och åtgärder mot nedskräpning. Förslagen är istället mer inriktade mot tidsbegränsade satsningar, och specifika
åtgärder. För att ge resultat på längre sikt behöver arbetet bedrivas kontinuerligt. Effekterna av tidsbegränsade projekt riskerar att klinga av relativt
snabbt när frågan inte längre drivs.
Kommunen har ännu inte upprättat en heltäckande, sammanhållen, uppdaterad och aktuell renhållningsordning.
Mer specifika beskrivningar och historik av kommunens avfallshantering
och hantering av nedskräpning finns i bilaga till yttrandet tillsammans med
några utdrag från bl.a. kommunala beslut från andra kommuner, och vägledningar.
Beredande organs förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2019-03-28.
Kommunstyrelsen föreslår
att motionen avslås.
-----
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KS/2018:722 - 339

Medborgarförslag - placering av Tärnasymbolen Snöbollen
Carl Tellström har 2018-05-25 lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att Tärnasymbolen, den så kallade Snöbollen, placeras vid ”Harrys
green” vid infarten till Tärnaby.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-12 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter
överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Tekniska avdelningens personal har under sommaren 2018 placerat den så
kallade Snöbollen på kommunens fastighet Laxvik 1:54 vid östra infarten
till Granvägen i Tärnaby.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2019-03-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15, § 23.
Kommunstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
-----
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KS/2018:721 - 339

Medborgarförslag - röjning, uppstädning och anläggande av
"Sjukhusparken" i Tärnaby
Carl Tellström har 2018-05-25 lämnat in ett medborgarförslag om röjning,
uppstädning och anläggande av grusgångar med parksoffor i den så kallade
Sjukhusparken i östra Tärnaby.
Kommunfullmäktige beslutade 20198-06-12 § 47 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till projektledare Erika Arklöf vid tekniska avdelningen för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Gällande sjukhusparken antogs en ny detaljplan för Laxvik 1:54 m.fl. under
2016. Den nya detaljplanen syftar till att tillskapa område för bostäder.
Parken/höjden som ligger närmast Stefansgården kommer att sparas. Detaljplanen innebär också att det sparas ett stort skogsparti i anslutning till
parken.
I samband med genomförandet av detaljplanen kommer området för parken
att ses över.
Beredande organs förslag
Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2019-03-28.
Projektledarens förslag
att medborgarförslaget avslås.
Yrkande
Allan Forsberg (KD) yrkar
att medborgarförslaget bifalls vad avser röjning och uppstädning av området
att medborgarslaget avslås i övrigt.

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-04-09

10 (48)

KS § 27 – forts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på projektledarens förslag och Allan
Forsbergs ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ändringsyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla medborgarförslaget vad avser röjning och uppstädning av området
att avslå medborgarförslaget i övrigt.
-----
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KS/2018:68 - 312

Medborgarförslag - bättre gång- och cykelväg i Tärnaby
Emil Näslund har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att det
byggs en bättre gång- och cykelväg i Tärnaby.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27 § 9 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till projektledare Erika Arklöf vid tekniska avdelningen för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Ansvaret för gång- och cykelvägar i Tärnaby är uppdelat beroende på vem
som är väghållare. Gång- och cykelvägen längst E12:an är statlig vilket innebär att Trafikverket ansvarar för den.
År 2017 deltog kommunen i en åtgärdsvalsstudie för Tärnaby som Trafikverket genomförde. En åtgärdsvalsstudie innebär att sakägare samlas och
diskuterar behov och tänkbara lösningar. Då framfördes bl.a. behovet av
bättre gång- och cykelvägar i Tärnaby.
Kommunen har 2018 föreslagit objekt ”gång- och cykelvägar i Tärnaby” i
länstransportplanen. Tyvärr prioriterades andra objekt före. Kommunen
kommer dock att fortsätta driva frågan nästa gång länstransportplanen revideras.
Beredande organs förslag
Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2019-03-28.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget eftersom Trafikverket ansvarar över gång- och
cykelvägen i Tärnaby.
-----
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KS/2019:344 - 000

Redovisning av pågående motioner
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion om möjligt beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad
som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom
samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning eller låta beredningen av motionen fortsätta.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.
En sammanställning har tagits fram över de motioner som väckts i kommunfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats per den 31 mars 2019. Av
sammanställningen framgår att det totalt finns 13 motioner som inte har
slutbehandlats av kommunfullmäktige, varav nio är äldre än ett år. Av dessa
nio motioner beräknas sju slutbehandlas vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och juni.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-04-02.
Kommunstyrelsen föreslår
att redovisningen godkänns.
-----
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KS/2019:345 - 000

Redovisning av pågående medborgarförslag
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska ett medborgarförslag om möjligt beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva
medborgarförslaget från vidare handläggning eller låta beredningen av
medborgarförslaget fortsätta.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och övriga
nämnder två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.
En sammanställning har tagits fram över de medborgarförslag som väckts i
kommunfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats eller återrapporterats
till kommunfullmäktige per den 31 mars 2019. Av sammanställningen
framgår att det totalt finns tretton medborgarförslag som inte har slutbehandlats av kommunfullmäktige eller styrelse/nämnd. Tre av dessa har inte
slutbehandlats inom ett år från att de väcktes och beräknas istället slutbehandlas av kommunstyrelsen i april och maj. Fyra medborgarförslag har
slutbehandlats och ska återrapporteras till kommunfullmäktige i april.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-04-02.
Kommunstyrelsen föreslår
att redovisningen godkänns.
-----
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KS/2019:173 - 001

Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten - delskatteväxling
Region Västerbotten bildades den 1 januari 2019 och övertog då det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län. Regionförbundet Västerbottens län avvecklades och deras uppdrag inkorporerades i regionkommunen. En särskild fråga har varit organisationen
av den regionala kollektivtrafiken.
Eftersom Regionförbundet Västerbottens län skulle upphöra 2019 utan att
långsiktig lösning för organisering och finansiering av kollektivtrafiken
nåtts, beslutade landstinget och kommunerna om en övergångslösning för
ansvarsfrågan från och med 1 januari 2019. Kollektivtrafikens verksamhet
lyftes in under regionkommunernas ansvar under en övergångsperiod med
samma förutsättningar som gällt sedan tidigare att gälla under en övergångsperiod avseende finansieringen. Fördelningen av kostnaderna sker liksom tidigare enligt Västerbottensmodellen.
Ett förslag till långsiktig lösning på organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län har resulterat i en överenskommelse för hur kollektivtrafiken i Västerbotten ska organiseras och finansieras. Överenskommelsen ska formellt beslutas i respektive kommun i Västerbotten och Region Västerbotten enligt följande modell:
o Delskatteväxling av kollektivtrafiken i Västerbotten omfattande de
gemensamma kostnaderna för trafikens genomförande enligt resultat
för 2017 uppgående till 35 600 000 kronor.
o Åtgärden ska följas av ett treårigt omställningsbidrag
o Denna överenskommelse åtföljs av ett fortsatt arbete med analys av
den nuvarande/kvarvarande kostnadsfördelningsmodellen för kollektivtrafiken i Västerbotten med redovisning under hösten 2019.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-03-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15, § 18.
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KS § 31 – forts.
Kommunstyrelsen föreslår
att Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med
den 1 januari 2020
att skatteväxling från kommunerna till Region Västerbotten genomförs genom att kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region Västerbotten höjer skatten med 5 öre från och med 1 januari 2020
att Region Västerbotten och länets kommuner hemställer tillsammans hos
regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 5 öre för kommunerna och höjs med 5 öre för Region Västerbotten från och med den 1
januari 2020
att Region Västerbotten ansöker om ny länsvis skattesats för länet från och
med 1 januari 2020 som en följd av skatteväxlingen
att ett mellankommunalt 3-årigt omställningsbidrag till följd av skatteväxling godkänns enligt redovisad rapport ”Kollektivtrafikens organisering och
finansiering i Västerbotten – Rapport 2, 2019-02-28”.
-----
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KS/2019:186 - 701

Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk
Hälsa 2018 Västerbottens län
I enlighet med 2018 års överenskommelse mellan staten och Sveriges
kommuner och landsting (SKL) rörande stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa har länets kommuner, landstinget och länsföreningen
Hjärnkoll samt Region Västerbotten formulerat en länsplan för barn och
unga och för vuxna. Det är den tredje länsplanen som skrivs i Västerbotten
rörande psykisk hälsa inom det specifika projektet Uppdrag psykisk hälsa
(UPH). Det övergripande syftet med UPH är att skapa förutsättningar för ett
långsiktigt arbete på området psykisk hälsa samt att stimulera till en förbättring och förstärkning inom verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet
och jämlikhet.
2018 års länsplan innehåller en uppföljning av 2017 års målområden. Intervjuer har genomförts med kommunens kontaktpersoner och andra som på
olika sätt är involverade i kommunens arbete. I länsplanen återfinns även en
aktivitetsplan för 2019 med fyra länsövergripande aktiviteter.
AC konsensus rekommenderar Region Västerbotten (tidigare Västerbottens
läns landsting) och de 15 kommunerna i Västerbotten att anta hela eller delar av Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 2018
Västerbottens län i regionfullmäktige respektive kommunfullmäktige under
våren 2019.
Beredande organs förslag
Omsorgsnämndens protokoll 2019-02-13 § 13.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15, § 19.
Kommunstyrelsen föreslår
att Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 2018
Västerbottens län antas i sin helhet.
-----
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KS/2017:926 - 190

Revidering av reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i södra Lappland
I slutet av 2018 beslutade Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Dorotea, Åsele
och Lycksele kommuner att bilda en gemensam överförmyndarnämnd.
Respektive kommunfullmäktige antog reglemente och samverkansavtal
för den gemensamma nämnden. I början av januari 2019 meddelade
Vilhelmina kommun att man inte ska ingå i den gemensamma nämnden.
Mot bakgrund av detta har Lycksele kommun, som är värdkommun för den
gemensamma nämnden, den 14 februari 2019 meddelat att nämndens reglemente behöver revideras. Revideringen av reglementet ska beslutas av
kommunfullmäktige i varje kommun som ingår i den gemensamma nämnden. Revideringen består av att Vilhelmina kommun stryks i reglementet.
Samverkansavtalet har utifrån de nya förutsättningarna undertecknats av de
kommuner som fortsättningsvis ska ingå i den gemensamma nämnden.
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15, § 20.
Kommunstyrelsen föreslår
att reglemente för överförmyndarnämnden i södra Lappland revideras
genom att Vilhelmina kommun stryks i reglementet.
-----
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Minoritetspolitisk handlingsplan för Storumans kommun
2019-2022
Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:274) ska
det allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur i Sverige. Det ska finnas ett särskilt fokus på barns utveckling av kulturell identitet och användning av minoritetsspråket.
De nationella minoriteterna ska också ges möjlighet till inflytande i frågor
som berör dem och samråd ska hållas med minoriteternas representanter i
sådana frågor. Allt sedan 2010-01-01 ingår Storumans kommun i förvaltningsområdet för samiska.
Från och med 2019-01-01 har lagen reviderats, och minoriteternas rättigheter förtydligats och stärkts på flera punkter. Detta innebär bland annat en
stärkt rätt för minoriteterna att få inflytande via samråd i beslutsprocesserna, starkare informationsplikt för kommunen att informera minoriteterna
om deras rättigheter, att kommunen ska anta uppföljningsbara mål för sitt
minoritetspolitiska arbete och att kommunen årligen ska återrapportera resultaten av sitt arbete till uppföljningsmyndigheten (länsstyrelsen i Stockholm).
Handlingsplanen
Mot bakgrund av den nya lagstiftningen föreslår samrådsgruppen att den tidigare årliga handlingsplanen för samiskt förvaltningsområde ”uppgraderas” till en minoritetspolitisk handlingsplan som bör antas av kommunfullmäktige på mandatsperiodsbasis.
Förslag till handlingsplan för 2019-2022 har upprättats i samarbete mellan
samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde, minoritetsamordnaren och
kommunkansliets utredare med gemensam bearbetning vid samrådsgruppens sammanträde 2019-02-27.
Målet med handlingsplanen är att uppfylla lagens intentioner, medverka till
att den samiska kulturen och det samiska språket synliggörs och att stödja
revitalisering av de samiska språken. Handlingsplanen ska vägleda planeringen av alla de kommunala verksamheter som berörs av minoritetslagstiftningen. Handlingsplanens övergripande åtaganden innebär att motverka
diskriminering och utsatthet, att skapa förutsättningar för inflytande och
delaktighet samt att stimulera språk och kulturell identitet.
_________________________________________________________________________________________________________________
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Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-03-26.
Utredarens förslag
att minoritetspolitisk plan för Storumans kommun 2019-2022 fastställs enligt upprättat förslag.
Yrkande
Anders Persson (C) yrkar
att benämningen av planen ändras till Minoritets- och samepolitisk handlingsplan för Storumans kommun 2019-2022.
Propositionsordning
1. Ordförande ställer proposition på Anders Perssons ändringsyrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
2. Ordföranden ställer proposition på utredarens förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta med ändrad benämning på planen enligt ändringsyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra benämningen av planen till Minoritets- och samepolitisk handlingsplan för Storumans kommun 2019-2022.
Kommunstyrelsen föreslår
att Minoritets- och samepolitisk handlingsplan för Storumans kommun
2019-2022 fastställs enligt upprättat förslag.
-----
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Investering - omställning av del av äldreboendet Tranan till
trygghetsboende
Omsorgsnämnden står inför en mängd utmaningar, bland annat kompetensförsörjning och budgetföljsamhet.
Som ett första steg mot att klara dessa utmaningar och omforma gamla
strukturer att närma sig dagens förutsättningar föreslås att en del av äldreboendet Tranan ställs om till trygghetsboende.
Ett trygghetsboende är helt vanliga bostäder som inte behöver biståndsbeslut från kommunen.
Ett våningsplan i flygeln kallad D-huset är föremålet för föreslagen omställning. Fastighets AB Umluspen har projekterat omställning som gäller
befintlig byggnad som byggs om till elva lägenheter, varav fem ettor och
resten tvåor, avsedda att hyras ut som trygghetsboende samt ett samvarorum
och en ny och uppdaterad utemiljö.
Utredning i ärendet har tagits fram 2018-12-27 som sammanfattningsvis
konstaterar att en omställning av del av Tranans äldreboende till trygghetsboende minskar kostnaderna för omsorgsnämnden samt trycket på kompetensförsörjning och kan bidra till att skapa rörlighet på bostadsmarknaden.
Den totala investeringen beräknas uppgå till 12 miljoner kronor.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Perssons Nilssons tjänsteutlåtanden
2018-12-27 och 2019-04-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 4.
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-12 § 12.
Kommunstyrelsens förslag 2019-02-12
att kommunfullmäktige avsätter 12 mnkr ur kommunstyrelsens investeringsram 2016-2019 för omställning av del av äldreboendet Tranan till
trygghetsboende.
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Kommunfullmäktiges behandling 2019-02-26 – återremiss
Vid kommunfullmäktiges behandling beslutades att återemittera ärendet för
ytterligare beredning enligt följande:
o Helhetsgrepp i äldrefrågan och dess behov av olika boendeformer i
Storumans kommun
o Brukarorganisationernas bör involveras i dialogen om framtidens
trygghetsboende
o Konsekvensbeskrivningar ska genomföras av hur vård, personal och
brukares situation blir i kommunens olika boenden och vårdverksamheter.
Förnyad beredning efter återremiss
Socialchefen har 2019-03-26 yttrat sig utifrån återremissen och konstaterar
sammanfattningsvis följande:
o Behovet av trygghetsboende i kommunen har förts in i flera kommunövergripande styrdokument som också beslutats av kommunfullmäktige.
o Brukarorganisationerna har vid flera tillfällen besökts av socialchef
och omsorgsnämndens ordförande med anledning av ett framtida
trygghetsboende.
o En allmän konsekvens är att boende på kommunens vård- och omsorgsboenden har större behov och kräver mer insatser. Detta är dock
inte en konsekvens av att verksamheten minskar med tolv lägenheter i
särskilt boende utan en generell utveckling som syns redan idag. Detta
innebär också att personaltätheten kan komma att behöva öka på de
särskilda boendena som en konsekvens av att de boende blir mer resurskrävande. För att detta ska bli möjligt krävs dock ytterligare anpassning av verksamheten alternativt att mer resurser anslås till verksamheten.
Administrativ chefs förslag
att kommunfullmäktige avsätter 12 mnkr ur kommunstyrelsens investeringsram 2016-2019 för omställning av del av äldreboendet Tranan till
trygghetsboende.
Yrkanden
Daniel Johansson (V) biträdd av Marie Berglund (SD) yrkar att administrative chefens förslag avslås.
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Allan Forsberg (KD) biträdd av Anders Persson (C) yrkar bifall till administrative chefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på administrative chefens förslag och
Daniel Johanssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt administrative chefens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
o Ja-röst för bifall till administrative chefens förslag
o Nej-röst för bifall till Daniel Johanssons avslagsyrkande.
Omröstningsresultat (se omröstningslista sid. 2)
Med 9 ja-röster, två nej-röster och två som avstår bifaller kommunstyrelsen
administrative chefens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige avsätter 12 mnkr ur kommunstyrelsens investeringsram 2016-2019 för omställning av del av äldreboendet Tranan till
trygghetsboende.
Reservation
Daniel Johansson (V) och Marie Berglund (S) reserverar sig över beslutet
till förmån för avslagsyrkandet enligt nedan skriftliga motiveringar.
Daniel Johansson (V):
Trots ärendets återremiss och krav på kompletterande uppgifter saknar vi
fortfarande ett helhetsgrepp om äldrefrågan och en konsekvensanalys av
beslutet. Ingenstans i äldreplan eller bostadsförsörjningsplan hanteras frågan om införande av trygghetsboende på bekostnad av särskilda boenden.
Vi kan idag inte ställa oss bakom detta beslut som på sikt kan riskera vård
och omsorg av våra äldre. Beslutet kan dessutom utan konsekvensanalys
och framtidsanalys riskera att vi ställs inför framtida stora investeringar i
nya säboplatser.
Vi kan konstatera att det, trots förvaltningschefens kompletterande uppgift,
inte skett kommunikation och dialog med föreningar och brukarorganisationer på ett tillfredsställande sätt då det framkommit i skrivelser att dessa
involverats sent när projektet redan legat för beslut.
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Att våra äldre ska betala priset för att den politiska majoriteten inte gjort
något trots stora underskott i omsorgsnämnden de senaste 8 åren och att
man nu i panik genomför ett beslut som ren besparingsåtgärd ställer vi i
Vänsterpartiet oss inte bakom.
Marie Berglund (SD):
Idag beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att starta omställningen av äldreboendet Tranan till ett delvist trygghetsboende. Estimerad kostnad för ombyggnad är 12 miljoner kronor.
Vi inom SD Storuman är inte emot ett trygghetsboende, men vi är emot placeringen.
I ett vårdboende som behövs till den allt mer åldrande befolkningen med
multifunktionella nedsättningar, där drar kommunen in både boende och
resurser.
Efter socialchefens svar på återremissen av ärendet om trygghetsboende på
avdelning D på Tranan, så visar återremissen inte på någon som helst konsekvensanalys av omställningen. Bara att behovet av omsorg ökar, oavsett
om 12 platser minskat eller inte.
SD röstade för att få denna återremiss och för att få ett beslutsunderlag
som kunde förtydliga varför majoriteten i KF vill genomföra omställningen.
När det inte klart framgick röstade vi för avslag.
Omställning har bara utgått från ekonomiska effekter för omsorgsnämnden.
I Storumans kommuns strategiska plan 2016-2019 står det:
”Kommunen ska ge alla äldre och funktionshindrade den omsorg de behöver. Medborgare och besökare ska kunna känna trygghet när de vistas i
kommunen.
Omsorgsnämnden förväntas särskilt prioritera:
 anpassning av boendeformer för äldre och dementa till de behov
som ställs utifrån den demografiska utvecklingen.
 höjd status genom långsiktig hållbar kompetensförsörjning inom
äldreomsorgen när vi får en alltmer åldrande befolkning.”
----_________________________________________________________________________________________________________________
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Investering - Vattenförsörjning Hemavan
Investeringsmedel för projektet Vattenförsörjning Hemavan har i tidigare
beslut beviljats med 32 700 000 kronor. Vattentäkten med anläggningar är
nästan klar. Detsamma avser överföringsledning av råvatten från vattentäkten till det planerade vattenverket.
I projekteringsskede med vattenverket har tillkommit ytterligare funktioner
som medför att vattenverket kommer att bli dyrare än planerat.
Även åtgärder på ledningsnätet är nödvändiga. Nya ledningar behöver anläggas mellan vattenverket och högreservoarer. Förutom detta är det nödvändigt med ombyggnationer i högreservoarer samt tryckstegringsanläggning.
Beredande organs förslag
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2019-03-28.
Kommunstyrelsen föreslår
att ytterligare 15 500 000 kronor avsätts till investeringsprojektet Vattenförsörjning Hemavan
att investeringen finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som
avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2016 till 2019
eftersom vatten och avlopp är en taxefinansierad verksamhet.
-----
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Reinvesteringar 2019
Tillämpningen av komponentavskrivningar gör att merparten av det som tidigare benämnts planerat underhåll och klassificerats som driftkostnader
numera ska aktiveras som investering. Principen innebär förenklat att om en
tidigare investerad komponent är färdigavskriven betraktas komponentens
ersättande som investering. Tidigare har kommunen tillämpat att den nya
komponenten betraktas som planerat underhåll oavsett om den gamla komponenten är färdigavskriven eller inte under förutsättning att komponenterna har likvärdiga funktioner.
Tidigare tillämpning
Kronor

Fastigheter Vägbelys- Gator och
Vatten och Summa
ning
vägar
avlopp
Planerat underhåll 4 000 000
500 000
1 400 000
1 500 000 7 400 000
(drift)

Ny tillämpning
Kronor

Fastigheter Vägbelys- Gator och
Vatten och Summa
ning
vägar
avlopp
Planerat underhåll
500 000
250 000
700 000
750 000 2 200 000
(drift)
Reinvestering
3 500 000
250 000
700 000
750 000 5 200 000
(investering)
Summa
4 000 000
500 000
1 400 000 1 500 000 7 400 000

Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-03-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15, § 21.
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 3 500 000 kronor ur investeringsramen 2016-2019 för reinvesteringar i fastigheter 2019
att avsätta 1 700 000 kronor ur investeringsramen 2016- 2019 för reinvesteringar i vägbelysning, gator och vägar samt vatten och avlopp 2019.
-----
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Investering - förlängning av spår 3 vid omlastningsterminalen
Styrelsen i Industri- och logistikcentrum i Storuman AB beslutade 2018-1210 att tillställa Storumans kommun som ägare av omlastningsterminalen
frågan att investera 1 970 000 kronor i en förlängning av spår 3 på terminalen. Styrelsen beslutade också att bolaget ska täcka kommunens ökade driftoch kapitalkostnader för förlängningen av spår 3 med en utökad ersättning
till kommunen.
Industri- och logistikcentrum i Storuman AB har bedömt att en förlängning
av spår 3 från 300 meter till 580 meter förbättrar terminalens funktionalitet.
Investeringen har ingen undanträngningseffekt på kommunens skattefinansierade verksamhet när de ökade drift- och kapitalkostnaderna täcks av
motsvarande utökad ersättning till kommunen.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-03-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15, § 22.
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 1 970 000 kronor ur investeringsmedel till att förlänga spår 3 vid
omlastningsterminalen med 280 meter
att investeringen finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som
avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2016-2019
att finansieringen sker inom tillgängliga likvida medel och/eller nyupplåningsram på 120 000 000 kronor för åren 2016-2019.
Jäv
Veronika Håkansson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut.
-----
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Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram
2016-2019
Fastighets AB Umluspen bedömer det nödvändigt att det avsätts och lämnas
igångsättningsbeslut för nedan listade investeringsprojekt.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-03-19.
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta medel och meddela igångsättningsbeslut för följande investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram 2016-2019:
Fastighetsbeteckning Projektnamn/kort beskrivning
Generellt fastigheter
Byte av brandlarmsdäckare och
brandlarmsskåp
Ormen 14
Parkering för besökare vid
Röbrohallen
Ormen 14
Avlämningszon vid förskolan
Regnbågen
Laxnäs 1:27
Byte av fönster
Skytteanska skolan
hus B
Rådhuset 4
Arbetsmiljöåtgärder
Sjukstugan, Storuman
Luspen 1:140
Byte av låssystem till Iloq
Bollhallen
Rådhuset 4
Ombyggnad av gamla aggregathus, ventilation samt kulvertåtervinning
Bastuträsk 27:1
Byte av värmepumpar
Gunnarn skola
Summa

Budget (kr)
1 000 000
800 000
450 000
1 400 000

1 500 000
180 000
2 000 000

1 500 000

8 830 000
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Förfrågan om markköp - del av fastigheterna Björkfors 1:64
och 1:22 i Hemavan
Trolltunet AB äger fastigheterna Björkfors 1:592 och 1:910. Dessa fastigheter är idag bebyggda med hotell- och restaturangdel samt skotergarage/
tält. Trolltunet AB genom Stig Strand har inkommit med förfrågan om
markförvärv gällande del av kommunens fastigheter Björkfors 1:64 och
1:122 för utökning av de egna fastigheterna. Arealen för del av Björkfors
1:64 är ca 1 600 m² och arealen för del av Björkfors 1:122 är ca 11 740 m².
Trolltunet AB planerar att bygga ut restaurangdelen på Björkfors
1:592/1:910 samt bygga skotergarage/konferens med byggnadsarea om 320
m². Hotelldelar i fyra separata byggnader med byggnadsarea om 480
m²/byggnad och totalt 64 rum planeras att byggas på del av Björkfors
1:122. Tidsplanen för hotellbyggnaderna är inom 10 år och övrig byggnation 10-12 år. Ärendet har föredragits i stora plangruppen bestående av representanter från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och näringslivskontoret den 14 februari 2019.
Trafikverket har väckt frågan om eventuell omdragning av E12 genom
Hemavan. Ärendet är i ett så tidigt skede att det ännu inte finns några förslag på var det är lämpligt med en ny dragning. Med anledning av detta anser en enig plangrupp att kommunen inte kan svara på förfrågan om markköp förrän vägfrågan utretts och behandlats politiskt. En grupp med tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att så snart som möjligt ha ett inledande
möte kring den långsiktiga planeringen för Hemavan.
Ifall detta markområde inte berörs vid en eventuell framtida omdragning,
ska markförsäljning ske enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal.
Beredande organs förslag
Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2019-03-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15, § 24
Kommunstyrelsen beslutar
att tillsvidare avvakta med markförsäljningar i de centrala delarna av
Hemavan tills revidering av fördjupad översiktsplan för Hemavan är genomförd.
----_________________________________________________________________________________________________________________
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Riktlinjer för intern och extern representation
Kommunstyrelsen har 2012-11-05 fastställt riktlinjer för intern och extern
representation.
Riktlinjerna innehåller ett jämförelsebelopp för beräkning av gåvans storlek
i samband med 25-årsgåva och vid anställnings slut som inte länge är aktuellt.
Med anledning av detta behöver riktlinjerna revideras. Förslag till reviderade riktlinjer har tagits fram som innebär att gåvans storlek anges i krontal
under punkterna 4.1.1 och 4.2.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-01-23.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15, § 25.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till reviderade riktlinjer för intern och extern representation.
-----
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Plan för internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2019
Enligt gällande reglemente för internkontroll ska kommunstyrelsen upprätta
en särskild plan för den interna kontrollen.
Förslag till plan för internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2019 har upprättats.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-03-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-15, § 26.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till plan för internkontroll inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde 2019.
-----
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Trafikförsörjningsplan 2019-2022
Förslag till trafikförsörjningsplan har upprättats av trafikplaneraren.
Planen samlar samtliga trafikfrågor och fungerar som stöd för den kommunala planeringen, övrig samhällsplanering och dialog med allmänheten.
Trafikförsörjningsplanens mål och nuläge är utifrån Storumans kommuns
strategiska plan 2016–2019, kommunens strategi för energieffektiviseringar, översiktsplan, verksamhetsplan, resfria möten och energismart resande, strategi för laddinfrastruktur i Storumans kommun och TRANA –
nulägesanalys av Storumans kommun (rapport 2012:20).
Trafikförsörjningsplanen utgör grund för Storumans kommun kommande
planering, upphandling, samordning mellan trafikslag och strategiska val av
lösningar.
Beredande organs förslag
Trafikplanerare Talvikki Rundqvists tjänsteutlåtande 2019-04-01.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa upprättat förslag till trafikförsörjningsplan för Storumans
kommun 2019-2022.
-----
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Skolskjutsreglemente
Enligt skollagen (2010:900) 10 kap. 32 § har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till
elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan
skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skollagen
ger mycket utrymme för tolkning, varför kommuner upprättar riktlinjer för
skolskjuts där man bland annat definierar avståndsgränserna. Skolskjutsreglementet fungerar som reglering på kommunal nivå i skolskjutsärenden.
Nu gällande skolskjutsreglemente antogs av kommunstyrelsen 2014-11-14
§ 133.
Förslag till nytt skolskjutsreglemente har tagits fram som innehåller en
uppdatering av ansvarsfördelning, ändringar i skolskjutsverksamheten och
en allmän hänvisning till förarbeten och praxis när det gäller vänte- och
resetider.
Beredande organs förslag
Trafikplanerare Talvikki Rundqvists tjänsteutlåtande 2019-04-01.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till skolskjutsreglemente som ersätter skolskjutsreglemente antaget av kommunstyrelsen 2014-11-11 § 133.
-----
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Budget för samiskt förvaltningsområde 2019
Förslag till budget för 2019 års statsbidrag för samiskt förvaltningsområde
har upprättats. Statsbidraget för år 2019 uppgår till 660 000 kr. Förslaget till
budgetfördelning ser ut enligt följande:
Förskola och skola
Äldreomsorg
Samråd
Språk och kultur
Samordning
Språkservice
Information
Summa

100 000 kr
90 000 kr
10 000 kr
155 000 kr
270 000 kr
15 000 kr
20 000 kr
660 000 kr

Budgetförslaget har behandlats i samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde 2019-02-27. Målsättningarna för arbetet beskrivs i samrådsgruppens förslag till minoritetspolitisk handlingsplan 2019-2022.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-03-26.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa upprättat förslag till budget för samiskt förvaltningsområde för
år 2019.
-----
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Projekt Förstudie Alpint kulturcentrum i Tärnaby
I samband med ett antal diskussioner i olika forum angående utvecklingsfrågor för Tärnaby har idén om ett Alpint kulturcentrum lyfts fram. Frågan
har bearbetats i en arbetsgrupp bestående av koncernchefen, kommunkansliets utredare, biblioteks- och kulturansvarig samt fritids-, kultur- och utbildningschef. Ett förslag till projektplan för en förstudie har upprättats med
utgångspunkt i diskussionerna.
Projektbeskrivning
Den alpina historien är en betydande del i Tärnabys identitet. Den är också
en betydande del i den bild andra förknippar med Tärnaby. Det har under
lång tid inte gjorts så mycket för att behålla den förankringen och kännedomen, vilket i sin tur leder till ett mer identitetslöst och otydligt Tärnaby.
Därför är nu målsättningen att skapa en samlingsplats där besökare får en
unik insikt om den alpina kulturen i Tärnaby och hur den påverkat, och fortfarande påverkar, samhälle och invånare. Centret ska sätta Tärnaby på kartan igen och bygga vidare på den stolthet alla i samhället känner. Den alpina sporten är ett levnadssätt som har präglat livet i Tärnaby för hela samhället under flera generationer.
Syftet med denna förstudie är att skapa förutsättningar för att kunna förverkliga visionen om ett alpint kulturcentrum. Centret ska skapa en positiv
förändring för Tärnaby och destinationen Hemavan-Tärnaby genom att
lyfta fram den alpina kulturen och tillgängliggöra den för såväl ortsbor och
besökare. Centret ska skapa en tilltro till Tärna som bygd och en ökad attraktion för näringslivet och framtida investeringar. Det ska vara en hållbar
och långsiktig satsning som blir en central del i att bryta en negativ spiral
och bidra till att befolkningen kan se nya möjligheter.
Förstudien ska producera ett färdigt underlag för att gå till ett genomförandestadium för Alpint kulturcentrum i Tärnaby: ägandeförhållande, driftmodell, lokalisering, samverkansavtal, plan för innehåll (”grundutställning”)
och förslag till evenemang.
Förstudien genomförs organisatoriskt av kommunstyrelseförvaltningen i
Storumans kommun. En central arbetsuppgift är att utreda hur det framtida
huvudmannaskapet kan formeras på bästa sätt och vilken organisatorisk
tillhörighet det fortsatta etableringsarbetet ska ha hos kommunen och de
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andra samarbetsparterna. Förstudien ska ledas av en arbetsgrupp som består
av 4-6 personer. Huvudsakliga uppgifter för förstudien är:







Utredning om ägarförhållande
Utredning om drift
Utredning om lokalisering
Etablering av samarbeten
Inventering av målgrupper
Utredning av innehåll

Projektperiod
2019-05-01 – 2019-11-30 (6 månaders arbetstid med en månads paus under
sommaren).
Styrgrupp
Styrgrupp utses vid projektstart och föreslås bestå av projektledare, en av de
alpina stjärnorna, utställningsproducent, klubbrepresentant Tärna IK
Fjällvinden, marknads- och kommunikationsstrateg samt representant
Storumans kommun.
Bemanning
En projektledare rekryteras på 50 % under projektperioden.
Kostnadsbudget (kr)
Projektledare
Köp av tjänst
Möten, konferenser
Studieresa
Summa

134 400
60 000
15 000
40 000
249 400

Bedömning
Koncernledningsgruppen har 2019-04-08 tillstyrkt projektansökan.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-03-26.
Kommunstyrelsen beslutar
att genomföra förstudien enligt upprättad projektbeskrivning med kommunstyrelsen som projektägare
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att projektets finansiering tas från bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt samt näringslivsfrämjande åtgärder med 249 400 kronor
för år 2019.
-----
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Remiss - Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar
Havs- och vattenmyndigheten har i remiss daterad 2019-02-15 översänt
Vägledning för prövning av små avloppsanläggningar.
Yttrande ska ha inkommit senast den 15 april 2019.
Ärendet har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för förslag till yttrande.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 28 mars 2019 upprättat förslag till yttrande över remissen.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande till Havs- och vattenmyndigheten utifrån miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
-----
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Nominering - Inlandsbanan AB (IBAB) 2019-2022
Inlandsbanan AB (IBAB) har 2019-01-29 översänt förfrågan om nominering till styrelsen i Inlandsbanan AB. Valberedningen emotser förslag på
styrelseledamot samt styrelseordförande.
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera Johnny Holmgren till ledamot och Per-Anders Westhed till
ordförande.
-----
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Nominering - Inlandskommunerna ekonomisk förening (IEF)
2019-2022
Styrelsen för Inlandskommunerna ekonomisk förening (IEF) ska utses för
mandatperioden 2019-2022.
IEF:s valberedning emotser förslag på personer till styrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera Karin Malmfjord (S) som ledamot/ordförande och Tomas
Mörtsell (C) som ersättare.
-----
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Nominering - Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner
(FSV) 2019-2022
Inför Föreningen Sveriges vattenkraftskommuners årsstämma den
23-24 maj finns möjlighet att nominera till uppdrag i styrelsen bestående av
ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera Kristina Fredriksson (S) som 1:e vice ordförande samt
Veronika Håkansson (M) och Roland Gustafsson (KD) som ersättare.
-----
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Årsstämma med Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
(FSV) 2019
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) kallar till årsstämma
den 23-24 maj 2019 i Östersund.
Kommunfullmäktige har 2018-11-20 beslutat uppdra till kommunstyrelsen
att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.m.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att utse ombud vid årsstämman.
-----
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Årsmöte med föreningen Blå vägen 2019
Föreningen Blå vägen håller årsmöte den 27 maj 2018 i Lycksele.
Kommunfullmäktige har 2018-11-20 beslutat uppdra till kommunstyrelsen
att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.m.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Kristina Fredriksson till kommunens ombud med Ulf Vidman som
ersättare.
-----
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Årsmöte med Giron sámi teahtér (samisk teater) 2019
Föreningen Giron sámi teáhter kallar till årsmöte den 26 april 2019 i
Kiruna.
Kommunfullmäktige har 2018-11-20 beslutat uppdra till kommunstyrelsen
att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.m.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Ulf Vidman som kommunens ombud vid årsmötet.
-----
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Verksamhetsuppföljning 2019 - projektverksamhet
Kommunstyrelsen har 2019-02-12 fastställt uppföljningsplan för den egna
verksamheten.
I anslutning till sammanträdet redovisas projektverksamheten.
Uppföljningen gäller projekt som beslutats av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott inom ramen för bygdeavgiftsmedel avsatta för
medfinansiering av projekt, och som pågår under innevarande år – totalt 26
projekt för 2019. Kommunstyrelsen har också medfinansierat ett par större
projekt med medel ur investeringsbudgeten, störst av detta är NLC Storumanterminalen etapp 2. Ytterligare projekt bedrivs i kommunen men med
annan typ av finansiering och/eller via beslut i andra nämnder eller styrelser, till exempel inom fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, näringslivskontoret och via Akademi Norr.
Projekten som ingår i uppföljningen har en kommunal medfinansiering på
cirka 10 500 000 kronor. Uppväxlingen bedöms vara ca 400 procent dvs.
den totala omsättningen på projekten bedöms till ca 40 000 000 kronor.
Kvarvarande medfinansieringsutrymme att besluta om för år 2019 är ungefär 885 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
-----
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Verksamhetsuppföljning 2019 - trafikverksamhet
Kommunstyrelsen har 2019-02-12 fastställt uppföljningsplan för den egna
verksamheten.
I anslutning till sammanträdet redovisas trafikverksamheten.
Bemanningen inom trafikverksamheten består av 1,0 tjänst som trafikplanerare. Handläggning av färdtjänst utförs också av konsumentvägledaren och
överförmynderihandläggaren. Verksamhetens uppdrag består i huvudsak
av att bevilja skolskjuts, färdtjänst, riksfärdtjänst enligt reglementen, riktlinjer och lagstiftning samt att organisera kommunens kollektivtrafik och hållplatser. I uppdraget ingår också att följa och bevaka trafikinfrastrukturfrågor på internationell, nationell, regional och lokal nivå som har betydelse
för kommunen.
Upphandlingar av skolskjutsar från och med 2020 kommer att göras i augusti 2019 och upphandling av inomkommunala linjer från och med 2023
kommer att påbörjas december 2021.
Trafikverksamheten har en nettobudget på 12 176 000 kronor år 2019. Prognosen för helåret är att trafikverksamheten inte kommer att överskrida tilldelad budgetram.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
-----
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Verksamhetsuppföljning 2019 - översiktlig planering
Kommunstyrelsen har 2019-02-12 fastställt uppföljningsplan för den egna
verksamheten.
I anslutning till sammanträdet ska verksamheten med översiktlig planering
följas upp.
Utredaren med inriktning översiktlig planering är den som i huvudsak utför
arbetsuppgiften. Verksamhetens uppdrag består i huvudsak av att handlägga
och samordna kommunala översiktsplaner och kommunala fördjupade
översiktsplaner. I uppdraget ingår också att följa och bevaka översiktlig
kommunal planering på internationell, nationell, regional och lokal nivå
som har betydelse för kommunen.
Ett pågående arbete är framtagandet av en fördjupad översiktsplan över
Tärnaby. Processen sker med en styrgrupp av politiker från Tärnaby samt i
dialog med medborgare, näringsidkare och civilsamhället. Den fördjupade
översiktsplanen över Tärnaby bedöms ska vara färdigställd och beslutad
under 2019.
Inga årliga medel finns anslagna verksamheten. Medel avsätts separat för
framtagande respektive plan.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
-----
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Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Beslut
Färdtjänst

Riksfärdtjänst

Skolskjuts
Yttrande över detaljplaner
Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram upp till 500 000 kronor
Beslut att avstå från att lämna yttranden över externa remisser
Yttrande över bidrag ur bygdeavgiftsmedel – förlängning av projekt
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 27-31

Beslutsdatum
Januari 2019
Februari 2019
Mars 2019
Januari 2019
Februari 2019
Mars 2019
Januari 2019
Februari 2019
Mars 2019
Februari 2019
Februari 2019
Mars 2019
2019-03-15

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
-----
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Meddelanden
KS/2017:1031
Skrivelse från SPF Seniorerna Storumanbygden daterad 2019-03-21 angående ombyggnad och förändrad användning av D-huset på Tranan. Föreningen anför bland annat att man inte fått möjlighet att yttra sig i tid i ärendets beredning med hänvisning till 8 kap. 3 § Kommunallagen (Brukarinflytande) samt kommunens äldreplan.
KS/2017:825
Länsstyrelsens redovisning av bygdeavgiftsmedel för år 2018.
KS/2019:326
Ett handslag för Hemavan – överenskommelse mellan kommunen, länsstyrelsen, Ubmeje Tjeälddie (Umbyns sameby) samt företrädare för besöksnäringen för säkerställande av renskötselns behov av ostördhet i en del av samebyns fjällområde (Artfjället). Genom överenskommelsen uppnås mindre
konflikter i samband med besöksnäringens aktiviteter och större utvecklingsmöjligheter i anslutning till Hemavans by och längs Kungsleden.
Följande protokoll redovisas:
o Styrelsen för Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 2018-12-11
o Extra bolagsstämma med Industri- och logistikcentrum i Storuman
2019-01-07
o Samverkansnämnden LYST 2019-02-11
o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2019-02-27
-----
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