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KS/2018:1006 - 315

Motion - parkeringsplan för Hemavan
Karin Malmfjord (S) har 2018-08-27 lämnat in följande motion:
Det har under många år byggts fritidshus i Hemavanområdet. Det har investerats i liftsystem och köpcentra. Från grannlandet Norge kommer många
som besöker och handlar på Bayhill vilket ökar behovet av parkeringsplatser centralt. Ökat fritidsboende och besökare har gjort att trafiksituationen
många gånger varit problematisk. Under 2018 färdigställer Trafikverket genomfarten förbi Hemavan men det räcker inte utan det behövs ett helhetsgrepp när det gäller parkeringsplatser i Hemavan, som det är brist på.
Karin Malmfjord föreslår
att en parkeringsplan tas fram för hela Hemavan.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25 § 58 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet överlämnades därefter till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande.
Återremiss
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet beslutades att
återremittera ärendet för ytterligare utredning och bedömning avseende
parkeringsplan för Hemavan.
Koncernchefens utredning
En parkeringsplan kan fungera som ett stöd i planerad utveckling samt ge
förslag till åtgärder för att möta det framtida behovet av parkeringar. Parkering kan vara ett styrmedel som kan användas för att skapa ett hållbart
transportsystem. Parkeringsplanen brukar också vara ett styrdokument vid
planering av parkering. Planen kan också tydliggöra ställningstagande och
vara vägledande i avvägning mellan olika intressen. Parkering är en del av
samhällsmiljön och bör därför integreras i all planering som berör tätortsmiljön. Omfattningarna på parkeringsplaner brukar vara en hel kommun.
Planen kan nog vara del av en kommun eller en utpekad tätort. Parkeringsplanen bör gälla vid både privat mark, i form av bygglovsärenden, samt vid
planering och disponering av allmän platsmark. Parkeringsplanerna brukar
vända sig främst till politiker och tjänstepersoner som arbetar med planerings-, trafik- och driftsfrågor.
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Koncernchefens bedömning
En parkeringsplan för Hemavan bedöms kunna vara ett stöd vid till exempel
framtagande av fördjupade översiktsplaner, detaljplaner samt beslut om
bygglov. Det borde övervägas att om motionen bifalls borde parkeringsplanen gälla alla tätorter i kommunen.
Beredande organs förslag
Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 2 och 2020-03-17
§ 16.
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-03-05.
Kommunstyrelsen föreslår
att motionen bifalls.
-----
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Motion - alpint campus i Tärnaby
Karin Malmfjord (S) har 2019-02-07 lämnat in följande motion:
Tärnaby har en lång historia som skidort med många framstående alpina
skidåkare.
Idag kommer cirka hundra ungdomar varje år för att utbilda sig vid kommunens alpina gymnasium, folkhögskolans två alpina skidlinjer och högskolestudier vid Tärna Skidakademi. Vid sidan av sina studier tränar ungdomarna alpin utförsåkning.
Det är inte bara utförsåkning som ungdomarna behöver träna utan de behöver även ett gym för övrig träning. Ett gym med bra utrustning gynnar inte
bara de idrottande ungdomarna utan är även en tillgång för ortsbefolkning
och besökande.
Om alla inblandade parter tillsammans arbetar fram en gemensam strategi
kan dessa resurser utvecklas till ett alpint campus i Tärnaby.
Både Folkhögskolan och Tärnaby skidakademi synliggör sig som alpina utbildningsaktörer i Tärnaby genom skyltar på husfasaderna men detta gör
inte alpina gymnasiet.
Karin Malmfjord föreslår
att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden avsätter medel för en skylt och
ansöker om bygglov för att sätta upp skylt vid Skytteanska skolan
att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans
med andra utbildningsaktörer arbeta fram projektidén ”Alpint campus”
att det i den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby görs utrymme för ett
alpint campus med gym.
Kommunfullmäktige beslutade 209-02-26 § 9 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande samt till kansliets utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande.
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Utredarens tjänsteutlåtande 2019-05-23
En etablering av ett alpint campus i Tärnaby har gjorts möjlig i FÖP
Tärnaby genom ett utrymme för offentlig service i planen. Motionens tredje
att-sats om utrymme i den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby föreslås
därmed vara besvarad.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 2020-03-16
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 om fortsatt drift av Tärnaby alpina gymnasium samt att en översyn ska utföras av hela den gymnasiala
verksamheten i kommunen i syfte att minska kostnaderna för verksamheten.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår att en översyn av gymnasieskolorna genomförs som ett första steg och beroende på vad översynen
visar så går man vidare med åtgärder för att utveckla och synliggöra verksamheten.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår att delar av motionen
därmed anses besvarad.
Beredande organs förslag
Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2019-05-23.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-03-16 § 22.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 17.
Kommunstyrelsen föreslår
att motionen därmed anses besvarad.
-----
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Motion - byte av bank för hantering av kommunens bankärenden
Daniel Johansson (V) har 2019-03-06 lämnat in rubricerad motion där han
sammanfattningsvis skriver följande:
Medias rapportering visar hur storbankerna bedriver rent olaglig verksamhet med penningtvätt och aggressiv skatteplanering. Storumans kommun
använder sig av Swedbank för sina bankärenden, en bank som är högst delaktig i den härvan med penningtvätt från Baltikum och Ukraina.
Tidigare har det dessutom visat sig vilket ansvar denna storbank tar för
Storumans kommun när de nyligen lade ner bankkontoret i Tärnaby.
Daniel Johansson föreslår därför
att Storumans kommun utreder möjligheterna att byta till annan bank som
inte är inblandad i olagligheter och aggressiv skatteplanering
att Storumans kommun så snart detta är möjligt byter bank för hantering av
kommunens bankärenden.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 § 35 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till administrativ chef för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Storumans kommun har ett gällande avtal med Swedbank.
Det kan konstateras att Finansinspektionen under 2019 genomfört en omfattande utredning av Swedbank och deras affärer i bland annat de baltiska staterna. Finansinspektionen avser presentera resultatet av sina undersökningar
under 2020.
Innan Finansinspektionens presenterat sina rapporter saknas grund att häva
befintligt avtal. Beroende på Finansinspektionens slutsatser kan saken
komma i annat ljus när dessa är klarlagda.
I kommande bankupphandlingar är det möjligt att ställa andra krav än nu
förekommande om det finns önskemål om det.
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Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-03-06.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 18.
Arbetsutskottets förslag
att motionen avslås.
Yrkande
Tomas Mörtsell (C) yrkar
att ärendet återemitteras för ytterligare bedömning utifrån att Finansinspektionen i närtid fattat sanktionsbeslut mot Swedbanks åtgärder mot
penningtvätt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller vid senare tillfälle, vilket innebär bifall till återremissyrkandet. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid senare tillfälle och kommunstyrelsen bifaller
därmed återremissyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare bedömning utifrån att Finansinspektionen i närtid fattat sanktionsbeslut mot Swedbanks åtgärder mot
penningtvätt.
-----
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Motion - mobil toalett ("bajamaja") vid Storhällas parkering
Marie Berglund (SD) har 2019-04-05 lämnat in rubricerad motion där hon
sammanfattningsvis skriver följande:
Storhällas parkeringsficka är en bra rastplats som både resenärer och
hundägare regelbundet besöker. Problemet med rastplatser är dock att
många besökare kommit långväga och kan behöva uträtta sina behov. Talesättet ”nöden har ingen lag” har aldrig varit så applicerbart som här och gäster kan tvingars uträtta sina behov ändå.
Storumans kommun ska vara en ren kommun där befolkningen känner behag och trygghet. Att en så bra och välbesökt rastplats inte har en toalett är
för dåligt och det säger sig självt hur en toalett (”bajamaja”) skulle underlätta både för turister och för chaufförer.
Storumans kommun bör tillhandahålla denna självklara service och se ut en
lämplig plats. Lösningen behöver dessutom inte kosta särskilt mycket.
Marie Berglund föreslår
att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram kostnadsförslag på toalett (”bajamaja”) och därtill lämplig plats för placering.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Tömningsbar WC (”bajamaja”) är i drift i Tärnaby för den tunga trafiken,
där problem uppstått med frysningar av spillet och tömning av spill från
husbilar/husvagnar.
Kostnad för tömningar uppgår till ca 8 300 kronor i månaden för denna anläggning. Därutöver tillkommer kostnader för städning, el, snöröjning och
sandning. Totala driftkostnaden beräknas till 100 000 kronor per år.
Anläggande av en mobil toalett vid Storhälla beräknas till 100 000-130 000
kronor.

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-07

9 (80)

KS § 27 – forts.
Vid anläggande av en permanent rastplats efter väg E12 bör samråd ske
med Trafikverket.
Frågan om behov av toaletter har även aktualiserats av Storumans IK Fotboll som bedriver träningar och seriespelsmatcher på Storhälla idrottsplats.
Under sensommaren och hösten 2019 har ett intensivt arbete genomförts i
klubben med att planlägga och genomföra en ansökan om projektmedel för
anläggande av en multiarena vid Storhällaområdet som ska erbjuda möjlighet till såväl utövning av flertalet idrotter som dagliga friskluftsaktiviteter
och kulturevenemang. Storumans IK Fotboll har därför föreslagit en annan
mer långsiktig lösning innebärande att hela parkeringen stängs av helt för
lastbilstrafik och istället hänvisas till markerade rastplatser i närheten som
till exempel vid E45 (Stensele) eller vid E12 (Buktes).
Mot bakgrund av detta bedöms det i nuläget inte lämpligt att anlägga en
mobil toalett på Storhällas parkering.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 19.
Kommunstyrelsen föreslår
att motionen anses besvarad vad gäller kostnadsförslag på toalett
att motionen avslås vad gäller placering av toalett vid Storhällas parkering.
-----
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KS/2019:1363 - 611

Motion - krav på beslut i kommunfullmäktige om förtätning
av årskurs 4-6/flytt av elever från Stensele skola till Centralskolan
Erold Westman (KL) har 2019-11-21 lämnat in en motion med anledning
av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens beslut om en förtätning av årskurs 4-6 innebärande att elever vid Stensele skola flyttas till Centralskolan i
Storuman.
Erold Westman anser att ärendet är av principiell karaktär att jämföra med
verksamhetsöversynerna av Skidakademin och Tärnaby alpina gymnasium
som kommunfullmäktige ska besluta om, eftersom nämndens beslut får
konsekvenser för Stensele som ort. I motionen lämnar Erold Westman även
ett sparförslag som innebär att partierna avstår sitt årliga partistöd om totalt
300 000 kronor för att omfördela medlen till skola och omsorg.
Erold Westman föreslår
att ärendet om flytt av elever i årskurs 4-6 från Stensele skola ska beslutas
av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 § 9 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitterats till fritids-,
kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande
Svenska staten styr svensk grundskola genom regleringar i lagar, förordningar och läroplan. Statens uppdrag till huvudmannen Storumans kommunfullmäktige, innebär att ansvara för att utbildningen utformas på ett sådant sätt att eleverna når kunskapsmålen.
I varje kommun ska det enligt skollagen (2010:800) finnas en eller flera
nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna (KS/2018:1507) reglerar förekommande uppgifter
och samverkansområden.
Kommunfullmäktige styr bland annat genom den strategiska planen (antagen av kommunfullmäktige 2019-06-11 § 65) där det tydligt uttrycks att vid
konflikt mellan mål och medel är det den ekonomiska ramen som styr.
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Ett av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens tilldelade ansvarsområden
är att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter inom det
offentliga skolväsendet. Utifrån detta har nämnden fattat beslut om att elever vid Stensele skolas årskurs 4-6 ska få sin undervisning vid Centralskolan. Eleverna får redan i dag, i varierande omfattning undervisning i hemkunskap, slöjd, delar av idrottsämnet och moderna språk vid Centralskolan
och Röbroskolan vilket medför att skolområdet och vissa lärare redan är
bekanta.
Med anledning av att det inte är frågan om nedläggning av en skolenhet anses beslutet, om flytt av årskurs 4-6 från Stensele skola till Centralskolan,
ligga inom nämndens beslutsmandat.
Beredande organs förslag
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-03-16 § 23.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 20.
Arbetsutskottets förslag
att beslutet om flytt av årskurs 4-6 från Stensele skola till Centralskolan anses ligga inom nämndens beslutsmandat eftersom det inte är en fråga om
nedläggning av en skolenhet.
att motionen därmed avslås.
Yrkande
Hans-Peter Carlson (L) biträdd av Daniel Johansson (V) yrkar att motionen
bifalls.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Hans-Peter
Carlsons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår
att beslutet om flytt av årskurs 4-6 från Stensele skola till Centralskolan anses ligga inom nämndens beslutsmandat eftersom det inte är en fråga om
nedläggning av en skolenhet.
att motionen därmed avslås.
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Reservation
Hans-Peter Carlson (L) och Daniel Johansson (V) reserverar sig över beslutet till förmån för eget yrkande om att motionen ska bifallas.
-----
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KS/2019:1347 - 024

Motion - sänkning av hel- och deltidsarvoden till förtroendevalda
Daniel Johansson (V), Linda Glasin (V) och Emilia Ronnhed (V) har
2019-11-13 lämnat in en motion om sänkning av förtroendevaldas hel- och
deltidsarvoden där de bland annat skriver följande:
Storumans kommun står inför stora ekonomiska utmaningar där majoriteten
föreslår stora besparingar inom välfärden. I en tid där besparingar läggs
inom kommunens basverksamhet är det viktigt att titta på alla delar. Därför
vill Vänsterpartiet att arvoden till hel- och deltidspolitiker ska vara en del
denna besparing. Arvodesnivåerna höjdes kraftigt inför den här mandatperioden. Vänsterpartiet vill därför att arvodena till hel- och deltidspolitiker
sänks, både för att spara pengar men även för att signalera till medborgarna
att politiken drar sitt strå till stacken.
Motionärerna föreslår
att en genomlysning omgående görs av de heltids- och deltidsarvoden som
finns och att ett förslag tas fram där arvoden sänks till den nivå som fanns
under föregående mandatperiod.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
därefter 2020-01-14 att överlämna motionen till Arvodeskommittén för utredning och yttrande.
Arvodeskommittén har behandlat ärendet vid sammanträde 2020-02-14.
Bakgrund
Arvodeskommittén påbörjade augusti 2017 en översyn av då gällande
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda inför mandatperioden
2019-2022.
Arvodeskommittén behandlade ärendet vid ett antal tillfällen under hösten
2017. I översynsarbetet togs uppgifter in från andra kommuner i länet för att
kunna göra jämförelser. Arvodeskommittén utvärderade också hur den dåvarande metoden för beräkning av ersättningens storlek - med ett jämförelsebelopp baserat på 1999 års basbelopp som grund och därefter årlig uppräkning med 2,4 % - följt löneutvecklingen. Eftersläpningen i jämförelse
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med löneutvecklingen visade sig vara ca 20 %. En fråga som också diskuterades var kopplingen mellan uppdragets innehåll och tjänstgöringsgrad för
deltidsarvoderade.
Kommunfullmäktige fastställde 2018-04-24 § 33 ersättningsbestämmelser
för förtroendevalda mandatperioden 2019-2022 innebärande bland annat
följande förändringar jämfört med mandatperioden 2015-2018:
o Istället för tidigare tillämpning med ett särskilt fastställt jämförelsebelopp med 1999 som basår och därefter årlig uppräkning med 2,4 procent kopplas arvodena till riksdagens grundarvode (RG) som följer löneutvecklingen i hela landet.
o Kommunstyrelsens ordförande: Oförändrad tjänstgöringsgrad samt
årsarvode motsvarande 80 % av RG.
o Kommunstyrelsens vice ordförande: ökad tjänstgöringsgrad från 50 %
till 60 % samt årsarvode motsvarande 60 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode
o Omsorgsnämndens ordförande: ökad tjänstgöringsgrad från 40% till
50 % samt årsarvode motsvarande 50 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. Beredskap ingår i den utökade tjänstgöringsgraden.
o Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande: oförändrad
tjänstgöringsgrad 40 % samt årsarvode motsvarande 40 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
Utredning
Ett beräkningsunderlag har tagits fram där jämförelser gjorts av årsarvoden
för åren 2019 och 2020 utifrån nu gällande bestämmelser och om tidigare
bestämmelser skulle ha fortsatt gälla.
Beredande organs förslag
Arvodeskommitténs protokoll 2020-02-14 inkl. bilaga med beräkningsunderlag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 21.
Arbetsutskottets förslag
att nu gällande ersättningsbestämmelser ska gälla innevarande mandatperiod och att motionens innehåll får beaktas vid kommande översyn av ersättningar till förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026
att motionen därmed avslås.
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Yrkande
Daniel Johansson (V) biträdd av Marie Berglund (SD) yrkar att motionen
bifalls.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Daniel Johanssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår
att nu gällande ersättningsbestämmelser ska gälla innevarande mandatperiod och att motionens innehåll får beaktas vid kommande översyn av ersättningar till förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026
att motionen därmed avslås.
Reservation
Daniel Johansson (V) och Marie Berglund (SD) reserverar sig över beslutet
till förmån för eget yrkande om att motionen ska bifallas.
-----
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Medborgarförslag - gratis inkoppling av vatten i byar i
Storumans kommun
Ett medborgarförslag har lämnats in 2019-09-28 där förslagsställaren föreslår gratis anslutning till kommunalt vatten i byar i Storumans kommun.
Förslagsställaren har fått uppgift om att det förut var gratis att koppla sig till
det kommunala vattnet för de som bodde i byarna och tycker att detta ska
införas igen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 § 110 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till va-ingenjören för tjänsteutlåtande.
Bakgrund
Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp. När sådana tjänster tillhandahålls genom en allmän
va-anläggning är de allmänna vattentjänster. Bara kommunala anläggningar
kan enligt vattentjänstlagen vara allmänna va-anläggningar.
Vattentjänstlagen finns för att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp
ordnas ur ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till både miljö och människors hälsa. Enligt vattentjänstlagen är det kommunerna som är skyldiga att
ordna vattentjänster.
Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan kommunen, den som ansvarar för utförandet av vattentjänster och vattenkonsumenten. Det finns rättigheter och skyldigheter för alla parter. Vattentjänstlagen är en så kallad speciallag. Det innebär att när en fråga är reglerad i vattentjänstlagen så gäller
dessa regler före allmänna lagar som kommunallagen eller skadeståndslagen. Vattentjänstlagen trädde i kraft den 1 januari 2007.
Enligt vattentjänstlagen är en fastighetsägare skyldig att betala avgifter för
en allmän va-anläggning, om fastigheten finns inom va-anläggningens
verksamhetsområde.
Avgifter får bestämmas som anläggningsavgifter (anslutning) och brukningsavgifter. Avgifter får inte överskrida det som behövs för att täcka de
kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen. Avgifterna ska bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga
enligt vad som är skäligt och rättvist.
_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-07

17 (80)

KS § 30 – forts.
Anläggningsavgifterna ska bestämmas på beräkningsgrunder som innebär
att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för att ordna va-anläggningen.
Avgifternas belopp och hur avgifterna ska beräknas ska framgå av en taxa.
Bedömning
I vatten- och avloppstaxa för Storumans kommun finns anläggningsavgifter
för bostadsfastigheter respektive annan fastighet. Va-taxan fastställs av
kommunfullmäktige varje år. Att bevilja gratis anläggningsavgift för bostadsfastigheter i byar i Storumans kommun strider mot ovan att kostnaderna ska fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.
Det innebär då att övriga abonnenter får stå för denna kostnad.
Beredande organs förslag
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 22.
Kommunstyrelsen föreslår
att medborgarförslaget avslås.
-----
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Medborgarförslag - krav på beslut i kommunfullmäktige om
förtätning av årskurs 4-6/flytt av elever från Stensele skola
till Centralskolan
Ett medborgarförslag har lämnats in med anledning av fritids-, kultur- och
utbildningsnämndens beslut 2019-11-18 om förtätning av årskurs 4-6 innebärande att elever vid Stensele skola flyttas till Centralskolan.
I medborgarförslaget uppges att Stensele föräldraförening och andra aktiva
föräldrar i Stensele, genom ordföranden i föreningen tillika förslagsställaren, anser att nämndens beslut tagits på felaktiga grunder och i fel beslutande organ/nämnd.
Till medborgarförslaget bifogas fyra bilagor.
Följande skäl anges till medborgarförslaget:
o Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om en eventuell flytt
av mellanstadiet eftersom det bör ses som ett ärende av principiell beskaffenhet och är av stor betydelse för kommunen. Att flytta mellanstadiet i Stensele ger en ökad risk att hela skolan läggs ner.
o Väldigt många är emot beslutet av en flytt av mellanstadiet i Stensele
till Storuman, vilket namninsamlingen visar (ca 700 underskrifter,
namn tillkommer löpande). Bilaga 1.
o Det finns stora felaktigheter/felaktiga antaganden i det ekonomiska
underlaget som nämnden fattade beslut utifrån. Bilaga 2.
o Utredningen innehåller ett flertal felaktigheter och spekulationer kring
konsekvenserna för eleverna på Stensele skola och Centralskolan. Bilaga 3.
o Utredningen innehåller ett flertal felaktigheter och spekulationer kring
konsekvenserna för personalen på Stensele skola och Centralskolan.
Bilaga 3.
o Kommunfullmäktige ska utreda huruvida en flytt av mellanstadiet är
rimligt mot bakgrund av den beslutade strategiska planen. Bilaga 4.
o Kommunfullmäktige bör fatta beslut i frågan eftersom stora delar av
den besparing som anges som skäl kommer innebära ökade kostnader
för kommunstyrelsen. Bilaga 2.
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Förslagsställaren föreslår
att ärendet hanteras skyndsamt eftersom arbetet med flytten redan är i full
gång
att frågan om en eventuell förtätning tas upp och beslutas av kommunfullmäktige
att arbetet med flytt av mellanstadiet stoppas i vänta på beslut av kommunfullmäktige
att korrekta uppgifter (bekräftade av leverantörer/sakkunniga) finns med i
beslutsunderlag till kommunfullmäktige
att alla inskickade dokument, med källor, skickas ut (i god tid) som underlag för beslutet
att föräldrar på Central- och Parkskolan ges möjlighet att lämna synpunkter
på förslaget (enligt Skollagen 2010:800, 4 kap, 13 §).
Inför kommunfullmäktiges sammanträde har medborgarförslaget kompletterats ytterligare med dokumentet Flytt av mellanstadiet med två bilagor innehållande jämförelser av kostnader för flytt av årskurs 4-6 respektive enbart årskurs 6 i Stensele skola.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 § 13 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitterats till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande
Svenska staten styr svensk grundskola genom regleringar i lagar, förordningar och läroplan. Statens uppdrag till huvudmannen Storumans kommuns kommunfullmäktige, innebär att ansvara för att utbildningen utformas
på ett sådant sätt att eleverna når kunskapsmålen.
I varje kommun ska det enligt skollagen (2010:800) finnas en eller flera
nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna (KS/2018:1507) reglerar förekommande uppgifter
och samverkansområden. Kommunfullmäktige styr bl.a. genom den Strategiska planen (KF 2019-06-11 § 65) där det tydligt uttrycks att vid konflikt
mellan mål och medel är det den ekonomiska ramen som styr.
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Ett av fritids-, kultur- och utbildningsnämndens tilldelade ansvarsområden
är att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter inom det
offentliga skolväsendet. Utifrån detta har nämnden fattat beslut om att elever vid Stensele skolas årskurs 4-6 ska få sin undervisning vid Centralskolan. Eleverna får redan i dag, i varierande omfattning undervisning i hemkunskap, slöjd, delar av idrottsämnet och moderna språk vid Centralskolan
och Röbroskolan vilket medför att skolområdet och vissa lärare redan är
bekanta.
I 4 kap. 13 § Skollagen (2010:800) regleras det som enligt det systematiska
kvalitetsarbetet avser enheters interna planering och det som varje enskild
rektor ansvarar över med en stark koppling mot enhetens systematiska kvalitetsarbete gällande elev- och föräldrainflytande.
Beredande organs förslag
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-03-16 § 24.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 23.
Arbetsutskottets förslag
att beslutet om flytt av årskurs 4-6 från Stensele skola till Centralskolan anses ligga inom nämndens beslutsmandat då det inte är frågan om nedläggning av en skolenhet
att medborgarförslaget därmed avslås.
Yrkande
Hans-Peter Carlson (L) biträdd av Daniel Johansson (V) yrkar att medborgarförslaget bifalls.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Hans-Peter
Carlsons yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår
att beslutet om flytt av årskurs 4-6 från Stensele skola till Centralskolan anses ligga inom nämndens beslutsmandat då det inte är frågan om nedläggning av en skolenhet
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att medborgarförslaget därmed avslås.
Reservation
Hans-Peter Carlson (L) och Daniel Johansson (V) reserverar sig över beslutet till förmån för eget yrkande att medborgarförslaget ska bifallas.
-----
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Medborgarförslag - solceller till en eller flera av kommunens
fastigheter
Ett medborgarförslag har lämnats in 2019-03-13 där förslagsställaren föreslår att kommunen investerar i solceller och monterar dessa på en eller flera
av kommunens fastigheter, som till exempel kommunhuset i Storuman, Aktivitetshuset, bollhallen, isladan m.fl.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 § 38 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till fastighetsansvarig Anton Stenvall för tjänsteutlåtande.
Bedömning
En uppskattad offert är framtagen för att sätta upp solceller på kommunhuset. Offerten visar att efter ca 15 år är investeringen återbetald och efter 30
år, vilket är solcellens livslängd, är besparingen för att installera solceller ca
330 000 SEK.
För att kunna lämna ett slutgiltigt utlåtande över solcellernas besparingspotential måste noggrannare projektförutsättningar för fastigheterna undersökas och en förprojektering måste göras.
Förprojekteringen omfattar bland annat takets livslängd, utformning av elinstallationen och slutgiltig bestämning av antal solceller och utformning av
dessa.
Beredande organs förslag
Fastighetsansvarig Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2020-03-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 26.
Kommunstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
-----
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Medborgarförslag - upphandling av miljövänligare förpackningar för matleveranser alternativt införande av retursystem
Ett medborgarförslag har 2019-05-08 lämnats in med anledning av de plastförpackningar med mat som levereras hem till pensionärer och andra brukare. Då förpackningarna inte återvinns av brukarna själva eller hemtjänsten tar dessa enorm plats i sopkärlen.
Förslagsställaren föreslår därför att kommunen upphandlar miljövänligare
förpackningar alternativt inför ett retursystem.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-11 § 63 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till administrativ chef för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Storumans kommun har en hel del att göra vad gäller minimering av avfall
för att på sikt nå en cirkulär ekonomi.
Tekniska avdelningen arbetar för närvarande med att ta fram en avfallsplan
och inom köksenheten utreds olika alternativ för att minska matsvinn och
andra åtgärder för att minska miljöpåverkan och kostnader.
I dagsläget finns inga klara lösningar gällande just frågan om förpackningar
för mat i hemtjänst men frågan beaktas i det kommande arbetet som beskrivits ovan.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-02-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 25.
Kommunstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
-----
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Medborgarförslag - minnessten för veteraner
Ett medborgarförslag har 2018-12-07 lämnats in där förslagsställarna föreslår att Storumans kommun anskaffar en sten för att hedra de veteraner som
gjort en insats för freden och till minne för de stupade, som placeras på
lämpligt ställe vid torget i Storuman.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-26 § 10 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Medborgarförslaget innebär en investering som kräver skötsel och underhåll. På grund av det ekonomiska läge som råder under kommande år har
tekniska avdelningens budget för parker och planteringar minskats med
25%. Bedömningen är därför att den föreslagna åtgärden i nuläget inte ryms
inom befintlig budget.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 17.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget
att upplysa förslagsställarna om möjligheten att via en förening ansöka om
bidrag ur bygdeavgiftsmedel för ändamålet.
-----
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Medborgarförslag - uppsnyggning av kättingen vid Fredens
torg i Storuman
Ett medborgarförslag har 2019-06-09 lämnats in av en kommunmedborgare
där det föreslås en uppsnyggning av kättingen med namn på orter längs Blå
vägen som är placerad vid Fredens torg i Storuman.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-24 § 79 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Föreslagen åtgärd bedöms kunna finansieras inom tekniska avdelningens
budget.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 27.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
-----
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Redovisning av 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 2020. Av
sammanställningen framgår att det totalt finns tio motioner som inte har
slutbehandlats av kommunfullmäktige, varav tre är äldre än ett år. Av de
pågående motionerna beräknas fem slutbehandlas vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 april 2020.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-03-31.
Kommunstyrelsen föreslår
att redovisningen godkänns.
-----
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Redovisning av 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 2020. Av sammanställningen
framgår att det totalt finns 15 pågående medborgarförslag. Av dessa avses
två slutbehandlas av kommunfullmäktige den 21 april. Sex medborgarförslag har redan slutbehandlats respektive kommer att slutbehandlas av kommunstyrelsen den 7 april och ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-03-31.
Kommunstyrelsen föreslår
att redovisningen godkänns
att följande medborgarförslag som slutbehandlats av styrelse/nämnd anses
återrapporterade till kommunfullmäktige:
Beteckning
KS/2018:917
KS/2018:1866
KS/2019:285

Medborgarförslag
Möjlighet till fungerande mobiltelefoni i hela kommunen
Minnessten för veteraner
Solceller till en eller flera av
kommunens fastigheter

Beslutsinstans
KS 2019-12-17 § 171
KS 2020-04-07 § 34
KS 2020-04-07 § 32
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Beteckning
KS/2019:610

KS/2019:724
KS/2019:974
-----

Medborgarförslag
Upphandling av miljövänligare
förpackningar för matleveranser
alternativt införande av retursystem
Uppsnyggning av kättingen vid
Fredens torg i Storuman
Småbåtshamn i Tärnaby

Beslutsinstans
KS 2020-04-07 § 33

KS 2020-04-07 § 35
KS 2019-12-17 § 172
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Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2019
Kommunstyrelsens har ett ekonomiskt resultat på 3 674 000 kronor 2019,
dvs. nettokostnaderna är lägre än tilldelad budgetram. Överskottet kommer
framförallt från upplösning av tidigare avsatta medel för mottagande och integration samt en återbetalning av moms på kommunala fastigheter. I resultatet finns en avsättning på 1 036 000 kronor för hyresförluster i samband
med att en del av det särskilda boendet Tranan byggs om till ett biståndsbedömt trygghetsboende. Om dessa poster exkluderas skulle kommunstyrelsen ha ett underskott på 1 143 000 kronor år 2019.
Kommunstyrelsen har en måluppfyllelse på 62 procent vilket är tre procentenheter bättre än det sammantagna verksamhetsmålet att kommunstyrelsen
ska nå minst 59 procent av målen. Måluppfyllelsen är fem procentenheter
lägre 2019 jämfört med 2018.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-03-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 28.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2019
att notera att det är en låg måluppfyllelse inom räddningstjänstens verksamhetsområden.
-----
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Verksamhetsberättelser 2019
Respektive styrelse och nämnd ska upprätta verksamhetsberättelser för
2019 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 2019 till
kommunfullmäktige för godkännande.
-----
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Årsredovisning 2019 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 6,5 mnkr. När de kommunala bolagen inkluderas uppgår resultatet till 7,9 mnkr och är i den delen sämre än föregående års resultat på 11,6 mnkr.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-03-06.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 29.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa årsredovisning 2019 för Storumans kommun och överlämna
den till kommunfullmäktige för godkännande.
-----
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Ansvarsfrihet 2019 - Kommunalförbundet LYSTKOM
Årsredovisning 2019 för kommunalförbundet LYSTKOM fastställdes av
direktionen 2020-02-27. I samband med detta beslutades också att överlämna årsredovisningen till medlemskommunernas fullmäktige för beslut
om ansvarsfrihet för direktionen för år 2019.
Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets verksamhet 2019, vilket närmare framgår av upprättad revisionsberättelse daterad 2020-04-06 med tillhörande bilagor. Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen och dess enskilda förtroendevalda.
Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Lystkom
att kommunfullmäktige beviljar direktionen för kommunalförbundet Lystkom och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2019.
Jäv
Ledamöterna Tomas Mörtsell (C), Karin Malmfjord (S) och Peter Åberg (S)
deltar inte i beslutet på grund av jäv.
-----
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Borgen för kommunalförbundet LYSTKOM
Direktionen i kommunalförbundet LYSTKOM har beslutat om att begära
kommunal borgen av Lycksele och Storumans kommuner för finansiering
av anläggningstillgångar. Borgen uppgår totalt till maximalt 25 000 000
kronor.
LYSTKOM köper anläggningstillgångar till ett värde på motsvarande
17 260 000 från Lycksele kommun. I dessa tillgångar ingår även Storumans
kommuns utrustning som tidigare sålts till Lycksele kommun under tiden
Lycksele kommun var värdkommun för Samverkansnämnden LYST.
LYSTKOM avser att finansiera anläggningstillgångarna samt ytterligare investeringsbehov via extern part.
Borgen på sammanlagt 25 000 000 kronor fördelas med 16 361 366 kronor
på Lycksele kommun och 8 638 634 kronor på Storumans kommun.
Koncernchefens bedömning 2019-12-27
Kommunens sakkunniga revisionsbiträde har inkommit med en skrivelse
med invändningar mot den föreslagna finansieringen med externa lån och
kommunal borgen. Revisionsbiträdet anför att med reversförfarande från
kommunerna istället för externa lån belastas inte LYSTKOM med extern
ränta som indirekt kommer att belasta medlemskommunerna.
Revisionsbiträdet anför att det av kommunallagen (KL11:1) framgår att
kommunal verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning.
Av förbundsordningen i LYSTKOM framgår att förbundets förvaltning ska
handhas rationellt och ekonomiskt. Som sakkunnigt biträde till revisionen
är uppfattningen att föreslagen finansieringsform (extern lånefinansiering)
inte är i linje med vad som anges i kommunallagen och förbundsordningen.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04 § 13
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-04 att återsända ärendet om borgen
för kommunalförbundet LYSTKOM till direktionen med beaktande av det
sakkunniga revisionsbiträdets invändningar.
Förnyad begäran
Direktionen i LYSTKOM har 2020-02-27 beslutat att man vidhåller sitt tidigare beslut och begär kommunal borgen med 8 638 634 kronor från Storumans kommun. I beslutet framgår det att direktionen har beaktat det sakkunniga revisionsbiträdets invändningar. Direktionens samlade bedömning
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är att förslaget om reversförfarande skapar otydligheter mellan medlemskommunerna, komplicerar den ekonomiska uppföljningen och skapar stora
mängder intern administration. Den räntekostnad som extern upplåning innebär uppvägs mer än väl av en tydlig och enkel uppföljning och administration vilket kommer att gynna medlemskommunerna. Direktionen konstaterar vidare att Lycksele kommun redan har beslutat om kommunal borgen.
Koncernchefens bedömning 2020-03-26
Kommunens sakkunniga revisionsbiträden kvarstår med samma invändningar mot den föreslagna finansieringen med externa lån och kommunal
borgen som denne framfört tidigare. Lycksele kommuns sakkunniga revisionsbiträde anser att båda alternativen, dvs. borgen med externa lån och reversförfarande har samma påverkan på räntenettot för kommunerna. I underlaget som legat till grund för direktionens beslut anförs att en anledning
till den föreslagna finansieringen är att Lycksele kommun sedan ett par år
tillbaka inte tillämpar vidareutlåning till de kommunala bolagen utan respektive bolag tillgodoser sitt lånebehov genom extern upplåning. Storumans kommun tillämpar sedan många år tillbaka det motsatta, dvs. tillgodoser lånehovet i de kommunala bolagen genom vidareutlåning och att inte
genom att respektive bolag gör egen extern upplåning.
Bedömningen är att Storumans kommun och Lycksele kommun måste tillgodose finansieringen av LYSTKOM med likartad tillämpning.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtanden 2019-12-27 och 2020-03-26.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 11.
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-04 § 13.
Kommunstyrelsen föreslår
att Storumans kommun lämnar en borgen till Kommunalförbundet
LYSTKOM 8 638 634 kronor.
-----
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Medgivande till Fastighets AB Umluspen att bilda intressebolag för lägenhetsproduktion i Hemavan
Styrelsen i Fastighets AB Umluspen har 2020-02-28 beslutat att bilda ett intressebolag för lägenhetsproduktion i Hemavan under förutsättning att
kommunfullmäktige godkänner beslutet. Enligt bolagets bolagsordning
krävs kommunfullmäktiges godkännande för att bolaget ska få bilda intressebolag.
Bolaget anger som bakgrund att det under en längre tid funnits en konstaterad bostadsbrist i Hemavan-Tärnaby och att en lägenhetsproduktion i
Hemavan stöds av kommunens gällande bostadsförsörjningsplan.
Bolaget bedömer att det mest ändamålsenliga tillvägagångssättet för att få
till stånd en lägenhetsproduktion i Hemavan är att Fastighets AB Umluspen
bildar ett intressebolag tillsammans med privata aktörer vilka också är med
i projektet.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-03-30.
Koncernchefens förslag
att kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Umluspen får bilda ett
intressebolag för att främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Yrkande
Hans-Peter Carlson (L) yrkar
att ett aktieägaravtal ska upprättas mellan delägarna i intressebolaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på koncernchefens förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Hans-Peter Carlsons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen även bifaller detta.
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Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Umluspen får bilda ett
intressebolag för att främja bostadsförsörjningen i kommunen
att ett aktieägaravtal ska upprättas mellan delägarna i intressebolaget.
-----
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Rekommendation till beslut om överenskommelse om
regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg
Den politiska styrgruppen för projektet Implementering av ny samverkansstruktur har 2020-02-07 översänt underlag med rekommendation till länets
kommuner och Region Västerbotten att besluta om överenskommelse om
regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg.
Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 2019, genomfördes en utredning av formerna för samverkan mellan
länets kommuner och dåvarande landstinget, inom området vård och omsorg, ”Organisering av samverkan mellan regionkommunen och länets
kommuner avseende vård och omsorg” (VLL 2105-2018). Utredaren intervjuade närmare 60 personer inom befintlig struktur för att fånga deras upplevelse av samverkan. Utredningen visade att det fanns delar av samverkansstrukturen som upplevdes fungera bra, men att strukturen som helhet
inte var effektiv eller ändamålsenlig. Den övergripande strukturen för samverkan och huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades av länets
kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 2018/2019. I samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för att inom ramen för dessa huvudpunkter, implementera en ny samverkansstruktur i länet.
Implementeringsprojektet har ansvarat för att skapa en process där samtliga
parter varit delaktiga i att diskutera den mer detaljerade utformningen och
anpassningar som upplevts nödvändiga av den nya strukturen för samverkan. Därför har projektets arbete byggt på en kontinuerlig kommunikation
med samtliga sexton parter. Den viktigaste delen i processen har varit de
lokala dialogerna i kommunerna och i regionen, som skett i huvudsak i två
omgångar. De synpunkter som framkommit vid dessa dialoger har inarbetats i ett förslag till överenskommelse om regional samverkansstruktur. Ny
samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 2020, under förutsättning av behöriga beslut under våren 2020.
Utöver förslag till överenskommelse om regional samverkansstruktur, biläggs till ärendet en redovisning av implementeringsprojektets arbete och
ställningstaganden som gjorts under processen med att ta fram de slutliga
formerna för samverkansstrukturen och den regionala överenskommelsen.
Av de beslutade huvudpunkterna för samverkansstrukturen, framgår att tydliga överenskommelser om formerna även för lokal samverkan, ska slutas
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mellan regionen och varje enskild kommun. Förutom den regionala överenskommelsen om samverkanstrukturen, upprättas således överenskommelser mellan Region Västerbotten och respektive kommun om deras lokala
samverkan. Implementeringsprojektet arbetar vidare med stöd till att slutföra dessa överenskommelser under våren 2020.
Parallellt med arbetet kring lokala överenskommelser pågår också under våren 2020, ett utvecklingsarbete för att ta fram en digital plattform för att underlätta kommunikation såväl inom samverkansstrukturens olika delar, som
med medarbetare som inte själva deltar direkt i samverkansorganen.
Projektet avslutas i maj 2020.
Den politiska styrgruppen för implementeringsprojektet, rekommenderar
länets kommuner och Region Västerbotten att besluta
-

-

att godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1
att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende
vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten,
enligt bilaga 2
att uppdra till berörda hos huvudmannen att utse representanter till
Samråd vård och omsorg samt Länssamverkansgruppen

Ärendet har internremitterats till omsorgsnämnden. Omsorgsnämndens ordförande har 2020-04-06 yttrat sig i ärendet av vilket framgår att nämnden
ställer sig bakom rekommendationen.
Beredande organs förslag
Omsorgsnämndens ordförandes yttrande 2020-04-06.
Kommunstyrelsen föreslår
att projektets redovisning enligt bilaga 1 godkänns
att överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och
omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten enligt bilaga 2
antas
att omsorgsnämnden får i uppdrag att utse representanter till Samråd vård
och omsorg samt Länssamverkansgruppen.
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Obligatorisk utsortering av matavfall från hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall
Den så kallade Avfallshierarkin anger en hierarki för i vilken ordning olika
metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EUdirektiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål. Inom Avfallshierarkin är det gemensamma målet för hela EU att i första hand ska uppkomsten
av avfall förebyggas. Men det avfall som ändå uppstår måste hanteras på ett
miljö- och hälsomässigt säkert sätt.
Genom utsortering av matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger kommer Storumans kommun att klättra ett steg upp på avfallstrappan
i Avfallshierarkin.
Målet med lagstiftningen på avfallsområdet är att gå från avfallshantering
till resurshushållning. Visionen om ett kretsloppssamhälle utvecklades i
Sverige på nittiotalet och sedan dess har en mängd styrmedel införts för att
styra bort från deponering och istället öka energi- och materialåtervinningen. I dag används framförallt begreppet cirkulär ekonomi men syftet är detsamma, det vill säga att produkternas mervärde ska bevaras så länge som
möjligt i slutna kretslopp och avfall ska förebyggas.
Bakgrund
I enlighet med det regeringsbeslut som togs i juni 2018 och som trädde i
kraft 1 januari 2019, Förordning (2018:1466), ska kommunen senast den 1
januari 2021 tillhandahålla ett system för att samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt
från annat avfall.
Beredande organs förslag
Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2020-02-25.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 30.
Arbetsutskottets förslag
att kommunen ansöker om dispens för obligatorisk utsortering av matavfall
från hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Storumans kommun
att obligatorisk utsortering av matavfall från hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall inom Storumans kommun införs
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att undantag görs för omhändertagande av matavfall inom privatägda fastigheter som själv tar hand om sitt matavfall.
I anslutning till dagens sammanträde har tekniske chefen föredragit ärendet
och presenterat ett alternativt förslag till beslut jämfört med arbetsutskottets
förslag.
Yrkanden
Tomas Mörtsell (C) yrkar bifall till teknisk chefs förslag innebärande
att kommunen ansöker om dispens från kravet enligt Avfallsförordningen
§15a om att tillhandahålla ett insamlingssystem för matavfall från hushåll
för tidsperioden fram till att ny insamlingsentreprenad startar 2023-12-31
att obligatorisk utsortering av matavfall från hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall inom Storumans kommun införs från 2024-01-01.
Karin Malmfjord (S) yrkar
att tredje att-satsen i arbetsutskottets förslag bifalls
att en plan tas fram för införande av utsortering av matavfallet med hänsyn
till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan
att en informationskampanj genomförs i syfte att uppmuntra fastighetsägare
till att kompostera matavfallet.
Propositionsordning
1. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och eget
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt egna yrkandet.
2. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande om bifall till tredje att-satsen i arbetsutskottet förslag och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
3. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande angående plan för införande för utsortering av matavfall och finner att
kommunstyrelsen avslår detta.
4. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande om genomförande av informationskampanj och finner att kommunstyrelsen
avslår detta.
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Kommunstyrelsen föreslår
att kommunen ansöker om dispens från kravet enligt Avfallsförordningen
§15a om att tillhandahålla ett insamlingssystem för matavfall från hushåll
för tidsperioden fram till att ny insamlingsentreprenad startar 2023-12-31
att obligatorisk utsortering av matavfall från hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall inom Storumans kommun införs från 2024-01-01.
Reservation
Karin Malmfjord (S), Peter Åberg (S), Bo-Anders Johansson (S) och
Nils-Erik Dahlberg (S) reserverar sig över beslutet till förmån för Karin
Malmfjords yrkande.
-----
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Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Hemavans
grundvattentäkt, Klippavan
Kommunen har i mer än 30 års tid arbetat aktivt för att hinna en råvattentäkt i Hemavan som långsiktigt kan uppfylla krav på kvalitet och kvantitet.
Vid prospektering, och senare provpumpning, har ett brunnsområde lokaliserats i anslutning till Klippavan. Två filterbrunnar har anlagts under 2016
och utgör grunden för Hemavans nya grundvattentäkt.
Förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter har upprättats för Hemavans grundvattentäkt. Syftet med vattenskyddsområdet och
skyddsföreskrifterna är att skydda vattentäkten och grundvattenmagasinet, i
vilken den är belägen, i ett långsiktigt perspektiv. Ett motiv till att inrätta ett
skyddsområde är att kommunen får ett verktyg för att aktivt kunna minimera riskkällor och att verka för en säkrare dricksvattenförsörjning.
Beredande organs förslag
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-03-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 31.
Kommunstyrelsen föreslår
att upprättat förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter godkänns
att kommunen ansöker hos Länsstyrelsen Västerbotten om fastställelse av
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter
att kommunen begär att länsstyrelsen i samband med lagakraftvunnet beslut
om nytt vattenskyddsområde för Hemavans grundvattentäkt upphäver
skyddsområde och tillhörande skyddsbestämmelser för Mortsbäcken/Storbäckens ytvattentäkt
att teknisk chef Tomas Nordström får i uppdrag att signera ansökan.
-----
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Markpriser - området Ackjaspåret i Hemavan
Kommunfullmäktige har 2019-11-26 fastställt taxa för försäljning av kommunal mark. I taxan anges att tomtpris för nytillkomna detaljplanelagda
områden för permanentboende och industriändamål beslutas separat.
Storumans kommun äger marken inom detaljplan benämnd Lassoskogen på
del av fastigheten Björkfors 1:64 i Hemavan. Detaljplanen för området fick
laga kraft 2017-11-13. I detaljplanen finns byggrätt för förskola, flerbostadshus och permanentbostäder, för totalt 15 781 m2. Gatan i området har
fått namnet Ackjaspåret. Området kommer hädanefter att ha samma benämning.
Markpriset ska täcka kostnader för detaljplan, arkeologisk undersökning,
avverkning, projektering inkl. geoteknik, anläggningskostnader för infrastruktur, inköp av mark, lantmäterikostnader samt personalkostnader.
För mark för flerbostadshus föreslås ett högre pris jämfört med mark för
permanentbostäder.
I markpriset ingår inte anslutningsavgifter.
Beredande organs förslag
Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2020-03-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 32.
Kommunstyrelsen föreslår
att markpris för flerbostadshus fastställs till 350 kronor/m2
att markpris för friliggande enfamiljshus för permanentboende fastställs till
200 kronor/m2.
-----
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Förlängning av markanvisningsavtal - Björkfors 1:595 och
del av Björkfors 1:64
För området som benämns Centrumanläggning i Hemavan har en markanvisningstävling genomförts och därefter har markanvisningsavtal upprättats
med Olsson Trading Åtta AB. Markanvisningen innebär att Olsson Trading
Åtta AB, under en tid av två år från och med 2018-02-06, har ensamrätt att
förhandla med Storumans kommun avseende exploatering och markförvärv
av Björkfors 1:595 samt del av Björkfors 1:64. I tävlingsdokumentet och i
avsiktsförklaringen i markanvisningsavtalet anges att markområdet ska
planläggas för hotell, handel och aktiviteter, gärna i kombination.
Enligt markanvisningsavtalet kan avtalstiden förlängas under förutsättning
att köparen aktivt drivit projektet och förseningen inte beror på denne.
Detaljplanen för området beräknas bli antagen av kommunfullmäktige i
april.
Olsson Trading Åtta AB har 2020-01-29 inkommit med skriftlig förfrågan
om förlängning av avtalet.
Beredande organs förslag
Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2020-03-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 33.
Kommunstyrelsen beslutar
att förlänga markanvisningsavtalet till 2021-02-06.
-----
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Antagande av detaljplan för Björkfors 1:595 m.fl. i Hemavan
Storumans kommun äger idag större delen av marken inom planområdet
och har under 2016 haft en markanvisningstävling för området. Ett bidrag
inkom, benämnt som ”Hemavan Resort”. Förslaget innefattade bostäder,
hotell, lokaler för handel och parkeringsytor. Nuvarande exploatör tog under andra hälften av 2017 över markanvisningen och har även köpt till en
fastighet söder om området för markanvisningstävlingen (Björkfors 1:673)
med syfte att exploatera enligt tidigare planer.
Exploatören beskriver projektet med ”3 x K” – insikt om koncentration (levande ort med verksamheter och besökande), koppling (koppla ihop Hemavan genom nybyggnation av hotell och bostäder) och kommunikation (fantastiska kommunikationer bara 600 meter till flygplats blir det ”fly-in-skiout”-läge).
Planområdet utgör del av centrala Hemavan och omfattar ca 2,5 hektar.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-28 § 80 att lämna
ett positivt planbesked. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande då
den anses ha stor betydelse för allmänheten.
Ett öppet informationsmöte hölls i Hemavan den 7 februari 2018 för att i ett
tidigt skede informera om bland annat aktuellt planärende. Mötet var välbesökt och inga särskilda synpunkter framkom över förslaget.
En behovsbedömning upprättades 2018-03-07 och utifrån den har exploatören tagit fram följande utredningar:
o Trafikbullerutredning daterad 2018-06-28
o Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik daterad 2018-07-20,
reviderad 2018-11-27
o Geoteknisk undersökning daterad 2018-09-20, reviderad 2018-11-27
o Riskutredning farligt gods daterad 2018-08-21
o Trafikutredning daterad 2018-09-07
o Dagvattenutredning daterad 2019-02-01
En skuggstudie utifrån planerad byggnation är utförd.
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Bestämmelser
Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för Friluftsliv (Vindelfjällen enligt 3 kap.
6 § miljöbalken) och rörligt friluftsliv – geografiska bestämmelser för kust,
turism och friluftsliv (enligt 4 kap. 2 § miljöbalken) samt riksintresse för
kommunikationer (E12). E12 är en rekommenderad väg för transporter av
farligt gods. Området ligger också i närheten av riksintresse för naturvård
(enligt 3. kap. 6 § miljöbalken)
Fördjupad översiktsplan för Hemavan
Planområdet är utpekat för handel och service samt alpint intresseområdet.
Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för
Hemavan.
Detaljplaner
Fastigheten ligger inom redan planlagt område (akt 2421-P90/9), lagakraftvunnen 1989-06-22, genomförandetiden upphörde 1995-12-31. Gällande
detaljplan är detaljerad vad gäller till exempel byggnaders totalhöjd.
Rennäring
Området ligger inom Ubmeje tjeälddies åretruntmarker.
Granskningsutlåtande och bedömning
Samråd har skett under perioden 2019-02-13—2019-03-11. Ett välbesökt
samrådsmöte hölls i Hemavan den 19 februari 2019. Inkomna yttranden har
sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Granskning har
skett under perioden 2019-06-18—2019-11-11. Inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2019-12-11 § 189 godkänt förslaget till detaljplan och föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.
Beredande organs förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-12-11 § 189.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-14 § 7.
Kommunstyrelsen föreslår
att upprättat förslag till detaljplan för Björkfors 1:595 m.fl. i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, antas.
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Exploateringsavtal - del av Umfors 1:83
Förslag till exploateringsavtal har upprättats.
Exploateringen avser del av fastigheten Umfors 1:83.
I avtalet sägs bland annat:
o Syftet med exploateringen är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för del av fastigheten Umfors 1:83. Exploatören
är ägare till fastigheten Umfors 1:83. Exploateringsområdet omfattar
drygt en (1) hektar och detaljplanen möjliggör en byggnation av cirka
sju (7) nya bostäder.
o Exploatören utför och bekostar lokalgata med diken inom planområdet.
Gata kommer inte att hårdgöras. Den kommer inte heller att belysas.
Gatan ska anpassas till kraven för brandfordon och i enlighet med gällande detaljplan.
En komplett projektering samt utsättning ska ske av person med grundläggande mätteknisk färdighet innan gatan börjar byggas. Person med
grundläggande mätteknisk färdighet ska även kontrollera att gatornas
lägen överensstämmer med detaljplanen. Kontrollen ska bekostas av
exploatören. Kontrollrapport överlämnas till kommunen.
Exploatören anlägger och bekostar anslutning mot väg E12 enligt
Trafikverkets beslut 2019-08-16.
o Exploatören förbinder sig att utföra, iordningställa och bekosta
 Vattentäkt ifall inte befintlig vattentäkt kan användas.
 Installera pump för att trycka upp vattnet från vattentäkten till respektive tomter.
 Alla stam- och huvudledningar för vatten från vattentäkt till fastigheterna.
 Nödvändig dag- och markvattenavledning inom exploateringsområdet och fram till recipient.
Exploatören ansvarar för och bekostar detaljutredning angående utformning av ledningsnät för vattenledningar.
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Exploatören ska utan vederlag överlämna vattenanläggningen och anordningar för dagvattenavledning efter gata till en för ändamålet bildad gemensamhetsanläggning. Intill dess överlämning skett ansvarar
exploatören för drift, underhåll och skötsel av anläggningen.
o Exploatören har ansvaret för och ska bekosta de åtgärder kommunens
räddningschef kan ställa beträffande brandförsvarets behov inom exploateringsområdet. Räddningstjänstens behov av framkomlighet till
angreppsvägar, brandposter och släckvatten ska beaktas i samband
med markprojektering.
o Kommunen kommer att fakturera exploatören för kommunens arbete
med projektstyrning och uppföljning kopplade till plangenomförandet
och detta avtal. Beloppet faktureras löpande för den tid som nedlagts
för varje tid gällande taxa.
o Startbesked får enligt gällande detaljplan inte medges för ny bebyggelse förrän väg samt vattenledningar är färdigställda.
Om exploatören inte fullgjort sina åtaganden innan kommande tomtägare ska beviljas startbesked, ska exploatören betala ett vite om
20 000 kronor för varje påbörjad månad varmed färdigställandet i dess
helhet blivit fördröjt.
Beredande organs förslag
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 34.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal.
-----
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Exploateringsavtal - del av Joeström 1:73
Förslag till exploateringsavtal har upprättats.
Exploateringen avser del av fastigheten Joeström 1:73.
I avtalet sägs bland annat:
o Syftet är att möjliggöra för ca 18 enskilda fastigheter för bostäder på
fastigheten Joeström 1:73. Bostäderna är tänkta att nyttjas som fritidshus.
o Exploatören utför och bekostar gata, anläggningar för dagvatten, iordningställande av platser för sopkärl, förberedelse för bredband, borrad
vattenbrunn, tryckstegring av vatten ifall detta blir nödvändigt, gemensamma avloppsanläggningar samt anläggande av vatten- och avloppsledningar till inom exploateringsområdena i enlighet med detaljplanens genomförandebeskrivning. Exploatören säljer tomter till intressenter för byggande av fritidshus i enlighet med ny detaljplan.
Ovanstående arbeten sker i exploatörens regi och under dennes ansvar.
o Exploatören ska anlägga en ny gata som ansluts till befintligt gatunät.
En komplett projektering samt utsättning av sakkunnig ska ske innan
vägbyggen påbörjas. Gata ska anpassas till kraven för brandfordon
och i enlighet med gällande detaljplan.
o Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta:
 Ny gemensam djupborrad brunn i planområdets norra del i fall
inte befintlig vattentäkt ska användas.
 Tryckstegringsstation ifall endast den befintliga vattentäkten ska
användas.
 Alla nya stam- och huvudledningar för vatten till fastigheterna.
 Nya gemensamma avloppsanläggningar. Alla nya självfallsledningar för avlopp, där det är möjligt, och tryckavloppsledningar
från övriga fastigheter.
 Nödvändig dag- och markvattenavledning inom exploateringsområdet och fram till recipient.
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Exploatören ansvarar för och bekostar detaljutredning angående utformning av ledningsnät för vatten- och spillavloppsledningar.
Va-ledningar bör förläggas med isolering och värmekabel. Detta medför att de inte behöver ligga så djupt under markytan och bergschakt
kan undvikas.
o Exploatören har ansvaret för och ska bekosta de åtgärder kommunens
räddningschef kan ställa beträffande brandförsvarets behov inom exploateringsområdet. Räddningstjänstens behov av framkomlighet till
angreppsvägar, brandposter och släckvatten ska beaktas i samband
med markprojektering.
o Bygglov får enligt gällande detaljplan inte medges för ny bebyggelse
förrän vägar samt vatten- och avloppsanläggningar anlagts.
Om Exploatören inte fullgjort sina åtaganden innan kommande tomtägare ska beviljas bygglov, ska Exploatören betala ett vite om 20 000
kronor för varje påbörjad månad varmed färdigställandet i dess helhet
blivit fördröjt.
Beredande organs förslag
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 35.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal.
-----
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Nyttjanderättsavtal - Blå kupan i Stensele (Centrum 9)
Blå kupan nyttjas idag av ett antal aktiva föreningar och är en viktig samlingspunkt för främst barn och ungdomar men även för andra grupper. Den
föreningsverksamhet som bedrivs idag är barn- och ungdomsverksamhet,
tävlingsarrangemang, motionsdans, gymnastik för seniorer, annan fysisk eller motionsverksamhet, föreningssammanträden, traditionellt handarbete,
julmarknad samt återkommande sociala sammankomster.
Fastigheten är i stort behov av renovering och det har under en längre tid
diskuterats om fastigheten ska rivas, säljas eller om någon förening vill
överta underhållet.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-17 § 175 i samband med fastställande
av driftbudgeten för 2020 att Blå kupan ska läggas ut på extern drift under
2020.
Stensele Sportklubb tillsammans med ett antal övriga föreningar är intresserade att överta underhållet med ett årligt bidrag från Storumans kommun.
Ett förslag till nyttjanderättsavtal har upprättats som innebär följande:
Föreningarna ansvarar och bekostar:
o Tillsyn och fastighets skötsel
o Snöskottning (parkeringsyta, entré och nödutgångar).
o Inköp av förbrukningsvaror
o Storstädning av samtliga ytor i bottenvåning och källarvåning
o Mindre underhåll till en maximal kostnad om 5 000 kronor/år för att
upprätthålla befintlig standard.
Upplåtaren/Fastighetsägaren ansvarar och bekostar:
o Driftkostnader som inte nämnts ovan
o Underhåll eller investeringar som överstiger 5 000 kronor/år Fortsatt
ansvar för uthyrning av lokalerna
Vid betydande förändringar i fastigheten, vid ändring av nyttjande av lokalerna eller bygdeavgiftsmedelsansökningar ska alltid samråd hållas mellan
parterna.
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Beredande organs förslag
Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2020-03-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 36.
Arbetsutskottets förslag
att upprättat förslag till nyttjanderättsavtal godkänns.
Yrkande
Karin Malmfjord (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning och komplettering utifrån hur covid-19 påverkar kommunens ekonomi
och det totala lokalbehovet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller vid ett
senare tillfälle, vilket innebär bifall till återremissyrkandet. Ordföranden
finner att ärendet ska avgöras i dag.
Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till nyttjanderättsavtal.
Reservation
Karin Malmfjord (S), Peter Åberg (S), Bo-Anders Johansson (S) och
Nils-Erik Dahlberg (S) reserverar sig över beslutet till förmån för återremissyrkandet.
-----
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Försäljning av båten Betty
Storumans kommun förvärvade 1980 flottningsbåten Betty av Ume älvs
Flottningsförening för en köpeskilling av 25 000 kronor.
1988 överlämnades flottningsbåten Betty som gåva till Storumans Hembygdsförening. Båten har under åren blivit vandaliserad där den stått uppställd vid hembygdsområdet och när båtsektionen inom Storumans Hembygdsförening upphörde ansåg föreningen att de inte längre kunde ansvara
för båten och 2014-12-01 togs beslutet att återlämna båten till Storumans
kommun.
PR-föreningen Vildmannen inkom med en framställan 2015-10-05 om att få
överta flottningsbåten Betty. Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-10 att
överlämna flottningsbåten Betty som gåva till PR-föreningen Vildmannen
med villkor att båten återlämnas till Storumans kommun om föreningen
upphör med sin verksamhet. Båten var vid övertagandet vandaliserad och
till stora delar förstörd inuti och vandaliseringen har fortsatt trots att flera
lås monterats in. PR-föreningen Vildmannens verksamhet har förändrats
och de anser att föreningen inte kan ta ansvar för båten och 2019-10-17 inlämnades skrivelse om att återlämna båten till Storumans kommun.
2019-12-21 inkom förfrågan om övertagande av flottningsbåten Betty för
att reparera och ta hand om båten i stället för att den ligger och förstörs som
den har gjort hittills.
Vid eventuell överlåtelse ska det tydliggöras att flottningsbåten Betty har ett
stort kulturellt värde som bör bevaras i möjligaste mån, samt att Storumans
kommun i första hand blir tillfrågade vid en vidareförsäljning
Beredande organs förslag
Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2020-03-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 37.
Kommunstyrelsen beslutar
att sälja för en (1) krona
att köparna står för transportkostnaderna
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att köparna ansvarar för att flytt av båten och eventuella åtgärder för sanering sker i samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
att flytt av båten och eventuella åtgärder för sanering ska utföras senast
2020-12-31.
-----
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Justering av planeringsinriktning för Hemavan
Kommunstyrelsen har 2019-05-28 § 76 beslutat om planeringsinriktning för
Hemavan för att främja fortsatt utveckling av Hemavan som komplettering
till gällande fördjupade översiktsplan fram till dess att en ny plan kan antas.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i skrivelse 2020-01-31 framfört
att man önskar att kommunstyrelsen gör en mindre justering i framtagen
planeringsinriktning.
I de centrala delarna av Hemavan finns det en trafiksituation som redan
idag är ansträngd. Samtidigt finns det privata planer på att minska handelslokaler i centrum för att ge utrymme för fler lägenheter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar bland annat därför att behovet är stort
att mark planläggs för handeln och gärna utanför de centrala delarna av
samhället. Det är även en viktig del i Hemavans framtid att även handeln
utvecklas och inte enbart områden för bostäder.
Därav har planbesked beviljats för utveckling av handel på fastigheten
Björkfors 1:182. Det beslutet är även i linje med framtagen planeringsinriktning. Den bebyggbara delen av fastigheten är emellertid begränsad eftersom delar av fastigheten utgörs av sankmark. Exploatören bedömer därför att den äldre nedlagda åkermark som finns på fastigheten måste tas i anspråk för att kunna realisera handelsområdet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har varit på plats i området och konstaterar att åkermarken
inte längre brukas och är positiv till att marken får tas i anspråk för handel.
Nämnden önskar därför att kommunstyrelsen gör en mindre justering i
framtagen planeringsinriktning så att detta ska vara möjligt, det vill säga att
röd-skrafferat område för handel även inkluderar den äldre åkermarken som
inte längre brukas.
Bedömning
Ärendet har överlämnats till stabschefen för tjänsteutlåtande. Bedömningen
är att den justering som föreslås är marginell. Mot bakgrund av detta har
förslag till justering av planeringsinriktningen i enlighet med miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens önskemål upprättats.
Beredande organs förslag
Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2020-03-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 38.
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Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till planeringsinriktning med förändrad gräns avseende handelsområdet i nordvästra Hemavan enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens önskemål.
-----
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Översyn av tjänsteköp från kommunalförbundet Lystkom
Vid fastställande av detaljbudget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020 ingick en målsättning att sänka kostnaderna för tjänsteköp av
kommunalförbundet Lystkom.
Storumans kommun köper i dag tjänster från kommunalförbundet Lystkom
inom olika områden där kundtjänst och IT utgör stora delar.
Eftersom kommunen behöver se över alla verksamhetsområden för en fortsatt ekonomi i balans behöver även detta område omfattas i översynen.
Storumans kommun har i sina verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning rikets genomsnitt som ambitionsnivå. Kommunalförbundet Lystkom
levererar idag svarstider i kundtjänst som motsvarar de tio främsta i landet.
Utöver de tilläggstjänster som kommunen idag köper bör undersökas möjligheterna för kommunalförbundet Lystkom att anpassa sin kvalitetsnivå till
det som övrigt gäller för kommunen.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-03-17.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 39.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå förbundsdirektionen i Lystkom att målet för svarsfrekvensen i
kundtjänst inte behöver överstiga svarstider enligt rikets genomsnitt
att föreslå förbundsdirektionen i Lystkom bedöma i vilken utsträckning
bemanningen kan minska givet den sänkta ambitionsnivån
att föreslå förbundsdirektionen Lystkom utreda konsekvenser av minskad
bemanning på de olika kundtjänstplatserna inom Storumans kommun med
alternativa förslag till genomförande
att avveckla köp av tilläggstjänster i de fall dessa kan genomföras i egen
regi
att avveckla systemdriftstjänster avvecklas enligt förslag från Lystkom.
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Budget för samiskt förvaltningsområde 2020
Förslag till budget för 2020 års statsbidrag för samiskt förvaltningsområde
har upprättats av minoritetssamordnaren. Statsbidraget för år 2020 uppgår
till 660 000 kronor.
Förskola och skola
Lön- språk- och kulturarbete
Samiska personalarbetsgrupp
Aktivitet förskola
Aktivitet skola
Samisk mat
Äldreomsorg
Samiska personalarbetsgrupp
Tidningar, böcker m.m.
Aktiviteter
Samisk mat
Översättningar
Lön språk- och kulturarbete
Samråd
Fortbildning, aktiviteter
Språk och kultur
Samernas nationaldag
Tillgänglighet i samiska miljöer
Språkbad
Bokbuss
Samordning
Lön
Resor, logi
Övriga administrativa kostnader
Språkservice
Fortbildning personal
Översättningar, tolktjänster
Information
Annonser
Summa

100 000
30 000
20 000
20 000
20 000
10 000
90 000
20 000
1 000
20 000
15 000
4 000
30 000
10 000
10 000
155 000
15 000
20 000
70 000
50 000
270 000
240 000
20 000
10 000
15 000
5 000
10 000
20 000
20 000
660 000

Budgetförslaget har behandlats i samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde 2020-01-29.
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Målsättningarna för arbetet beskrivs i Minoritets- och samepolitisk handlingsplan för Storumans kommun 2019-2022, fastställd av kommunfullmäktige 2019-04-23 § 44.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2020-03-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 40.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa budget för samiskt förvaltningsområde för år 2020 enligt förslag.
-----
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Trafikförsörjningsplan 2020-2023 för Storumans kommun
Förslag till trafikförsörjningsplan för perioden 2020-2023 har upprättats.
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 2020-2023, antagen av fullmäktige 2019-06-11, strategi för
CO2- effektiva resor, översiktsplan, kommunstyrelsens verksamhetsplan,
digitala möten och energismart resande, strategi för ladd- infrastruktur 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 Margaretha Löfgrens tjänsteutlåtande 2020-03-10.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 41.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa upprättat förslag till trafikförsörjningsplan 2020-2023.
-----
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Uppföljning av internkontroll 2019
Enligt planen för internkontroll görs en avrapportering om utfallet av utförda kontroller till förvaltningschef. Enskilda avvikelser rapporteras också
till förvaltningschef som utifrån om observationen anses vara av större karaktär rapporterar den till kommunstyrelsen.
Den övergripande bedömningen görs enligt nedanstående bedömningsskalan:
o Otillfredsställande – allvarliga och/eller omfattande avvikelser har
identifierats
o Större utvecklingsbehov – ett flertal väsentliga avvikelser har observerats
o Utvecklingsbehov – mindre och medelstora avvikelser har identifierats
o Tillfredsställande – endast mindre avvikelser har identifierats

Process
Upphandling

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

Bedömning
Tillfredsställande
Tillfredsställande
Tillfredsställande

Större utvecklingsbehov
Utvecklingsbehov

Tillfredsställande

Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-03-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 42.
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Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen av internkontroll 2019.
-----
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Plan för internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2020
Enligt gällande reglemente för internkontroll ska kommunstyrelsen upprätta
en särskild plan för den interna kontrollen.
Förslag till internkontrollplan för år 2020 har upprättats.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-03-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 43.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta planen för internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2020.
-----
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Remiss - Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för
genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet
Naturvårdsverket har i remiss daterad 2020-02-13 översänt förslag till nya
och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet.
Förslaget har tagits fram med anledning av ändringar av sex EU-direktiv på
avfallsområdet, det så kallade avfallspaketet. Avfallspaketet ska bidra till en
mer cirkulär ekonomi, och direktivsändringarna ska medverka till minskade
avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter och komponenter, ökad
återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Ändringsdirektiven trädde i
kraft den 4 juli 2018 och ska genomföras av medlemsstaterna senast den 5
juli 2020.
Naturvårdsverkets förslag utgår ifrån och kompletterar det författningsförslag som Miljödepartementet lämnat i promemoriorna Genomförande av
reviderade EU-direktiv på avfallsområdet samt Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter samt Naturvårdsverkets lämnade förslag i skrivelse den 5 september
2019 Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en
digital lösning för spårbarhet av farligt avfall. Förslagen bör således läsas i
ett sammanhang och med beaktande av att Miljödepartementets författningsförslag kan komma att ändras.
Naturvårdsverket har i tidigare utskick den 23 januari 2020 remitterat fler
förslag till nya och ändrade föreskrifter som behövs för att genomföra avfallspaketet, vilket kommunstyrelsens presidium yttrat sig över. Ett tredje
utskick kommer att ske senare under året.
Förslagen i korthet
Naturvårdsverkets förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (NFS
2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall innebär att
bestämmelserna om sortering av brännbart avfall utgår. Naturvårdsverket
kommer inte meddela några undantag från kravet på att brännbart avfall ska
sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall. En förutsättning för förslaget
är att kommunerna ges en utökad dispensmöjlighet för undantag från kravet
på utsortering av brännbart bygg- och rivningsavfall.
Förslaget till föreskrifter om anteckningsskyldighet och lämnande av uppgifter om avfall till avfallsregistret innehåller bestämmelser om vilka
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uppgifter som ska antecknas enligt avfallsförordningens bestämmelser om
anteckningsskyldighet och hur antecknande uppgifter ska lämnas till avfallsregistret.
Synpunkter på förslagen ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 17
april 2020.
Ärendet har överlämnats till avfallsingenjören för tjänsteutlåtande/förslag
till yttrande samt även internremitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i yttrande daterat 2020-03-09
lämnat sina synpunkter över remissen.
Förslag till yttrande är under upprättande av avfallsingenjören.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att lämna yttrande till Naturvårdsverket.
-----
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Remiss - betänkandet "Idéburen välfärd" (SOU 2019:56)
Finansdepartementet har i remiss daterad 2020-01-09 gett Storumans kommun möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Idéburen välfärd (SOU
2019:56).
Yttrande ska ha inkommit till departementet senast den 30 april 2020.
Ärendet har överlämnats till koncernchefen och förslag till yttrande är under upprättande.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att lämna yttrande till Finansdepartementet.
-----
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Remiss - betänkandet "Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen" (SOU 2019:59)
Finansdepartementet har i remiss daterad 2020-01-27 gett Storumans kommun möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Samlade åtgärder för
korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59).
Yttrande ska ha inkommit till departementet senast den 27 april 2020.
Ärendet har överlämnats till koncernchefen och förslag till yttrande är under upprättande.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att lämna yttrande till Finansdepartementet.
-----
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Remiss - betänkandet "Starkare kommuner - med kapacitet
att klara välfärdsuppdraget" (SOU 2020:8), "Kommunutredningen"
Region Västerbotten har, tillsammans med några andra aktörer i länet, ombetts av Finansdepartementet att lämna synpunkter på ovannämnda utredning.
Övriga instanser i Västerbottens län som fått remissen direkt från Finansdepartementet är Dorotea, Nordmalings, Norsjö och Umeå kommuner samt
Länsstyrelsen Västerbotten.
Efter dialog i Beredning för Regional utveckling ber Region Västerbotten
om synpunkter från länets kommuner i syfte att dessa ska utgöra ett viktigt
underlag för det svar som Regionala utvecklingsnämnden ska lämna.
Svar behöver ha inkommit till Region Västerbotten senast den 19 april
2020.
Utredningen är mycket omfattande och innehåller ett relativt stort antal diskussioner, strategier och förslag till beslut. För att underlätta hanteringen är
önskemålet att synpunkterna lämnas utifrån uppställningen i bilaga 1. Utöver detta finns det självfallet möjligheter att framföra ytterligare synpunkter
som inte är direkt kopplade till punkterna i bilaga 1.
Ärendet har överlämnats till koncernchefen och förslag till yttrande är under upprättande.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att lämna yttrande till Region Västerbotten.
-----
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Fyllnadsval - kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen har 2019-01-15 § utsett Kristina Fredriksson (S) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Enligt gällande reglemente ska arbetsutskottets ledamöter och ersättare utses bland kommunstyrelsens ledamöter.
Kristina Fredriksson har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade 20120-02-18 § 26 att godkänna avsägelsen. Som en följd av detta har Kristina Fredriksson även lämnat in en
avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Peter Åberg (S) till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
efter Kristina Fredriksson (S) resterande del av innevarande mandatperiod.
-----
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Nominering - Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
och -regioner (FSV)
Kommunstyrelsen har 2019-04-05 § 50 nominerat Kristina Fredriksson (S)
till vice ordförande i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners (FSV)
styrelse mandatperioden 2019-2022. FSV:s föreningsstämma har därefter
2019-05-24 utsett henne till detta uppdrag fram till ordinarie årsstämma år
2020.
Kristina Fredriksson har 2020-02-04 inkommit med en avsägelse där hon
vill meddela kommunstyrelsen att hon inte kommer att ställa upp för omval
i FSV:s styrelse så att kommunstyrelsen eventuellt kan nominera annan förtroendevald inför 2020 års föreningsstämma.
Övriga som kommunstyrelsen nominerat innevarande mandatperiod är Veronika Håkansson (M) och Roland Gustafsson (KD) som ersättare i FSV:s
styrelse.
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera Veronika Håkansson (M) till ordinarie ledamot i FSV:s styrelse resterande del av innevarande mandatperiod.
-----
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Fyllnadsval - vattenpolitiker
I kommunerna i Bottenvikens vattendistrikt finns så kallade vattenpolitiker
med uppgift att främja dialogen om vattenfrågor i och mellan kommunerna.
Kommunstyrelsen har 2016-04-05 utsett Jessica Bergfors (C) till ordinarie
vattenpolitiker i Bottenvikens vattendistrikt och Kristina Fredriksson (S)
som ersättare.
Kristina Fredriksson (S) har 2020-02-04 inkommit med en avsägelse där
hon avsäger sig uppdraget som vattenpolitiker (ersättare) som en följd av att
hon avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsägelsen
att utse Karin Malmfjord (S) till ny vattenpolitiker (ersättare) resterande del
av innevarande mandatperiod.
-----
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Årsmöte med Giron sámi teáhter (samisk teater) 2020
Föreningen Giron sámi teáhter (samisk teater) kallar till årsmöte den 24
april 2020.
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 till kommunens ombud vid årsmöte med Giron sámi
teáhter.
-----
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Föreningsstämma med Kommuninvest 2020
Kommuninvest ekonomisk förening håller föreningsstämma den 16 april
2020.
Kommunfullmäktige har 2018-11-20, § 86 beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.m.
Kommunstyrelsen beslutar
att avstå från delta vid föreningsstämman och därmed inte utse något ombud.
-----
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Bolagsstämma med Inlandsbanan (IBAB) 2020
Inlandsbanan AB (IBAB) kallar till ordinarie bolagsstämma den 7 maj
2020.
Kommunfullmäktige har 2018-11-20, § 86 beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.m.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Tomas Mörtsell till kommunens ombud vid bolagsstämma med Inlandsbanan AB.
-----
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Föreningsstämma med Inlandskommunerna ekonomisk förening (IEF) 2020
Inlandskommunerna ekonomisk förening (IEF) håller ordinarie årsstämma
den 7 maj.
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 Tomas Mörtsell till kommunens ombud vid föreningsstämma med
Inlandskommunerna ekonomisk förening.
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Årsstämma med Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
och -regioner (FSV) 2020
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och –regioner (FSV) har tidigare meddelat att ordinarie årsstämma hålls den 14-15 maj i Gällivare.
Kommunfullmäktige har 2018-11-20 beslutat uppdra till kommunstyrelsen
att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.m.
Vid dagens sammanträde informeras om att FSV:s styrelse beslutat flytta
fram årsstämman till ett senare tillfälle, preliminärt i augusti eller september.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen och utse ombud när nytt datum fastställts för årsstämman.
-----
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Verksamhetsuppföljning - projektverksamhet
Kommunstyrelsen har 2020-02-04 fastställt uppföljningsplan 2020 för
kommunstyrelsens verksamheter.
I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om 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 18
projekt för 2020. 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 14 170 000 kronor. Uppväxlingen av medel som tillgängliggörs för
Storumans kommun inom projekten bedöms vara ca 150 procent.
Kvarvarande medfinansieringsutrymme att besluta om för år 2020 är ungefär 1 416 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-04-07

KS § 73

78 (80)

KS/2020:1 - 009

Verksamhetsuppföljning 2020 - översiktlig planering
Kommunstyrelsen har 2020-02-04 fastställt uppföljningsplan 2020 för
kommunstyrelsens verksamheter.
I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om verksamheten med översiktlig planering.
Stabschefen är ansvarig att ta fram utställningshandlingar för den översiktliga planeringen. 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 håller inte tidplan och är ett för stort arbete
att lösa parallellt med andra arbetsuppgifter för stabschefen. Finansiering
har därför sökts och nu beviljats (riktat statsbidrag 50% och LONA 50%)
för att anställa en samhällsplanerare under 2020-2021. Samhällsplaneraren
kommer att arbeta med frågan på heltid så snart rekryteringsprocessen är
klar.
Inga årliga medel finns anslagna för verksamheten. Medel avsätts separat
för framtagande av 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 (9.1)

Beslutsdatum
Januari 2020
Februari 2020
Mars 2020
Riksfärdtjänst (9.4)
Januari 2020
Mars 2020
Skolskjuts (10.3)
Januari 2020
Mars 2020
Upphandlingar (2.1)
Februari 2020
Yttrande över förslag till detaljplaner (3.8) Februari 2020
Mars 2020
Nyttjanderätter
Mars 2020
Medfinansiering av projekt upp till 50 000 Februari 2020
kronor (4.3.2)
Yttrande över ansökningar om förvärvstill- Januari 2020
stånd (5.10)
Februari 2020
Mars 2020
Beslut att avstå från att lämna yttrande
Januari 2020
över extern remiss(5.13)
Februari 2020
Mars 2020
Beslut att helt eller delvis avslå begäran
Mars 2020
om utlämnande av allmänna handlingar
(5.1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 44-47 2020-03-17
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
-----
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KS § 75

Meddelanden
KS/2019:17
Svarsskrivelse 2020-02-19 med anledning av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tidigare föreläggande mot verksamhetsutövaren Storumans
kommun (tekniska avdelningen) att upprätta en aktuell renhållningsordning.
Förslag till en ny avfallsplan håller på att tas fram och beräknas vara färdig
för beslut i kommunfullmäktige senast i december 2020.
KS/2019:59
Förvaltningsrättens i Falun beslut 2020-02-04 att avvisa överklagande från
Storumans kommun över Trafikverkets beslut 2019-12-16 om stöd om totalt 917 000 kronor för att säkerställa att flygskatten inte inneburit ökade
driftkostnader för Hemavan Tärnaby Airport under 2018 och 2019. I överklagandet har Storumans kommun yrkat att stöd ska beviljas om totalt
1 860 000 kronor för åren 2018 och 2019.
KS/2019:1306
Länsstyrelsens beslut 2020-03-16 om sammanfattande bedömning efter tillsynsbesök den 25 november 2019 avseende kommunens efterlevnad (Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Länsstyrelsen bedömer att Storumans kommun inte uppfyller lagkrav och föreskrifter i LSO när det gäller
brandskyddskontroll för eldstäder och tillsyn av så kallade farliga verksamheter.
KS/2020:40
Kommunstyrelsens presidiums yttrande 2020-03-05 över remiss från Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade
direktiv på avfallsområdet.
KS/2020:170
Uppmaning från Världsnaturfonden WWF att anta tolv utmaningar och visa
kommunens engagemang för klimatet och den biologiska mångfalden.
KS/2020:183
Reviderade riktlinjer för telefoni, fastställda av direktionen i kommunalförbundet Lystkom 2020-02-27.
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