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KS/2019:261 - 055

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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KS § 76 – forts.
Återremiss
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2020-04-07 § 26 beslutades
att återremittera ärendet för ytterligare bedömning utifrån att Finansinspektionen i närtid fattat sanktionsbeslut mot Swedbanks åtgärder mot penningtvätt.
Förnyad bedömning efter återremiss
Finansinspektionen (FI) presenterade den 19 mars 2020 sina slutsatser. Deras beslut i sin helhet framgår av bilaga till tjänsteutlåtandet. FI konstaterar i
en omfattande utredning att det funnits allvarliga brister i Swedbanks styrning och kontroll av de baltiska dotterbankernas verksamhet. FI ser emellertid att Swedbank genomfört och genomför ett stort förändringsarbete för att
rätta till bristerna och har därför inte skäl att utgå från annat än att de överträdelser som konstaterats inte kommer att upprepas. FI anser mot den bakgrunden att det är tillräckligt att ge Swedbank en varning samt en sanktionsavgift på 4 miljarder kronor.
FI:s slutsatser förändrar inte tidigare bedömning att det saknas grund att
häva befintligt avtal. Swedbanks brister kan med rätta klandras och för det
får de betala ett högt pris.
Finns önskemål om att ställa andra krav vid kommande upphandling av
bank finns möjlighet till det.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtanden 2020-03-06 och
2020-04-28.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 18 och
2020-05-12 § 48.
Kommunstyrelsen föreslår
att motionen avslås.
-----
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Motion - digitala informationsskärmar vid infarterna till
Storuman, Tärnaby och Hemavan
Daniel Johansson (V) har 2017-10-27 lämnat in rubricerad motion.
Att göra reklam och sprida information om Storumans kommuns aktiviteter
och övriga händelser borde göras i större utsträckning i anslutning till orterna Storuman, Tärnaby och Hemavan.
Vid infarterna till kommunens större samhällen borde det finnas digitala informationsskärmar, så som det finns i exempelvis Arvidsjaur och Umeå.
Detta för att underlätta för både kommunens invånare samt genomresande
och turister att delta i aktiviteter och uppmärksamma händelser i närområdet.
Daniel Johansson föreslår
att digitala informationsskärmar införskaffas till infarterna till Storuman,
Tärnaby och Hemavan
att layout på skärmar, övrig reklam och information ses över så att de är enhetliga.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 § 87 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredningen. Ärendet har därefter överlämnats till
kommunstyrelseförvaltningen för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Företagarna i Storuman har för ett par år sedan ansökt om bygdeavgiftsmedel för att sätta upp infartsskyltar med information vid infarterna till Storuman från väg E45 och väg E12. Skyltarna ska fyllas med information från
lokala företag och hälsa besökare välkomna. Arbetet pågår och beräknas
vara avslutat under 2020.
Företrädare för näringslivet och besöksnäringen i kommunens västra del har
möjlighet att sätta upp infartsskyltar med information till infarterna i Tärnaby och Hemavan. Eftersom bygdeavgiftsmedel beviljades för ändamålet i
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Storuman borde det vara möjligt att använda bygdeavgiftsmedel för samma
ändamål i Tärnaby och Hemavan.
Att layout på skärmar, övrig reklam och information ska vara enhetliga kan
vara svårt att uppnå annat än på frivillig basis när medel till infartsskyltarna
i Storuman redan har beviljats.
Kommunstyrelsens förslag 2019-11-12 § 135
att motionen därmed anses besvarad.
Kommunfullmäktiges behandling 2019-11-26 § 105 - återremiss
Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet beslutades att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning där civilsamhället tas
med i bedömningen.
Koncernchefens förnyade bedömning efter återremiss
Kommunstyrelseförvaltningen har ytterligare utrett ärendet där civilsamhället tagits med i bedömningen. Skyltarna som företagarföreningen i Storuman avser att uppföra i Storuman vid infarterna på E12 och E45 kommer
att ha ett mera kommersiellt ändamål än förslaget i motionen som har ett
mera informativt ändamål riktat till kommunens innevånare samt genomresande och turister. Företagarföreningens skyltar och digitala informationsskärmar bedöms kunna verka tillsammans med olika syften och till olika
målgrupper. En ekonomisk förutsättning för digitala informationsskärmar är
att det på distans går att styra och ändra informationen på skärmarna. Vilka
tätorter och vilka infarter som skulle vara lämpade att ha digitala informationsskärmar samt driftformen bör bedömas av förvaltningen tillsammans
med civilsamhället utifrån nytta och ekonomi.
Mot bakgrund av detta vidhålls tidigare förslag att motionen därmed anses
besvarad.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtanden 2019-11-04 och 2020-05-05.
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-12 § 135.
Kommunstyrelsen föreslår
att motionen därmed anses besvarad.
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Medborgarförslag - samlingspunkt med anslagstavla i
Hemavan
Ett medborgarförslag har 2019-02-25 lämnats in av kommunmedborgare
om en samlingspunkt med anslagstavla i Hemavan där alla kan kommunicera och informera.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 § 37 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Förslagsställarna anger i sitt medborgarförslag att ett stort antal bofasta och
besökare finns i Hemavan som behöver en plats som är icke digital och icke
strömberoende för att ge och få kommunikation. På den platsen kan man
även ha en sittplats anpassad för arktiska förhållanden som även skulle
kunna vara en attraktion på torget i Hemavan.
När Trafikverket tidigare upprättade en vägplan för genomförande av åtgärder efter E12 genom Hemavan anlades en torgyta i anslutning till
ICA/Gallerian på båda sidor om vägen. I samband med detta gjorde Trafikverket en förfrågan om kommunen var beredd att bidra till finansiering av
denna. Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-08 § 60 uttala sig positiv till
en torgyta i Hemavan under förutsättning att annan aktör finansierar iordningställandet samt ansvarar för framtida drift och underhåll.
Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut bedöms det inte aktuellt att
kommunen anordnar föreslagen samlingspunkt med anslagstavla. Däremot
är det fritt för annan aktör, exempelvis en förening, att göra detta efter samråd med Trafikverket och kommunen.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-04-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-12 § 49.
Arbetsutskottets förslag
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Yrkande
Anders Persson (C) yrkar att medborgarförslaget avslås.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anders
Perssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget.
-----
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Medborgarförslag - parkeringsplatser
Ett medborgarförslag har lämnats in 2019-04-28 där förslagsställaren föreslår att det anordnas parkeringsplatser enligt följande:
o Under skidsäsong vid Ängesdalslia för att underlätta för boende i
Björkvattsdalgången att ta sig fram längs vägen.
o Vid biblioteket i Tärnaby så att äldre inte ska behöva gå långa
sträckor.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-11 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter
överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Ängesdalslia
Trafikverket är huvudman för aktuell väg där behovet av parkeringsplatser
finns och länsstyrelsen markägare. Frågan bör därför aktualiseras hos
Trafikverket av förslagsställaren själv men även av kommunen i samband
med den årliga överläggningen.
Biblioteket i Tärnaby
Biblioteket i Tärnaby håller på att flyttas från Skytteanska skolan till Folkan
(Bergastigen 7). Med anledning av detta har Fastighets AB Umluspen redan
iordningställt fler parkeringsplatser vid Folkan. Behovet av parkeringsplatser bedöms därför vara tillgodosett.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-04-28.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-12 § 50.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget vad gäller parkeringsplatser vid Ängesdalslia
att medborgarförslaget vad gäller parkeringsplatser i anslutning till biblioteket anses besvarat.
-----
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KS/2019:975 - 829

Medborgarförslag - sommarduschar vid Badsjön i Storuman
Ett medborgarförslag har 2019-07-09 lämnats in där förslagsställaren föreslår att det anordnas duschar runt Badsjön i Storuman för att under sommartid minska risken att drabbas av vattenloppor.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-24 § 81 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Arrendatorn av Storumans camping har beviljats stöd från Region Västerbotten (Särskilt investeringsstöd & stöd för företagsutveckling) för åtgärder
vid Storumans camping innefattande bland annat uteduschar. Enligt uppgift
planerar arrendatorn att iordningställa dessa under 2020 under förutsättning
att det är möjligt utifrån rådande samhällssituation med pågående coronapandemi. Medborgarförslaget bedöms i och med detta kunna anses besvarat.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-04-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-12 § 51.
Kommunstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
-----
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Tertialuppföljning januari-april 2020 för kommunstyrelsen
En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet har upprättats
för perioden januari–april 2020. Kommunstyrelsens budgetram inklusive
kapitaltjänst uppgår till 88 788 000 kronor 2020. Riktpunkt för de första
fyra månaderna är 33 procent. Nettokostnaderna för de första fyra månaderna samt en prognos på nettokostnaderna för helåret har ställts i jämförelse
med budgetramen.
Nettokostnaderna uppgår till 30 413 000 kronor för perioden januari–april
och 34 procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger en procentenhet över riktpunkten för perioden och är två procentenheter lägre än motsvarande period 2019.
Prognosen för helåret är att kommunstyrelsens inte kommer att ha någon
avvikelse mot tilldelad budgetram 2020.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-05-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-12 § 52.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad tertialuppföljning för kommunstyrelsen perioden
januari—april samt prognos för helåret 2020.
-----
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Tertialuppföljning januari-april 2020 för Storumans
kommun
En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för
perioden januari – april 2020. Uppföljningen innehåller förbrukning till och
med 30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört
med budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter har gjorts för perioden januari–april.
Kommunen gör en resultatprognos på ca 5 mnkr för 2020 vilket är sämre än
det budgeterade resultatet.
Det bör noteras att omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott för 2020.
Det råder en stor osäkerhet i prognosen utifrån läget i samhället med covid19. Utvecklingen av skatteunderlaget försvagas kraftigt, det kompenseras
genom ökade statsbidrag. Det är osäkert om beslutade kompensationer
kommer att motverka den negativa skatteutvecklingen helt.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-05-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-12 § 53.
Kommunstyrelsen föreslår
att upprättad tertialuppföljning för perioden januari–april samt prognos för
helåret 2020 godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana nämnderna att se över verksamheterna för att minimera underskotten samt att de ska notera att de i år och kommande år omfattas av den
långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram
att nämnderna i samband med delårsrapport för 2020 samt verksamhetsplan
för 2021 ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans.
-----
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KS/2019:600 - 010

Budgetförutsättningar 2021
Kommunfullmäktige fastställde 2019-06-11 § budgetramar för kommunstyrelsen och nämnderna för perioden 2020-2023 som en del i den strategiska planen för samma period. Ram för 2021-2023 omfattar en uppräkning
med 1 % årligen.
Från budgetåret 2021 tillämpar Storumans kommun arbetsmetodiken
prislappsmodellen, vars syfte är att ge tekniska förutsättningar för en ekonomi i balans och en ökad transparens vad gäller beslut om budgetfördelning mellan styrelsen och nämnderna. Modellen har införts genom ett projekt som letts av Sveriges kommuner och regioner i samverkan med flertalet
kommuner i Region 10. Modellen ger en budgetram som baseras på demografi och kommunens strukturella förutsättningar. Den kallas teknisk ram
och ger en bild av vad verksamheten borde kosta om man väljer att bedriva
verksamheten till en genomsnittlig kvalitet. För Storumans kommuns del
kan man se att nästan all verksamhet kostar mer än den borde göra.
Storumans kommun har arbetat med en kontinuerlig anpassning de senaste
50 åren utifrån att befolkningen minskat med drygt 3 300 personer under
den perioden. Kommunen har fortfarande en del kvar att göra eftersom de
faktiska kostnaderna oftast överskrider den tekniska ramen. Storumans
kommun klarar - trots den omständigheten - en ekonomi i balans tack vare
tidigare genomförda åtgärder, ett relativt högt skatteuttag och de utjämningssystem som finns.
Modellen kräver att årligen ta ställning till beslutade budgetramar utifrån
rådande förutsättningar och aktuella prioriteringsbehov. Vidare finns behov
av att ytterligare komplettera de nuvarande finansiella målen.
Eftersom prislappsmodellen inte alltid fungerar linjärt med hur kommunen
valt att organisera sig behövs en översättning av nuvarande rambeslut till
hur det ter sig i modellen. Ett exempel är att Storumans kommun valt att
organisera kök i kommunstyrelsen och tilldelat styrelsen en ram för ändamålet. I prislappsmodellen omfördelas det till omsorgsnämnden respektive
fritids-, kultur och utbildningsnämnden eftersom mat till omsorg och skola
ingår i prislappen för dessa verksamheter. En annan sak är att kapitaltjänstkostnader ingår i modellen, som tidigare låg utanför budgetramarna men
som ingår i budgetram från 2021.
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Det medför en tydligare koppling mellan investeringar och dess påverkan
på kommunens driftkostnader.
I beslutsunderlaget ingår därför Tabell 1 Förslag till budgetramar för 2021,
i enlighet med beslut om strategisk plan 2020-2023 som förklarar övergången mellan nuvarande ramar och modellens där ramtilldelningen ändå
bibehålls utifrån kommunfullmäktiges beslut.

Nämnd/ Förvaltning

Beslutad
ram enligt
rambeslut

-585
-627
-776
-64

Kommunfullmäktige
Revision
Överförmyndarnämnd
Valmänd
Kommunstyrelsen
Fritids, kultur- och utbildningsnämnd
Omsorgsnämnd
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Driftbidrag till Hemavan Tärnaby Airport
Strukturella omställningskostnader
Summa verksamhetskostnader

Anpassad
Omföringar Kapitaltjänst Omstruktureringing Nya förutsättningar ram 2021

-64 669
-161 150
-162 933
-3 193
-2 000
-4 334
-398 279

44

-585
-627
-776
-64
-26 820
-704
-466
0

-6 823

2 000
-8

Ram enligt
Omföringar (Kök
prislappsm
skolskjutsar mm) Prioriteringar odell 2021

-27 990

4 334
-2 489

-98 268
-161 854
-163 399
-3 193
0
0
-428 766

-585
-627
-776
-64
17 161
-13 114
-4 047

10 940 -70 167
24 530 -150 438
11 637 -155 809
-3 193
0
0
47 107 -381 659

Finansiering
Pensionsutbetalningar
Avskrivningar
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-9 500
-24 000
275 355
166 460
2 200
-3 400

Intäkter från kapitaltjänst
VERKSAMHETENSNETTOKOSTNADER
Resultat i förhållande till skatteintäkter och bidrag

8 836
2%

-8

27 990
0

-2 489

-9 500
-1 500 -25 500
2 022 269 281
5 344 176 643
2 200
-3 400
27 990
5 866
8 948
2%

-9 500
-25 500
269 281
176 643
2 200
-3 400
27 990
47 107 56 055

Tabell 1. Förslag till budgetramar för 2021, ramarna i enlighet med beslut
om strategisk plan 2020-2023
Förutsättningarna i tabell 1 bygger på den senaste skatteprognosen (29 april
2020) från Sveriges kommuner och regioner. Trots tillkommande statsbidrag har Storumans kommun cirka 3 miljoner kronor i lägre intäkter för
2021 jämfört med de underlag vi tidigare tagit del av.
Styrelsen och nämnderna gjorde under 2019 ett samlat underskott på ca 13
miljoner kronor. Detta tillsammans med att uppräkningen av ramarna inte
innebär full kostnadstäckning jämfört med kostnadsökningar gör att kommunen redan under 2020 har en mycket svår uppgift att nå tidigare beslutade budgetramar.
Därutöver är Storumans kommun i ett läge man aldrig stått inför tidigare
med covid-19 och dess påverkan på kommunen, regionen, riket och världen. Arbetslösenheten ses stiga brant vilket kommer att få stor påverkan på
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skattekraften i landet. Det kommer att ha negativ effekt på skatteintäkterna,
exakt i vilken omfattning vet man inte. Riksdagen har beslutat skjuta till
mer statsbidrag under 2020 men osäkerhet råder om de kommer att täcka
förlusterna i skatteunderlag de kommande åren. Det gör att de anpassningsåtgärder som påbörjades under 2019 måste fortsätta under 2020, 2021 och
framåt där den långsiktiga målsättningen bör vara att nå teknisk ram för
samtliga verksamheter.
Till ärendet biläggs underlag som förklarar avvikelserna från teknisk ram
för styrelsen och nämnderna. Som bilaga ingår även tabellen ovan i annat
format för att öka läsbarheten.
Budgetberedningen har vid sammanträden 2020-03-17 och 2020-05-12 berett ärendet och lämnar nedanstående förslag till beslut gällande budgetförutsättningar för 2021.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande/Budgetberedningens
förslag 2020-05-12.
Budgetberedningens förslag
att de finansiella målen för 2021 ska vara:
o resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag
o investeringarna i skattefinansierad verksamhet ska vara självfinansierade
o investeringarna i taxefinansierad verksamhet som avser reinvesteringar och inte renderar ett högre uttag av taxa ska vara självfinansierade
o soliditeten ska bibehållas jämfört värdet 2020
att beslutade budgetramar enligt strategisk plan 2020-20203 ska bibehållas
för 2021 och fastställas enligt tabell 1 vilket motsvarar tidigare beslut enligt
strategisk plan 2020-2023.
Yrkanden
Peter Åberg (S) yrkar
att beslut i ärendet tas vid senare tillfälle
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att en handlingsplan för åtgärder för att klara balanskravet tas fram i enlighet med upprättad tertialrapport för januari-april 2020 för Storumans kommun.
Karin Malmfjord (S) yrkar
att arbetsmarknadsenhetens verksamhet utökas genom att fler anvisade arbetssökande tas emot för att därigenom minska kostnaden för försörjningsstöd
att besparingar under 2021 ska genomföras i ett koncernperspektiv för att ta
ett helhetsgrepp om kommunens ekonomi
att konsekvensbeskrivningar av alla besparingsåtgärder ska göras för berörda verksamheter, medborgare och brukare
att en översyn av förvaltningsorganisationen i kommunkoncernen genomförs i syfte att optimera och utveckla synergieffekter
att en översyn av tjänsteköp i respektive styrelse/nämnd genomförs utifrån
behov av koncernsamordning
att omsorgsnämnden ska förbättra samarbetet med Region Västerbotten.
att räddningstjänsten får i uppdrag att ser över taxorna för tillsyn
att teknisk chef får i uppdrag att se över kostnaderna för snöröjning och
uppstädning av platser för fritidshuskärl.
Propositionsordning
1. Ordföranden ställer proposition på Peter Åbergs yrkande om att beslut
i ärendet tas vid senare tillfälle (första att-satsen) och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
2. Ordförande ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
3. Ordföranden ställer proposition på Peter Åbergs yrkande om en handlingsplan (andra att-satsen) och finner att kommunstyrelsen avslår
detta.
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4. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande om utökning av arbetsmarknadsenheten (första att-satsen) och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
5. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande om besparingar i ett koncernperspektiv (andra att-satsen) och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
6. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande om
konsekvensbeskrivningar av alla besparingsåtgärder (tredje att-satsen)
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
7. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande om
översyn av förvaltningsorganisationen i kommunkoncernen (fjärde attsatsen) och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
8. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande om förbättrat samarbete med Region Västerbotten (femte att-satsen) och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
9. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande om
uppdrag till räddningstjänsten (sjätte att-satsen) och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
10. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande om
uppdrag till teknisk chef (sjunde att-satsen) och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Kommunstyrelsen föreslår
att de finansiella målen för 2021 ska vara:
o resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag
o investeringarna i skattefinansierad verksamhet ska vara självfinansierade
o investeringarna i taxefinansierad verksamhet som avser reinvesteringar och inte renderar ett högre uttag av taxa ska vara självfinansierade
o soliditeten ska bibehållas jämfört värdet 2020
att beslutade budgetramar enligt strategisk plan 2020-20203 ska bibehållas
för 2021 och fastställas enligt tabell 1 vilket motsvarar tidigare beslut enligt
strategisk plan 2020-2023.
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att arbetsmarknadsenhetens verksamhet utökas genom att fler anvisade arbetssökande tas emot för att därigenom minska kostnaden för försörjningsstöd
att besparingar under 2021 ska genomföras i ett koncernperspektiv för att ta
ett helhetsgrepp om kommunens ekonomi
att konsekvensbeskrivningar av alla besparingsåtgärder ska göras för berörda verksamheter, medborgare och brukare
att en översyn av förvaltningsorganisationen i kommunkoncernen genomförs i syfte att optimera och utveckla synergieffekter
att en översyn av tjänsteköp i respektive styrelse/nämnd genomförs utifrån
behov av koncernsamordning
att omsorgsnämnden ska förbättra samarbetet med Region Västerbotten
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till räddningstjänsten att se över taxorna för tillsyn.
Reservation
Karin Malmfjord (S), Bo-Anders Johansson (S), Peter Åberg (S) och
Nils-Erik Dahlberg (S) reserverar sig över beslutet till förmån för Karin
Malmfjords yrkande om uppdrag till teknisk chef att se över kostnaderna
för snöröjning och uppstädning av platser för fritidshuskärl.
-----
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Revidering av samverkansavtal och reglemente för
Överförmyndarnämnden i södra Lappland - ny tjänstepersonorganisation
Bakgrund
Under 2018 beslutade Dorotea, Sorsele, Storumans, Åsele och Lycksele
kommuner att bilda en gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1
januari 2019. Lycksele kommun utsågs till värdkommun och den gemensamma nämnden startade sin verksamhet 2019-01-01.
Den 1-2 oktober 2019 granskade länsstyrelsen Överförmyndarnämndens
verksamhet. Av länsstyrelsens samlade bedömning framkom vid inspektionen att det i allt väsentligt saknas rutiner och uppföljning för att säkerställa att överförmyndarnämndens handläggning sker på ett lämpligt och
rättssäkert sätt.
Kommuncheferna fick i uppdrag att utreda tjänstepersonorganisationen
inom Överförmyndarnämnden i södra Lapplands verksamhet med utgångspunkt att Lycksele kommun skulle vara anställningsmyndighet över nämndens verksamhet.
Utredningen föreslår att Lycksele kommun blir anställningsmyndighet för
den gemensamma förvaltningen i Överförmyndarnämnden i södra Lappland. Utredningen föreslår vidare att i driftbidraget från varje kommun ingår
personalkostnader, driftskostnader, arvoden till ordförande och vice ordförande samt utbildningskostnader för ledamöterna i nämnden. Sammanträdesersättning och övriga ekonomiska förmåner till de övriga förtroendevalda i nämnden betalas enligt kommunallagen av den kommun som valt
denne. Kostnader för arvoden och kostnadsersättningar åt gode män och
förvaltare ansvarar respektive kommun fortsättningsvis för enligt tidigare
fastställt samverkansavtal. Fördelning av kostnader utgår från en fast del
om 2,5 % och en rörlig del utifrån folkmängd i respektive kommun.
Verksamheten utökas totalt med 0,95 årsarbetare. Utökningen fördelas med
0,45 handläggare och 0,5 verksamhetschef för att få en effektiv övergång
till ett gemensamt arbetssätt och riktlinjer samt för att forma den nya handläggarorganisationen och dess kultur samt svara för nämndens verksamhet.
Placering av handläggare i annan kommun kan kvarstå.
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En konsekvensanalys ska upprättas och facklig samverkan ska genomföras
innan organisationsförändringen kan komma att ske. Analysen ska även beröra vilka anställda som omfattas av övergången och vilka kommuner som
inte kommer att erbjuda sina anställda att övergå i den gemensamma verksamheten. Efter facklig samverkan och MBL förhandling upprättas ett inrangeringsavtal mellan arbetstagarparterna.
Bedömning
Den föreslagna tjänstepersonorganisationen innebär för Storumans kommuns del ökade kostnader med 88 000 kronor per år jämfört med nuvarande
organisation. Nuvarande handläggning i nämnden har så stora brister att bedömningen är att en utökning av tjänstepersonorganisationen är nödvändig.
I förslag till samverkansavtal finns inte reglerat att kommunens nuvarande
överförmyndarhandläggare kommer att vara en del i det framtida överförmyndarkontoret i Lycksele. I samverkansavtalet nämns att anställda vid
kontoret i Lycksele kan komma att vara placerade i annan kommun. Bedömningen är att skrivningen är så svag att en separat överenskommelse bör
göras att kommunens överförmyndarhandläggare ska överföras till Lycksele
kommun vid verksamhetsövergång samt att det ska vara möjligt att vara
placerad i Storumans kommun.
Samråd
Samråd har skett med berörda fackliga organisationer 2020-04-29.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-04-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-12 § 54.
Upplysning vid sammanträdet
Koncernchefen meddelar att det under ärendets beredning tecknats en separat överenskommelse med Lycksele kommun innebärande att nuvarande
överförmyndarhandläggare i Storumans kommun ska överföras till Lycksele kommun vid verksamhetsövergång och erbjudas möjlighet att vara placerad i Storumans kommun.
Kommunstyrelsen föreslår
att reviderat samverkansavtal med fördelningsnyckel och reglemente antas
för den gemensamma överförmyndarnämnden i södra Lappland under förutsättning att övriga ingående kommuner fattar motsvarande beslut.
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Kommunstyrelsen beslutar
att notera att det under ärendets beredning tecknats en separat överenskommelse med Lycksele kommun innebärande att nuvarande överförmyndarhandläggare i Storumans kommun ska överföras till Lycksele kommun
vid verksamhetsövergång och erbjudas möjlighet att vara placerad i
Storumans kommun.
-----
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Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram
år 2020
Koncernledningsgruppen (KCL) bedömer det nödvändigt att det avsätts och
lämnas igångsättningstillstånd för ett antal projekt, både skattefinansierade
och avgiftsfinansierade.
Nedan redovisas det investeringsutrymme som finns 2020 samt delegationsbeslut som tagits.
Investeringsutrymme 2020
Total
budget

AvgiftsSkattefinansierad finansierad
budget
budget
23 500
4 000
19 500
8 664
2 662
6 002
32 164
6 662
25 502

Avskrivningar
Årets resultat
Självfinansiering
Pågående
Kommande beslut skattefinansiering
Kommande beslut avgiftsfinansiering
Enligt rambeslut (FKUN och
ON)
Kvar av självfinansiering/
upplåning

55 693
8 681

44 496

7 950

7 950

11 196
8 681

1 500
- 40 160

- 45 784

4 125

Information om delegationsbeslut
Investeringsprojekt
Slussfors belysning, samförläggning
Vattenfall
Umnäs belysning, samförläggning
Vattenfall
Harrsjö belysning, samförläggning
Vattenfall
Nyetablering belysning fastboende
Björken 6, målning fönster och dörrar

AvgiftsSkattefinansiering Finansiering
250 000
350 000
291 000
200 000
170 000
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Investeringsprojekt
Barnvagnsförråd Hemavans skola
Tak över barnvagnsplats och entré
Stensele skola
Projektering Vallnäsvägen etapp 2
Projektering pumpstation och tryckavloppsledning Hemavan
Pumpbyte avloppsreningsverk Hemavan
Nytt nodhus Umnäs
Nytt nodhus Klippen
Summa projekt delegationsbeslut

AvgiftsSkattefinansiering Finansiering
120 000
300 000
200 000
500 000
150 000
200 000
300 000
1 350 000

1 681 000

Beredande organs förslag
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-04-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-12 § 55.
Arbetsutskottets förslag
att kommunstyrelsen beslutar avsätta medel och meddela igångsättningstillstånd för följande projekt inom kommunstyrelsens investeringsram:
Verksamhet/ Finansiering
Fastighet
Belysning
Skattefinansierad

Budget
(kr)
1 000 000

Skolan 6 och
Orren 23

1 000 000

Rådhuset 4
Generellt
fastigheter
Rådhuset 4
och Bastuträsk 27:1
Vatten och
avlopp

Projektnamn/kort
beskrivning
Kaskeluokt,
samförläggning
med Vattenfall
Skattefinansierad Byte brandlarmsdeckare och larmskåp, Sibyllagården
och Tranan
Skattefinansierad Arbetsmiljöåtgärder
Backen
Skattefinansierad Relining avloppsstammar
Skattefinansierad Ventilationseffektiviseringar, Backen
och Gunnarns skola
Avgiftsfinansierad Råvattentäkt
Storuman, åtgärder
brunnar A och B

2 000 000
1 000 000
2 000 000

600 000
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att kommunfullmäktige beslutar avsätta medel och meddela igångsättningstillstånd för följande projekt inom kommunstyrelsens investeringsram:
Verksamhet/
Fastighet
Kyrkostaden
1:38

Finansiering
Avgiftsfinansierad

Projektnamn/kort Budget
beskrivning
(kr)
Verksamhetsanpass- 6 000 000
ning av lokaler (utbyggnad av Tärna
Samservice för hyresgästs räkning

Upplysning vid sammanträdet
Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelar koncernchefen att investeringsprojektet Verksamhetsanpassning av lokaler (utbyggnad av Tärna
Samservice för hyresgästs räkning) föreslås tillskjutas ytterligare
3 000 000 kronor utifrån hyresgästens kompletterande önskemål. Hyreskalkylen justeras utifrån ytterligare verksamhetsanpassningar av lokalerna.
Yrkande
Tomas Mörtsell (C) yrkar att ytterligare 3 000 000 kronor, innebärande
totalt 9 000 000 kronor, avsätts för investeringsprojektet Verksamhetsanpassning av lokaler (utbyggnad av Tärna Samservice för hyresgästs räkning).
Propositionsordning
1. Ordföranden ställer proposition på första att-satsen i arbetsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
2. Ordföranden ställer proposition på andra att-satsen i arbetsutskottets
förslag och eget ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta medel och meddela igångsättningstillstånd år 2020 för följande
projekt inom kommunstyrelsens investeringsram:
Verksamhet/ Finansiering
Fastighet
Belysning
Skattefinansierad

Projektnamn/kort
beskrivning
Kaskeluokt,
samförläggning
med Vattenfall

Budget
(kr)
1 000 000
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Verksamhet/ Finansiering
Fastighet
Skolan 6 och Skattefinansierad
Orren 23

Budget
(kr)
1 000 000

Rådhuset 4

2 000 000

Generellt
fastigheter
Rådhuset 4
och Bastuträsk 27:1
Vatten och
avlopp

Projektnamn/kort
beskrivning
Byte brandlarmsdeckare och larmskåp, Sibyllagården
och Tranan
Skattefinansierad Arbetsmiljöåtgärder
Backen
Skattefinansierad Relining avloppsstammar
Skattefinansierad Ventilationseffektiviseringar, Backen
och Gunnarns skola
Avgiftsfinansierad Råvattentäkt
Storuman, åtgärder
brunnar A och B

1 000 000
2 000 000

600 000

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige beslutar avsätta medel och meddela igångsättningstillstånd år 2020 för följande projekt inom kommunstyrelsens investeringsram:
Verksamhet/
Fastighet
Kyrkostaden
1:38

Finansiering
Avgiftsfinansierad

Projektnamn/kort Budget
Beskrivning
(kr)
Verksamhetsanpass- 9 000 000
ning av lokaler (utbyggnad av Tärna
Samservice för hyresgästs räkning

-----
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Utökad investering - projekt Triangelspår vid NLC
Storumanterminalen
Bakgrund
Kommunstyrelsen tog 2016-02-09 § 14 ett inriktningsbeslut om att ett triangelspår mellan Inlandsbanan och Tvärbanan i anslutning till NLC Storumanterminalen är en prioriterad och strategisk fråga samt att vidta nödvändiga åtgärder för den fortsatta processen med ett triangelspår.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-08-22 § 85 att lämna in en
ansökan om EU-medel för projekt Triangelspår vid NLC Storumanterminalen.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-26 § 75 att avsätta medel ur kommunstyrelsens investeringsram för projektet enligt följande:
2018: 3 000 000 kronor
2019: 2 700 000 kronor
2020: 2 000 000 kronor
För projektets genomförande skrevs en projektansökan och ett genomförandeavtal ihop med Trafikverket. Storumans kommun är som projektägare ansvarig för eventuell risk i genomförandet inom angivna gränser. Storumans
kommun genomför själva infartsvägen och triangelspåret. Trafikverket har
upphandlat vägplan för E45 och genomförande av densamma. I förstudien
och projektansökan till Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF,
EU:s fond för regionalpolitiska projekt, anges kostnaden för byggnation av
ny bro och omläggning av väg E45 till cirka 42 mnkr. Under tiden som
vägplanen togs fram blev dock kommunen av kostnadsskäl tvungen att ta
ställning till flera neddragningar av det initiala upplägget för att klara budget. Entreprenadkostnaden för E45 uppgick till 34,3 mnkr. När anbuden i
upphandlingen öppnades var anbudssumman istället 61,0 mnkr. Kommunen
har aktivt tagit flera initiativ att kostnadsminska och bevaka utformning och
krav för att göra besparingar. Efter anbudsöppnandet har flera sammanträden med Trafikverket och Region Västerbotten hållits.
Region Västerbotten har som ett resultat av detta beslutat att omfördela ytterligare 13,2 mnkr ur Länstransportplanen för att möjliggöra ett slutförande
av projektet. Trafikverket har åtagit sig att stå för 2 mnkr mot att Storumans
kommun kan öka sin finansiering med 3 mnkr.
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Bedömning
Att avsluta projektet helt och inte gå vidare är ingen bra lösning av flera
skäl. Det är exempelvis ingen självklarhet att få till finansiering för dessa
satsningar, speciellt i glesbygd, och det krävs regionalpolitisk uppbackning.
Det har tagit 1,5 år för kommunstyrelseförvaltningen att ta fram ansökan
med tillhörande utredningar, detaljplanering och få finansiering för åtgärden. Det har genomförts en förstudie för 0,5 mnkr. Det är upparbetat strax
över 20 mnkr i genomförandeprojektet. Beviljade EU-medel (50 %) innefattar villkor om genomförande, annars riskerar projektägaren återbetalningskrav.
Beredande organs förslag
Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2020-05-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-12 § 56.
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta ytterligare 3 000 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsram år 2020 för projekt Triangelspår vid NLC Storumanterminalen.
-----
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Investering - ny brandbil till Tärnaby
Räddningstjänsten har idag en tankbil och en släckbil i Tärnaby. Tankbilen
köptes begagnad 2004 och har idag körts mer än 89 000 mil. Den är i dåligt
skick och fordrar ständigt reparationer. Den har flera oljeläckor i både motor och hydraulsystem.
På grund av den stora personalomsättningen inom räddningstjänsten i Tärnaby finns ständigt brist på chaufförer till de två tunga bilarna. Tunga bilar
fordrar C-körkort och en del brandmän har avböjt möjligheten att ta C-kort
eftersom man upplever det obehagligt att köra stora fordon.
Flera av de senaste årens nya etableringar av fritidshusområden är utförda
på ett sådant sätt att de har brantare väglutningar än rekommenderat. Det
finns lutningar på upp till 20 %. Några vägar har även skarpa kurvor före eller i stigningar vilket innebär svårighet att får tillräcklig fart uppför backen.
Konsekvensen blir att det finns flera fritidshusområden som räddningstjänsten inte kommer att nå vintertid. Detta är problematiskt då kommunen enligt lag måste kunna genomföra räddningsinsatser effektivt inom godtagbar
tid.
Det finns möjlighet att ersätta både tankbil och släckbil med ett kombinationsfordon som kan lösa samtliga ovanstående problem. Ett kombinationsfordon blir en kompromiss som sannolikt innebär att all utrustning som
finns i dagens båda tunga bilar inte ryms i kombinationsbilen. Det blir därför nödvändigt med ett förstärkningsfordon som kan köras med B-kort. Behovet av förstärkningsfordon kan troligen lösas genom en omdisponering av
andra fordon som redan finns inom verksamheten.
Kombinationsfordonet blir ett specialfordon som inte finns idag. Fordonet
kommer att bli betydligt dyrare än en vanlig brandbil, inte minst med tanke
på att den behöver vara mycket motorstark och att leverantören inte kan använda mallar och standarder som används i vanliga brandbilar. Med Storumans nya släckbil som referens kan man anta att ett kombinationsfordon av
denna typ kommer att kosta cirka 7,0 mkr. I detta ingår då även kostnaden
för att anpassa ett av de befintliga fordonen till förstärkningsfordon.
Beredande organs förslag
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-05-14.
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Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige beslutar avsätta 6 800 000 kronor och meddelar
igångsättningstillstånd för inköp av ny brandbil under 2021
att kommunfullmäktige beslutar avsätta 200 000 kronor och meddelar
igångsättningstillstånd för anpassning av ett befintligt fordon till förstärkningsfordon under 2021
att investeringen finansieras inom den ram på 120 000 000 kronor som avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2020-2023.
-----
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KS/2020:326 - 007

Ansvarsfrihet 2019 - Samordningsförbundet Södra Lappland
Samordningsförbundet södra Lappland har översänt årsredovisning respektive revisionsberättelse för år 2019.
Av revisionsberättelsen framgår sammanfattningsvis att revisorn tillstyrker
att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2019.
Varje medlemskommuns fullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för
styrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige beviljar styrelsen i Samordningsförbundet södra
Lappland och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet år 2019.
Jäv
Karin Malmfjord (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning
och beslut.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-05-26

KS § 89

30 (61)

KS/2020:305 - 109

Arkivreglemente för kommunalförbundet Lystkom
Det viktigaste instrumentet för landstingens och kommunernas arkivvård är
de egna lokala föreskrifterna (arkivreglementen), som reglerar ansvarsfrågor kring arkivvården. Arkivreglementet utfärdas med stöd av 16 § arkivlagen, som ger fullmäktige möjlighet att utfärda mer detaljerade föreskrifter
för kommunalförbundets arkivvård.
Kommunalförbundet Lystkom saknar arkivreglemente och omfattas inte av
de arkivreglementen som gäller i medlemskommunerna.
Enligt en dom i mål 3835-12 i Högsta förvaltningsdomstolen måste kommunalförbundets arkivreglemente fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige. Kommunalförbundet är dock i övrigt sin egen arkivmyndighet och har tillsyn enligt arkivlagen.
Direktionen för kommunalförbundet Lystkom har 2020-04-27 § 28 beslutat
överlämna upprättat arkivreglemente till respektive medlemskommun för
beslut.
Kommunstyrelsen föreslår
att arkivreglemente för kommunalförbundet Lystkom fastställs.
-----
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Gymnasieförbund inom Region 10
Frågan om gymnasiebildning och gymnasieskolor i Region 10, tidigare
Region 8, är en fråga som varit uppe till diskussion vid flera tillfällen. Frågan har också vid många tillfällen diskuterats länsövergripande i Västerbotten och då har särskilt situationen i Västerbottens inland uppmärksammats.
Så sent som hösten 2017 ombads kommunerna fatta beslut om hur de ville
gå vidare i samverkan inom de gymnasiala utbildningarna men vid det tillfället fanns ingen konsensus i frågan mellan kommunerna och ett fördjupat
samarbete lades på is.
Under vintern 2019 aktualiserades frågan på nytt av kommunernas skolchefer som menade att kostnaderna för gymnasieutbildning var för höga och att
åtgärder måste vidtas.
Under senare delen av 2019 och i början av 2020 har flera kommuner aviserat, och i vissa fall beslutat om, neddragningar inom gymnasieskolan som
kan hota programutbud och i vissa fall existensen av skolorna. Samtidigt
har skarpa samarbeten påbörjats i väntan på
formella beslut. Vilhelmina, Storumans, Åsele och Dorotea kommuner har
inlett ett fördjupat samarbete och likaså Arvidsjaurs, Arjeplogs och Sorsele
kommuner.
Den 12 december 2019 beslutade styrelsen i Region 10 att det senast den 31
mars 2020 ska finnas ett beslutsunderlag tillgängligt för kommunerna.
Beslutsunderlag har upprättats av utbildningsstrateg Tobias Thomson vid
Region Västerbotten. Samtliga kommuner inom Region 10 har tagit del av
beslutsunderlaget om kommunernas medverkan i ett gymnasieförbund. Beslut i samtliga tio kommuner ska enligt önskemål från Region 10:s styrelse
fattas senast under första halvåret 2020.
De kommuner som beslutar om en förbundsbildning kallas till möte under
augusti 2020 för att gå vidare med arbetet.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår att Storumans kommun
ska ingå i fortsatt arbete med gymnasieförbund tillsammans med andra
kommuner i Region 10.
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Beredande organs förslag
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-05-11 § 36.
Kommunstyrelsen föreslår
att Storumans kommun ska ingå i fortsatt arbete med gymnasieförbund tillsammans med andra kommuner i Region 10.
-----
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Exploateringsavtal - del av fastigheten Umfors 1:45 i
Storumans kommun
Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun
och Stefan Kunosson, Umfors.
Exploateringen avser del av fastigheten Umfors 1:45.
Av avtalet framgår följande:
o Syftet med exploateringen är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för del av fastigheten Umfors 1:45. Exploatören är
ägare till fastigheten Umfors 1:45. Exploateringsområdet omfattar drygt
åtta (8) hektar och detaljplanen möjliggör en byggnation av cirka femton
(15) nya bostäder.
o Exploatören utför och bekostar lokalgator med diken inom planområdet
och i enlighet med gällande detaljplan. Gatorna kommer inte att hårdgöras. De kommer inte heller att belysas.
Gatorna ska anpassas till kraven för brandfordon och tillåts inte luta mer
än 1/10 för att i första hand möjliggöra åtkomst för räddningstjänstens
fordon. Lokalgatorna ska vara minst fyra (4) meter breda. Vändplaner
som medger vändning av lastbil och räddningstjänstens fordon utförs i
enlighet med detaljplanen. Diken efter lokalgatorna ska utföras med
material som inte är erosionskänsligt för att fördröja och jämna ut vattenflöden, t.ex. med makadamfyllning.
Person med grundläggande mätteknisk färdighet ska kontrollera att gatornas lägen överensstämmer med detaljplanen. Kontrollen ska bekostas
av Exploatören. Kontrollrapport överlämnas till Kommunen.
Exploatören anlägger och bekostar anslutningar till väg E12 enligt Trafikverkets beslut 2018-02-21 (TRV 2018/9727) samt 2019-12-04 (TRV
2019/121761) med tillhörande föreskrifter kring utformning, återställande av mark m.m.
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o Exploatören förbinder sig att utföra, iordningställa och bekosta:
 Vattentäkt/-er inklusive eventuella nödvändiga pumpar
 Överbyggnad med el- och automatskåp över varje brunn
 Alla stam- och huvudledningar för vatten från vattentäkt/-er till
fastigheterna.
 Nödvändig dag- och markvattenavledning inom exploateringsområdet och fram till recipient.
Skyddsavstånd till närmast belägna avloppsreningsanläggning ska
vara minst 50 meter, förutsatt att avloppet ligger lägre än vattentäkten.
För att skydda brunnsvattnet från yttre påverkan, ska brunnsrören vara
uppdragna ovan mark med väl skydd för intrång av ytvatten. Ifall
dricksvattenbrunnarna förläggs inom riskzon för att förorenat ytvatten
från väg E12 kan läcka in i vattenbrunnen/-arna, ska vattenbrunnarna
tätas.
Vattenledningar ska anläggas på frostfritt djup, alternativt kan läggningsdjupet minskas med markisolering och/eller värmekabel. Exploatören ansvarar för och bekostar detaljutredning angående utformning
av ledningsnät för vattenledningar och dagvattensystem.
Exploatören ska utan vederlag överlämna vattenanläggningen och anordningar för dagvattenavledning till en för ändamålet bildad gemensamhetsanläggning. Intill dess överlämning skett ansvarar exploatören
för drift, underhåll och skötsel av anläggningen.
o Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att förlägga
kanalisation (skyddsrör, kabelbrunnar) allt enligt projekterat underlag
och anvisningar. Kanalisationen till anvisad anslutningspunkt utförs
även den av exploatören. Storumans kommun möjliggör anslutningspunkten till en kostnad för Exploatören om ca 32 000 kronor.
Kommunens fibernät ska byggas enligt kommunens anvisningar. Utförande entreprenör bör ha företagscertifikat inom robustfiber.
Skyddsrör, kopplingsbrunnar, märkband etc. tillhandahålls av Kommunen som ska svara för den projektering/samordning som krävs för
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att kunna få ett fungerande bredbandsnät. Kartunderlag för projektering i digitalt format tillhandahålls av Exploatören.
Exploatören ska stå för inmätning av bredbandsnätet och relationshandlingar ska överlämnas i digitalt format enligt § 7.3 Relationshandlingar m.m.
Respektive fastighetsägare betalar fastighetens anslutningsavgift i
samband med att fastigheten kopplas till bredbandsnätet. Om byggnader består av flera boenden/lägenheter ska alla boenden/lägenheter anslutas samtidigt.
Kommunen övertar bredbandsnätet i sin helhet utan kostnad. Övertagandecertifikat tecknas mellan Kommunen och Exploatören i samband med överlämnandet.
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 lokalgata samt vattenanläggning har kommit till stånd.
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.
o För fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal lämnar Exploatören en säkerhet till ett värde av 300 000 kronor i form av
garanti som Kommunen kan godkänna. Säkerheten används först för
etapp 1 och därefter för etapp 2.
Säkerhet ska nedskrivas med
 125 000 kronor när kontrollrapport om gatans överensstämmelse
med detaljplanen är överlämnad enligt § 3.1 Allmän plats med enskilt huvudmannaskap samt att gata med diken är färdigställd, besiktad och godkänd,
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 125 000 kronor när vattentäkt/er, överbyggnader med el och
automatskåp samt alla stam- och huvudledningar för vatten från
vattentäkt till fastigheterna är färdigställda, besiktade och godkända
 50 000 kronor när förberedelse för bredband samt uppställningsplats för sopbehållare är färdigställd, besiktad och godkänd.
Avtalet träder i kraft först när denna säkerhet är uppfylld.
Sedan Exploatören fullgjort sina åtaganden enligt ovan ska Kommunen inom 30 dagar från det att Exploatören begär nedsättning åtgärda
detta eller återlämna säkerheten.
Beredande organs förslag
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-04-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-12 § 57.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal.
-----
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Överföring av integrationsenheten till kanslienheten
Utifrån att antalet nyanlända till kommunen ökade markant 2015 togs beslut
om att föra ihop kommunens integrationsorganisation till en integrationsenhet. Anledningen var också att bedömningen att en väl fungerande integration minskade risken för utanförskap och social oro samt att de nyanlända
kunde vara en viktig faktor för att klara den framtida arbetskraftsförsörjningen inom privat och offentlig sektor i kommunen. Enhetens verksamhet
har framförallt bestått av vård och boende för ensamkommande flyktingbarn, flyktingmottagning och inflyttarservice till nyanlända. När verksamheten var som mest omfattande fanns inom enheten ett 30-tal anställda förutom att kommunen köpte tjänst av ett lokalt Hem för vård eller boende företag.
Antalet asylsökande minskade kraftigt under 2016 i och med införandet av
bland annat inre och yttre gränskontroller, lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige samt EU:s överenskommelse med Turkiet. Alla boenden är stängda och kommunen har bara
något enstaka ensamkommande flyktingbarn kvar som inte har fyllt 18 år.
Kommunen har ett avtal med migrationsverket att ta emot 20 flyktingar under 2020. Antalet tjänster inom integrationsenheten har succesivt minskats
i takt med att verksamheten har anpassats till rådande mottagande och uppgår numera till tre tjänster. Integrationschefstjänsten har kombinerats med
socialchefstjänsten.
Bedömning
Kanslienheten och integrationsenheten tillhör kommunstyrelseförvaltningen
och politiskt är kommunstyrelsen ansvarig för båda enheterna. Utifrån nuvarande omfattning av verksamheten bedöms att integrationsenheten borde
kunna införlivas i kanslienheten och att tjänsten som integrationschef avvecklas.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-04-30.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-05-12 § 58.
Kommunstyrelsen beslutar
att överföra integrationsenhetens verksamhet med tillhörande personal till
kanslienheten
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att avveckla integrationsenheten och tjänsten som integrationschef.
-----
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Firmatecknare för Storumans kommun mandatperioden
2019-2022 - ändringsbeslut
Kommunstyrelsen har 2019-01-15 § 7 beslutat om firmatecknare för
Storumans kommun resterande del av innevarande mandatperiod.
På grund av personalförändringar måste kommunstyrelsen ta ett nytt beslut
om firmatecknare.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-05-15.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell och kommunstyrelsens
vice ordförande Karin Malmfjord erhåller rätt att två i förening eller var för
sig tillsammans med koncernchef Peter Persson, administrativ chef Patrik
Nilsson, redovisningsansvarig Helena Viktorsson eller ekonom Jessica
Boström underteckna följande handlingar:
Utgående skrivelser, köpehandlingar, kontrakt, låneförbindelser, fullmakter, bankärenden och andra liknande handlingar enligt § 56 i gällande reglemente för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige antagen finanspolicy
att kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell och kommunstyrelsens
vice ordförande Karin Malmfjord erhåller rätt att två i förening eller var för
sig tillsammans med koncernchef Peter Persson, teknisk chef Tomas
Nordström eller handläggare Mari Salomonsson underteckna följande handlingar:
Köpehandlingar, kontrakt, arrende- och nyttjanderättsavtal, tillfälliga
markupplåtelser och andra liknande handlingar inom tekniska avdelningens verksamhetsområde
att ekonomiassistenterna Åsa Backlund, Camilla Jonsson, Lina Olofsson
och Emma Hörnqvist, redovisningsansvarig Helena Viktorsson, ekonom
Jessica Boström, administrativ chef Patrik Nilsson samt koncernchef Peter
Persson erhåller rätt att två i förening underteckna följande handlingar:
Bankräkningar, postgiro, betalningsförelägganden, lagsökningsärenden
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och postförskott
att redovisningsansvarig Helena Viktorsson, ekonom Jessica Boström,
ekonomiassistenterna Åsa Backlund, Camilla Jonsson, Lina Olofsson och
Emma Hörnqvist samt administrativ chef Patrik Nilsson erhåller rätt att var
för sig via telefon eller i internetbanken göra uttag och insättningar.
att detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut 2019-01-15 § 7.
-----
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Årets Berättarkommun i Västerbotten 2020-2021
Nordiskt Berättarcentrum (NBC), en avdelning inom Västerbottensteatern i
Skellefteå, driver tillsammans med Västerbottens museum (VBM) i Umeå
den särskilda satsningen Årets Berättarkommun i Västerbotten (ÅBK).
Under verksamhetsåret 2019-2020 är Vindelns kommun Årets Berättarkommun.
NBC har i skrivelse daterad 2020-03-31 erbjudit Storumans kommun att efterträda Vindelns kommun och bli Årets Berättarkommun 2020-2021. NBC
har under hösten 2019, när Storumans kommun varit Årets kulturkommun,
bedrivit aktiviteter i kommunen och vet att det finns ett intresse i bygden av
att arbeta med muntligt berättande.
Under ÅBK-året arbetar Nordiskt Berättarcentrum och Västerbottens museum i nära samverkan med den kommun som accepterat utnämningen. Utnämningen syftar till att ge inspiration till att utöva muntligt berättande på
den egna hemorten, öka berättandets betydelse och stärka lokal utveckling i
den kommun där verksamheten bedrivs.
Under året kommer det att utbetalas ett visst ekonomiskt stöd för att kunna
genomföra ett antal olika aktiviteter under ÅBK-året.
Ärendet har remitterats till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 2020-05-11 § 40
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ser att kommunen på olika sätt får
chans att under ett år ta del av professioner från Nordiskt Berättarcentrum
och Västerbottens museum och därmed få möjlighet till goda och stimulerande berättaraktiviteter inom hela Storumans kommun med byar.
Med skrivelsen från Nordiskt Berättarcentrum som grund föreslås att Storumans kommun antar utnämning som Årets Berättarkommun 2020-2021.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår att Storumans kommun
antar utnämningen som Årets Berättarkommun 2020-2021.
Beredande organs förslag
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-05-11 § 40 samt
biblioteks- och kulturansvarigs tjänsteutlåtande.
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Kommunstyrelsen beslutar
att Storumans kommun antar utnämningen som Årets Berättarkommun i
Västerbotten 2020-2021.
-----
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Ansökan om förlängning och utökad medfinansiering projekt Storumans kommuns fotoarkiv, fortsättningsprojekt
Biblioteks- och kulturansvarig i kommunen har 2020-04-30 inkommit med
en ansökan om förlängning och ytterligare medfinansiering för rubricerat
projekt. Förlängning söks för perioden 2020-05-01–2021-02-28 och ytterligare medfinansiering med 314 275 kronor.
Projektbeskrivning
Storumans kommuns fotoarkiv (Storumansfotoarkiv.se) finns inom kommunbibliotekets budget med 50 procent anställning. Under perioden
2018-02-2020-04 har fotoarkivet fått möjlighet att utöka verksamheten med
projektmedel för drygt en heltidstjänst uppdelad på två personer med stöd
av EU-medel från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och ur Storumans
kommuns bygdeavgiftsmedel.
Projektet har haft som syfte att medverka till att bevara, tillvarata och tillgängliggöra den stora potential av de historiska dokumentära samlingarna
som står till kommunens förfogande. Det ska medverka till att skapa en lättillgänglig och utvecklingsbar portal till våra kulturmiljöer innehållande de
omfattande samlingar (fotografier, diabilder, film mm) som kommunen
äger. Det finns också en ambition att samarbeta med Samiskt centrum i
Tärnaby för att dokumentera och digitalisera Bals samlingar.
Planerade aktiviteter i projektet har varit:
o Iordningsställande av lokaler och arkiv (foto och filmmaterial i källare
med stor risk för att förstöras)
o Omhändertagande/registrering av befintliga samlingar, diabilder och
fotografier
o Insamling av material via gåvor/köp/inlån från allmänheten (inklusive
redigering och registrering i fotoarkivet)
o Dokumentation – research för komplettering av insamlat material
o Byamuseernas samlingar, fotografier och filmer
o Lokala filminspelningar
o Utåtriktad verksamhet, deltagande i kulturaktiviteter, lokala marknader, utställningar i övrigt, besök på äldreboenden, framtagning av
”fotoböcker” för utlåning till äldreboenden
o Utlån via kommunbiblioteket av fotografier (samlingar)/filmer
o Framtagning av informationsbroschyr
o Allmänna informationsinsatser
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o Uppbyggnad av ny hemsida för Storumans kommuns fotoarkiv.
Projektet har fått erfara ett överraskande stort intresse och engagemang från
ortsbor och även andra (även utomlands) när det gäller frågor, kommentarer, kompletteringar mm. Det har inneburit att mycket av arbetstiden åtgår
till kontakter, utredningar och övrigt administrativt arbete. Två privata samlingar har skänkts till Storumans kommun samt en diger vykortssamling
från i första hand den östra delen av kommunen. Vi har också en del privata
samlingar inlånade, däribland glasplåtar. Mycket arbete har lagts ned på att
bearbeta och publicera foton från glasplåtar. Under projektperioden har man
utökat bildarkivet med ca 2 800 bilder (drygt 6 200 bilder i april 2020).
Den förlängning som nu söks beror till stor del på det stora intresse och inflöde av material som skett till fotoarkivet under projektperioden. Det syns i
nuläget inget stopp på detta inflöde.
Förlängningen planeras fokusera på:
o Dokumentation och digitalisering av Bals samlingar i samarbete med
projekt samiskt centrum Aejlies i Tärnaby och museet Ájtte i Jokkmokk
o Framställning av 5 fotoböcker för äldre med demens och afasiproblem
o Besök på 5 äldreboenden i kommunen
o Göra klart besöken på byamuseerna och byaföreningarna 5 stycken
och i samband med dessa dokumentera intressanta delar i Fotoarkivet
o Slutförande av uppläggning av befintliga filmer (ca 30 st.)
o Genomgång och dokumentation av Sten Lindgrens filmer
o Genomgång och inläggning av diabilder och glasplåtar i mån av tid
(ca 10 000 respektive 350 st. av skiftande kvalitet)
o Kommande utställningar i samband med Kulturarvsmässa i Tärnaby
m. fl. evenemang.
Beräknad kostnad för perioden 2020-05-01 – 2021-02-28
Personal (50 % + 25 %)
295 275
IT-tjänst 6 månader
10 000
Kontorsmaterial
2 000
Fotokopior
2 000
Resor/traktamenten
5 000
314 275
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Bedömning
Ansökan har behandlats i kommunens projektberedningsgrupp. Gruppen
anser att det finns en tydlig nytta med fotoarkivet eftersom det stärker identitet och lokal kultur, är en källa för lokalhistoria och hembygdskännedom
och kan skapa en tillhörighetskänsla och ambassadörskap för bygden. Aktiviteter med byar samt barn och äldre är därför extra viktigt. Om möjligt bör
kanske även studieförbund, skolelever m.fl. kunna engageras i arbetet med
att sammanställa bilderna och historierna.
Det är dock viktigt att överväga frågan om hur fotoarkivet ska fungera när
projektet tar slut och det skalas tillbaka ner till en halvtidstjänst, om grunden via denna förlängning blir färdiglagd och det därigenom finns ett robust
arbetssätt på plats.
Koncernledningsgruppen har vid sammanträde 2020-05-18 tillstyrkt förlängning samt utökad medfinansiering av projektet.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2020-05-14.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja förlängning av projekt Storumans kommuns fotoarkiv till och
med 2021-02-28 med en utökad medfinansiering med 314 275 kronor
att kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt för år 2020.
-----
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Remiss - Regional biblioteksplan 2020-2023
Region Västerbotten har upprättat förslag till regional biblioteksplan för
Västerbottens län åren 2020–2023.
Planen avser att synliggöra regionbibliotekets uppdrag, ansvarsområden och
kompetens och att identifiera strategiska utvecklingsområden för den regionala biblioteksverksamheten (inklusive sjukhusbiblioteken).
Storumans kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget
senast den 16 juni 2020.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens förslag till yttrande
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2020-05-11 § 39 behandlat
ärendet och beslutat överlämna upprättat förslag till yttrande till kommunstyrelsen.
Storumans kommun anser att planen tar upp de väsentliga delarna i folkbibliotekens uppdrag, att stå som garanter för demokratin, skapa demokratiska mötesplatser och att fungera som aktiva noder i samhället. Det trycks
också särskilt på synliggörandet av den samiska kulturen och dialogen med
kommunerna kring skolbiblioteken.
Planen är övergripande skriven med sammanfattande utvecklingsområden,
vilka också väl kan användas i kommunens arbete under perioden 2020–
2023.
Ett förtydligande kan dock vara på plats under Utvecklingsområde 2, biblioteksverksamhetens digitala kompetens. Det uttrycks något oklart var ansvaret ligger när det gäller att minska det digitala utanförskapet. Är det bibliotekets huvudsakliga roll att hjälpa människor till att kunna använda bibliotekets olika elektroniska tjänster eller förutsätts det också att biblioteken ska
stödja allmänheten i alla sammanhang där man stöter på problem med teknik och handhavande? Detta med tanke på den osäkerhet som i dagsläget
råder kring detta samt de begränsade resurser som finns inom folkbibliotekens verksamhet.
Beredande organs förslag
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2020-05-11 § 39.
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Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande till Region Västerbotten enligt upprättat förslag av fritids-, kultur- och utbildningsnämnden.
-----
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Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län
2020-2030
Storumans kommun har i remiss daterad 2020-04-17 inbjudits att lämna yttrande över förslag till Region utvecklingsstrategi (RUS) för Västerbottens
län 2020-2030, ”Västerbotten – där tillit skapar utvecklingskraft!”
Den regionala utvecklingsstrategin är det övergripande verktyget för länets
samlade utvecklingsarbete. Strategin anger mål och prioriteringar på en
övergripande nivå och på lång sikt. De ska sedan brytas ned eller fördjupas
i andra regionala strategier och handlingsprogram inom tematiska områden,
kommunala strategier och planer.
RUS strategiska prioriteringar innebär en tydlig riktningsgivare för arbetet
med att genomföra andra strategier och planer. Lagen om regionalt tillväxtarbete (2010:630) slår fast att varje län ska ha en regional utvecklingsstrategi och att den ska bidra till att uppnå målen för den nationella regionala
tillväxtpolitiken och vara basen för strategier, planer och finansiering inom
det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik. RUS ska
vara ett verktyg för samsyn som säkrar en samsyn på länets utmaningar och
möjligheter, ett kunskapshöjande dokument som ökar förståelsen för länets
diversitet, möjligheter och utmaningar.
Region Västerbotten har ett övergripande ansvar för att samordna framtagandet och genomförandet av strategin, men det är regionens alla aktörer
som gemensamt bidrar till att strategin förverkligas. Alla parter har ett ansvar att verka i riktning mot måluppfyllelse, efter bästa förmåga och resurser.
Ärendets beredning
Förslag till yttrande har upprättats av kommunens projektberedningsgrupp
(bestående av stabschef Jimmy Lindberg, näringslivssekreterare Mona
Olofsson, utredare Alexander Jonsson och projektadministratör Helene
Lindqvist) i löpande samråd med företrädare för berörda verksamheter.
Sammanfattning av förslaget till RUS
Remissversionen av RUS beskriver vad den regionala utvecklingsstrategin
är och hur den ska genomföras, länets styrkor och utmaningar, länets vision
för framtiden samt mål, strategi och prioriterade områden.
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Västerbottens styrkor och utmaningar fokuserar på de områden där länet
står inför förändringar och analysen lyfter särskilt fram:
o klimatåtgärder och ett varmare klimat
o internationell konkurrens som sätter ramar som påverkar vår utveckling
o digitalisering som förändrar förutsättningarna inom alla områden
o fortsatt urbanisering och växande skillnader, både socialt och geografiskt.
Den vision som tagits fram för länet för perioden 2020-2030 är
”Västerbotten – En region där tillit skapar utvecklingskraft”. Visionen tar
fasta på att EU 2016 utpekade Västerbotten, tillsammans med Norrbotten,
som främst inom unionen när det gäller tilliten till varandra och till samhället.
Den regionala utvecklingsstrategins mål tar avstamp i FN:s 17 globala mål,
uttryckta i Agenda 2030, för vad som behöver åstadkommas för att nå en
hållbar utveckling. Dessa utgör naturliga övergripande mål för den regionala utvecklingen i Västerbotten, som strukturerats i sex prioriterade områden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jämlik hälsa och socialt hållbar utveckling
En effektiv, tillgänglig och attraktiv region
En digitaliserad region för effektivitet och tillgänglighet
Västerbotten förnyar
Västerbotten utbildar och inkluderar för tillväxt
Västerbotten ställer om.

Sammanfattning av förslaget till yttrande
Kommunen ser positivt på den ambitiösa ansatsen att bidra till de globala
målen via Agenda 2030 för att bidra till en hållbar utveckling på planetens
villkor. Det saknas dock en tydligare anknytning till EU:s programmål inom
framför allt regionalfonden (ERUF) och socialfonden (ESF).
Utmaningarna beskrivs på ett bra och trovärdigt sätt, men det saknas en tydlig användning av begreppet ”tillit”, som är kärnordet i den vision som tagits fram. Det behöver förtydligas och konkretiseras vilken form av tillit det
handlar om, för att den ska kunna användas som en resurs eller ett verktyg i
utvecklingsarbetet. Det saknas också tydliga incitament för parterna att vara
med och bidra till att uppnå målen, något slags bonussystem kanske skulle
kunna införas.
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Förutsättningarna för samhälls- och näringslivsutveckling varierar mycket
inom länet och RUS måste därför möjliggöra och uppmuntra satsningar
som är anpassade till de specifika lokala verkligheterna vad gäller näringslivsstruktur, tillgång till arbetskraft, utbildningar, kapital, innovationsstöd
och annan samhällsservice.
Jämlik hälsa är ett mycket viktigt mål, men det måste också omfatta jämlik
tillgång till vården – antingen genom rimliga geografiska avstånd eller fullvärdiga distansoberoende lösningar. Detsamma gäller tillgången till högre
utbildning, som också är mycket ojämnt fördelad över länet.
Omställningen till ett fossiloberoende transportsystem skapar mycket stora
konsekvenser för både samhälle och näringsliv i vår del av länet och landet,
och det måste skapas kapacitet för att staten och andra myndigheter aktivt
bidrar till den transformationen. Kommunen är transportberoende, både privat och i många viktiga branscher som turismen, och de behoven behöver
hanteras och tillgodoses även i framtiden. Bland annat behöver Tvärbanan
mellan Hällnäs och Storuman elektrifieras och heltäckande infrastruktur för
laddning och biodrivmedel etableras.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2020-05-14.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att tillsammans med utredaren komplettera yttrandet
med tillägg om IT-säkerhet och därefter lämna yttrandet till Region
Västerbotten.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-05-26

KS § 98

51 (61)

KS/2020:225 - 000

Remiss - Betänkande av utredningen om hållbar terrängkörning SOU 2019:67
Miljödepartementet har i remiss daterad 2020-03-20 gett Storumans kommun möjlighet att lämna synpunkter över Betänkande av utredningen om
hållbar terrängkörning (SOU 2019:67).
Yttrande ska lämnas till departementet senast den 22 juni 2020.
Förslag till yttrande är under upprättande av stabschefen men har inte hunnit färdigställas till dagens sammanträde på grund av remissmaterialets omfattning.
Kommunstyrelsen beslutar
att behandla ärendet vid extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsen i
juni.
-----
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Avgränsningssamråd enligt miljöbalken för planerad 130 kV
kraftledning mellan vindkraftparkerna Inre och Yttre Verkanliden och Grundfors eller Stensele station
Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om nätkoncession i linje (tillstånd) för en ny 130 kV kraftledning, som avses byggas mellan de tillståndsgivna vindkraftparkerna Inre och Yttre Verkanliden och en befintlig
station, antingen i Grundfors eller i Stensele, i Storumans kommun.
Syftet med ledningen är att ansluta de planerade vindkraftparkerna till elnätet och därigenom omhänderta den el de producerar.
För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession)
enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd genomförs nu ett avgränsningssamråd enligt bestämmelserna i miljöbalken 6 kap. 29-31 §§. Samrådet genomförs med länsstyrelsen i Västerbottens län, Storumans kommun, enskilda berörda samt övriga myndigheter och organisationer.
Storumans kommun uppmanas att senast den 26 maj 2020 inkomma med
synpunkter och information som kan vara till hjälp i det fortsatta arbetet.
Ärendet har överlämnats till stabschefen för förslag till yttrande.
Stabschefens bedömning
Det anses motiverat att minimera påverkan på obruten mark och använda
sig av befintliga ledningsgator för anslutning mot Grundfors. Ledningen bör
utformas för att inte störa produktivt skogsbruk, renskötsel och friluftsliv.
Alternativstråk B förordas.
Beredande organs förslag
Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2020-05-24.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande till Vattenfall Eldistribution AB i enlighet med stabschefens bedömning.
-----
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Årsstämma med Inera AB 2020
Inera AB kallar till årsstämma den 17 juni 2020 i Stockholm.
Inera meddelar att man inte kommer att erbjuda en årsstämma med deltagande och röstförfarande på distans samt att det finns begränsad möjlighet
att delta på plats.
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 avstå från att utse ombud vid Inera AB:s årsstämma 2020.
-----
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Årsmöte med föreningen MidtSkandia 2020
MidtSkandia kallar till årsmöte den 5 juni 2020. Årsmötet hålls digitalt.
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 Karin Malmfjord till kommunens ombud vid MidtSkandias årsmöte
2020.
-----
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Verksamhetsuppföljning - räddningstjänst
Kommunstyrelsen har 2020-02-04 fastställt uppföljningsplan 2020 för
kommunstyrelsens verksamheter.
I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om räddningstjänstens verksamhet.
Organisation
Räddningstjänsten har deltidsbrandkår i Storuman och Tärnaby/ Hemavan
med beredskap samt räddningsvärn utan beredskap i Gunnarn och Umnäs.
Förutom deltidsbrandmän består organisationen av räddningschef (1,0),
assistent (0,50), ställföreträdande räddningschef (1,0) med inriktning mot
förebyggande arbete och beredskapssamordning, brandinspektör (1,0) med
inriktning mot drift och underhåll.
Uppdrag
Räddningstjänstens tre huvudsakliga uppdrag är utryckande verksamhet,
brandförebyggande verksamhet samt befolkningsskydd. Kommunstyrelsen
är räddningsnämnd med ansvar för brandförebyggande och utryckande
verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd.
Händelser/aktiviteter
Inom beredskapssamordning/civilförsvar har 2020 präglats av pandemiplanering med anledning av covid-19. En förstärkt ledningsförmåga utan kostnadsökning kommer att komma tillstånd 2020-06-01 i och med avtal om
samverkan inom räddningsledning bland alla kommuner i Region 10.
Framtid, kärnfrågor
Nuvarande resurser räcker inte till för att nå målen inom brandförebyggande samt beredskapssamordning och civilförsvar beroende på framförallt
stor personalomsättning av deltidsbrandmän samt förändrat säkerhetsläge i
världen. Antingen måste mer resurser tillhandahållas räddningstjänsten eller
uppdrag överföras till annan kommunal förvaltning eller enhet.
Måluppfyllelse
Räddningstjänsten bedöms nå 1 av 3 mål 2020. Man bedöms nå målet om
att insatstiden inte ska överskrida 30 minuter vid larm där människors liv
kan antas vara i stor fara. Målet om andel brandtillsyner för objekt personskydd och målet om andel brandtillsyner för objekt egendomsskydd uppfylls inte.
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Ekonomi
Räddningstjänsten har en nettobudget på 10 748 000 kronor år 2020.
Resultatet för perioden januari-april är på riktpunkten 33 procent. För helåret prognostiseras ingen budgetavvikelse.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
-----
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Uppföljning - investeringsprojekt
Kommunstyrelsen har 2020-02-04 fastställt uppföljningsplan 2020 för
kommunstyrelsens verksamheter.
I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om investeringsprojekt.
Kommunfullmäktige har avsatt en investeringsram på 120 000 000 kronor
för skattefinansierad åren 2020 till 2023. Investeringar inom avgifts- och
taxefinansierad verksamhet hanteras utanför investeringsramen. Utfall, prognos och återstående medel för investeringsperioden redovisas nedan:

Investeringar
skattefinansierad
verksamhet

Investeringar
taxefinansierad
verksamhet

Totalsumma
investeringar

Utfall
Prognos
Ram
Återstår
2020-04-30 2020
2020-2023 av ram
84 598 000 23 225 000 120 000 000
96 775 000

Utfall
Prognos
2020-04-30 2020
12 661 000 36 125 000

Utfall
Prognos
2020-04-30 2020
18 587 000 59 350 000

Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen.
-----
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Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Beslut
Färdtjänst (9.1)
Upphandlingar (2.1)
Yttrande över förslag till detaljplaner (3.8)
Yttrande över ansökningar om förvärvstillstånd
(5.10)
Brådskande ärende (5.3)
Investering i terrängfordon, 700 tkr
Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram upp till 500 tkr
Upptagande av lån
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 59-64

Beslutsdatum
April 2020
April 2020
April 2020
April 2020
2020-02-10
April 2020
Januari 2020
April 2020
2020-05-12

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
-----
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Meddelanden
KS/2020:200
Inkomna skrivelser med anledning av rådande pandemisituation med
coronavirus och covid-19.
Datum
2020-04-01

Avsändare
Vänsterpartiet

2020-04-21

Socialdepartementet

2020-04-22

Svenska ridsportförbundet

2020-04-28

Folkbildning Västerbotten

Innehåll
Åtgärder för att mildra
konsekvenser av pågående pandemi
Regeringsbeslut om
uppdrag att skyndsamt
utöka antalet tester för
covid-19
Hänsyn till ridskolors
ekonomiska utmaningar
vid kommunens planering och budgetarbete
Studieförbundens förutsättningar att vara en
samhällsresurs i Coronakrisen

KS/2020:200
Avsiktsförklaring mellan länets kommuner, regionen och länsstyrelsen
om att gemensamt genomföra åtgärder som verkar för att säkra tillgången
på skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid19.
KS/2016:42
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2020-04-20 till infrastrukturministern och generaldirektören för Trafikverket angående hantering av ökade
kostnader för terminalinvestering i Storuman, samt generaldirektörens svar
2020-05-14.
KS/2020:309
Kommunstyrelsens presidiums skrivelse 2020-05-08 till generaldirektören
för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket angående ändring av beslut
om indragning av bidrag till Apoteket Kronan i Tärnaby, samt generaldirektörens svar 2020-05-15.
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KS/2019:177
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-04-08 § 60 att notera
information om tekniska enhetens redogörelse för hur arbetet att ta fram en
aktuell renhållningsordning kommer fortgå.
KS/2019:1379
Länsstyrelsen beslut 2020-04-09 om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Friluftsplan Hemavan-Tärnabyområdet, Storumans kommun,
med högst 350 000 kronor.
KS/2019:1389
Diskrimineringsombudsmannens beslut 2020-04-01 med anledning av begäran att få in Storumans kommuns riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier och granskning av inlämnat
material.
KS/2020:283
Kommunrevisorernas grundläggande granskning av kommunstyrelsen
2020.
KS/2020:320
Rapporten Löpande insikt 2019 – uppföljning av kommunens service (NKI)
Storuman Företag April 2020.
KS/2018:1828
Slutrapport Förstudie: Samiskt centrum i Tärnaby.
KS/2020:310
Kommunalförbundet Lystkoms beslut 2020-04-27 § 15 om budget och investeringsbudget 2021 samt plan för 2022-2024.
KS/2020:298
Kommunalförbundet Lystkoms beslut 2020-04-27 § 17 om redovisning av
hur det ekonomiska ensamagent ser ut för en ny medlemskommun som ansluter sig till Lystkom.
KS/2020:72
Kommunalförbundet Lystkoms beslut 2020-04-27 § 19 om översyn av
svarsfrekvens i kundtjänst, utredning av konsekvenser av minskad bemanning vid svarsställen i Storumans kommun.
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Följande protokoll redovisas:
o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2020-02-28
o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2020-03-30
o Styrelsen för Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 2020-03-30
Extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsen
Ordföranden meddelar att ett extrainsatt sammanträde kommer att hållas
med kommunstyrelsen under senare delen av juni månad. Ledamöter och
ersättare kommer att informeras om tidpunkten så snart datum fastställts.
-----
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