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KS/2020:20 – 101

Motion - ökad transparens och demokrati vid kommunfullmäktiges sammanträden
Marie Berglund (SD) har 2020-01-11 lämnat in rubricerad motion.
I motionen skriver Marie Berglund bland annat att det behövs en genomgång av nuvarande tekniska upplägg för att alla i fullmäktigesalen, även de
med hörselnedsättning, ska kunna höra och förstå diskussionen. Mikrofoner
och annan teknisk utrustning bör ses över för att passa verksamheten. Hörslinga är något som är självklart som inkluderar individer som annars skulle
vara exkluderade. Den fysiska miljön skulle dessutom behöva justeras med
ommöblering för bättre resultat.
Marie Berglund föreslår
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och genomföra en utvecklingsplan för bättre demokratisk, teknisk och fysisk miljö vid kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 § 10 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredningen. Ärendet har därefter överlämnats till
koncernchefen för tjänsteutlåtande.
Koncernchefens bedömning
Den tekniska utrustningen i Luspengymnasiets aula är omodern och behöver moderniseras både vad gäller ljud och bild. En modern hörslinga bör
också tillföras lokalen.
Luspengymnasiets aula tillhör likväl som övriga delar av byggnaden fritids, kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Aulan disponeras för utbildning, teater och musik m.m. men används även för kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktige har från och med 2021 tilldelats en egen budgetram.
Uppdraget att utreda och genomföra en utvecklingsplan för bättre demokratisk, teknisk och fysisk miljö vid kommunfullmäktiges sammanträden borde
bland annat av den orsaken lämpligast göras av kommunfullmäktiges presidium istället för kommunstyrelsen.
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KS § 137 – forts.
Införskaffande av teknisk utrustning bör ske i samråd med fritids-, kulturoch utbildningsförvaltningen och kommunfullmäktiges presidium för att
fler verksamheter ska kunna använda utrustningen.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-09-08.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-24 § 82.
Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att utreda och genomföra
en utvecklingsplan för bättre demokratisk, teknisk och fysisk miljö vid
kommunfullmäktiges sammanträden.
att införskaffandet av teknisk utrustning ska ske i samråd mellan fritids-,
kultur- och utbildningsförvaltningen och kommunfullmäktiges presidium.
att motionen därmed anses besvarad.
-----
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KS/2020:357 - 133

Motion - utredning om avsteg från bosättningslagen
Marie Berglund (SD) har 2020-05-20 lämnat in rubricerad motion där hon
bland annat anför att den så kallade bosättningslagen som antogs 2016, innebärande att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ
för bosättning i kommunen, strider mot det i regeringsformen grundlagsskyddade kommunala självstyret.
Marie Berglund (SD) föreslår
att en utredning genomförs av möjligheterna att, med grund i det kommunala självstyret, under fem år framöver avstå från påtvingade kommunplaceringar av nyanlända på grund av bosättningslagen
att utredningen presenteras för kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 79 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredningen. Ärendet har därefter överlämnats till
koncernchefen för tjänsteutlåtande.
Koncernchefens bedömning
En utredning om det i regeringsformen grundlagsskyddade kommunala
självstyret innebär att Storumans kommun skulle kunna avstå anvisningar
av nyanlända för bosättning i kommunen förutsätter att det finns en politisk
majoritet som vill ha tillstånd en sådan utredning.
I Storumans kommuns strategiska plan för åren 2020-2023 som antagits av
kommunfullmäktige anges att all verksamhet förväntas prioritera mottagande och integration av nya människor i vår kommun. Vidare anges det i
samma plan att kommunen hittills varit framgångsrika i integrationsarbetet
med flyktingar och invandrare och det har bidragit till att flertalet valt att bo
kvar i Storumans kommun. Ytterligare anges det i planen att det framtida
behovet av kompetensförsörjning i både offentlig och privat sektor delvis
kan åtgärdas med ett fortsatt framgångsrikt integrationsarbete.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-09-08.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-24 § 83.
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KS § 138 – forts.
Kommunstyrelsen föreslår
att motionen avslås.
-----
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KS/2020:274 - 104
KS/2020:615 - 104

Utbetalning av partistöd år 2021
Kommunfullmäktige har fastställt lokala regler för partistöd som komplement till gällande lagstiftning.
Av reglerna framgår bland annat följande:
o Partistödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige.
o Av totalt budgeterat belopp för partistöd per år utgör 45 % grundstöd
som fördelas per parti och år samt 55 % mandatstöd som fördelas per
mandat och år.
o En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 2 kap. 11
§ andra stycket Kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett
granskningsintyg. Redovisningen ska ha inkommit senast den 30 juni.
Har redovisning och granskningsintyg enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Kommunfullmäktige har 2018-04-24 beslutat att totalt budgeterat partistöd
åren 2019-2022 ska uppgå till 300 000 kronor per år. Då Storumans kommunfullmäktige har åtta partier representerade och 31 mandat innebär detta
ett grundstöd på 16 875 kronor och ett mandatstöd på 5 322 kronor enligt
följande fördelning:
Parti
Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
ArbetarepartietSocialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Kommunlistan

Antal
mandat
2
10
2
2
7

Grundstöd
16 875
16 875
16 875
16 875
16 875

Mandatstöd
10 645
53 226
10 645
10 645
37 258

Totalt
27 520
70 101
27 520
27 520
54 133

4
3
1

16 875
16 875
16 875

21 290
15 968
5 322

38 165
32 843
22 197

Redovisningar med granskningsintyg har inkommit från samtliga partier
inom föreskriven tid.
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KS § 139 – forts.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-09-11.
Kommunstyrelsen föreslår
att partistöd för 2021 betalas ut i förskott under januari 2021 enligt redovisad tabell.
-----
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KS/2020:680 - 041

Utdebitering 2021
Enligt 8 kap. 6 § Kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den
preliminära inkomstskatten under det följande året.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-10-02.
Kommunstyrelsen föreslår
att utdebiteringen 2021 fastställs till 23,10 kronor per skattekrona.
-----
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KS/2020:621 - 042

Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2020
Nettokostnaderna i förhållande till budget är under perioden januari-augusti
58 procent vilket är nio procentenheter under riktpunkt. Detta motsvarar ett
överskott på ca 9 900 000 kronor med en årsbudget periodiserad på de
första åtta månaderna. För helåret prognostiseras ett totalt överskott på
3 000 000 kronor. Överskottet kommer av att kommunstyrelsens medel för
omstrukturering beräknas att inte användas 2020 samt att eftersom badhuset
stängdes i början på året utgår ingen ersättning för badtjänsterna. Överskottet från omstruktureringsmedel uppgår till ca 1 100 000 kronor och överskottet från badtjänsterna uppgår till ca 1 900 000 kronor.
Förutom de två stora pågående investeringsprojekten vattenförsörjning
Hemavan och triangelspår vid Storumanterminalen upphandlas två ytterligare stora projekt - Ackjaspåret i Hemavan (nytt bostadsområde) och Vallnäsvägen i Storuman. Investeringsprojekt Ackjaspåret består av gator och
vägar, vatten och avlopp, belysning samt fibernät. Investeringsprojekt Vallnäsvägen består av reinvestering av vatten- och avloppsledningsnät samt ny
beläggning efter delar av Vallnäsvägen.
Covid-19-pandemin har inneburit att verksamheterna har anpassats utifrån
folkhälsomyndighetens rekommendationer. En pandemiplan har upprättats.
Kommunens strategi är att skydda äldre och dem med underliggande sjukdomar från covid-19. Ingen smitta har kommit in på kommunens äldreboenden och färre än 15 medborgare har konstaterats smittade med covid-19.
Kommunstyrelsen bedöms klara 13 av 19 mål 2020. I procent innebär det
att kommunstyrelsen bedöms klara 68 procent av målen 2020 att jämföra
med 2019 då kommunstyrelsen klarade 62 procent av målen. Kommunstyrelsens sammantagna målsättning att nå minst 63 procent av målen, bedöms
därmed ska kunna uppfyllas 2020.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-09-21.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2020.
-----
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KS/2020:699 - 006

Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott
Enligt gällande reglemente ska kommunstyrelsen bestämma datum för sina
sammanträden. Kommunsekreteraren har efter samråd med kommunstyrelsens presidium och koncernchefen tagit fram ett förslag till sammanträdesplan år 2021 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-10-05.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdesplan för 2021:
Kommunstyrelsen
Tisdag 2 februari
Tisdag 6 april
Tisdag 1 juni
Tisdag 31 augusti
Tisdag 12 oktober
Tisdag 9 november
Tisdag 21 december
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tisdag 19 januari
Tisdag 23 mars
Tisdag 18 maj
Tisdag 17 augusti
Torsdag 28 september
Tisdag 26 oktober
Tisdag 7 december
-----
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KS/2020:1 - 009

Verksamhetsuppföljning - teknisk verksamhet
Kommunstyrelsen har 2020-02-04 fastställt uppföljningsplan för den egna
verksamheten.
I anslutning till dagens sammanträde redovisas den tekniska verksamheten.
Tekniska avdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen och leds
av teknisk chef. Avdelningens verksamhet och uppdrag är bland annat drift
och underhåll av gator, vägar, vatten, avlopp, avfall, belysning, fritidsanläggningar, bredband samt parker. Avdelningen ansvarar också för bland
annat mark- och exploateringsfrågor, mätning och upphandlingar.
Det stora investeringsprojektet vattenförsörjningen i Hemavan med bland
annat nytt vattenverk och ny vattentäkt har avslutats under 2020. Uppförande av infrastruktur för det nya bostadsområde Ackjaspåret i Hemavan
planeras att starta vintern 2020. En avfallsplan med föreskrifter har tagits
fram under året som är på remiss och ska förhoppningsvis beslutas om i
början på 2021. En förnyelseplan på vatten och avlopp, gator och vägar
samt belysning har tagits fram och ska fattas beslut om under vintern 2020.
Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan 2020 antagit fyra produktivitetsmål och två personalmål som direkt kan kopplas till tekniska avdelningen. Bedömningen är att avdelningen klarar de fyra produktivitetsmålen och
ett av personalmålen 2020. Man klarar målet med att minska sjukskrivningar men inte uppsatt mål i medarbetarenkäten.
Tekniska avdelningen har en nettobudget på 20 056 000 kronor år 2020.
Bedömningen är att avdelningen kommer att hålla budgetramen 2020. Underskott finns med ca 2 000 000 kronor inom slamtömning av enskilda
brunnar och gator och vägar. Ett motsvarande överskott finns inom kommunens fastigheter beroende framförallt låga elpriser.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
-----
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KS/2020:1 - 009

Uppföljning - arbetsmarknadsenheten
Kommunstyrelsen har 2020-02-04 fastställt uppföljningsplan för den egna
verksamheten.
I anslutning till sammanträdet lämnas en redovisning om arbetsmarknadsenheten.
Arbetsmarknadsenhetens ansvar är att samordna kommunens engagemang i
arbetsmarknadsåtgärder och därmed verka för minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland kommunens invånare. Enhetens målgrupp är unga 16
till 24 år, nyanlända i Sverige, långtidsarbetslösa, personer med nedsatt arbetsförmåga, personer som är eller har varit sjukskrivna och har behov av
stöd för återgång i arbetet.
Uppdraget är bland annat att anordna praktikplatser, feriejobb samt extratjänster och övrigt lönestöd från arbetsförmedlingen. Enheten bedriver en
egen verksamhet benämnt arbete för alla (AFA). Vid AFA utför arbetssökande arbeten av varierande slag, som t.ex. flytthjälp åt socialtjänsten, diverse beställnings- och reparationsarbeten (främst träarbeten) m.m.
Enheten har en nettobudget på 2 321 000 kronor år 2020. Enheten bedömer
att man kommer att klara att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram 2020.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
-----
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KS § 145

Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Beslut
Färdtjänst (9.1)
Riksfärdtjänst (9.4)
Skolskjuts (10.3)
Upphandlingar (2.1)
Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram upp till
500 tkr
Markförsäljning (3.1)
Nyttjanderätter (3.4)
Grannemedgivanden (3.7)
Yttrande över ansökningar om
förvärvstillstånd (5.10)
Anställningsärenden (7.2)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§§ 86-93

Beslutsdatum
September 2020
Juni 2020
September 2020
September 2020
September 2020
September 2020

Januari 2020
Januari-september 2020
Juni-september 2020
Augusti 2020
September 2020
September 2020
2020-09-24

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
-----
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KS § 146

Meddelanden
KS/2020:602
Omsorgsnämndens beslut 2020-08-19 § 52 angående uppstart av arbete
gällande samverkan mellan kommunen, närsjukvården i södra Lappland
samt folktandvården inom God och nära vård.
KS/2016:422
Trafikverkets 2020-09-25 angående information och förtydligande gällande
statlig medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder, gång- och cykelåtgärder
samt miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder med koppling till Länstransportplan
2018-2029.
KS/2020:21
Storumans kommuns ansökan 2020-09-29 till Trafikverket om tillfälligt
krisstöd för drift av Hemavan Tärnaby Airport AB.
Följande protokoll redovisas:
o Bolagsstämma med Storumans kommunföretag AB 2020-06-02.
-----
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