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Plats och tid

Kommunhuset, Storuman 2020-12-15, kl. 10.30-12.00
Ajournering kl. 11.00-11.10 § 180

Beslutande

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

ordförande

Övriga

Maria Mickelsson
Peter Persson
Nils-Erik Dahlberg (S)*

kommunsekreterare
koncernchef
ej tjänstgörande ersättare, §§ 180-192

*) deltar på distans
Utses att justera

Karin Malmfjord

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Storuman 2020-12-22

Underskrift Sekreterare

…………………………………………………
Maria Mickelsson

Ordförande

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

Justerande

…………………………………………………
Karin Malmfjord

Paragrafer 175-192

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-12-15

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

_________________________________________________
Maria Mickelsson

Datum då anslaget tas ned

2021-01-13
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KS/2019:1014 - 622

Medborgarförslag - närproducerat nötkött till skolbarnen
Ett medborgarförslag har 2019-08-09 lämnats in om att upphandla nötkött
från lokal köttbonde för servering till skolbarnen.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 82 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till administrativ chef för tjänsteutlåtande.
Administrativ chefs tjänsteutlåtande och bedömning
I medborgarförslaget föreslås inköp av närproducerat nötkött samt att informera en särskild lokal köttproducent om när kommunen gör upphandling
av livsmedel.
Kostenheten i Storumans kommun och näringslivskontoret inom Storumans
kommunföretag AB har haft återkommande träffar med lokala livsmedelsproducenter om möjligheterna att handla lokala livsmedel.
Båda parter konstaterar gemensamma intressen av lokal handel och noterar
samtidigt en del utmaningar kopplat till förvaring, logistik och regler kring
livsmedelshantering.
Näringslivskontoret åtog sig att föra en fortsatt dialog med de lokala livsmedelsproducenterna inför kommunal upphandling vilket också skedde.
Nuvarande avtal ger vissa möjligheter att direktupphandla lokala livsmedel
men det har inte skett i någon större utsträckning. Delvis beroende på konstaterade utmaningar men även på grund av kostnader.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-10-27.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-1-01 § 108.
Kommunstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
-----
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KS/2019:1202 - 311

Medborgarförslag - snöröjning vintertid av promenadslinga
runt Badsjön i Storuman
Ett medborgarförslag har 2019-09-23 lämnats in där förslagsställaren föreslår att Storumans kommun ombesörjer snöröjning vintertid så att promenadstråket runt Badsjön även kan användas vintertid.
Kommunfullmäktige beslutade 2019 överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter överlämnats till tekniska avdelningens projektledare för tjänsteutlåtande.
Vintern 2019-2020 trampade arrendatorn av campingen upp ett spår runt
Badsjön så att campinggäster och allmänheten skulle kunna nyttja spåret
vintertid. När kommunen fick veta att en lokal aktör skulle trampa upp ett
spår runt Badsjön meddelades förslagsställaren om detta via telefonsamtal.
Beredande organs förslag
Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2020-11-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-1-01 § 109.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget eftersom en privat aktör utfört arbetet.
-----
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Medborgarförslag - trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid
Storumans sjukstuga
Ett medborgarförslag har lämnats in 2019-11-21 angående trafiksäkerhetsåtgärder vid sjukstugan i Storuman. Förslagsställaren uppger följande i
medborgarförslaget:
1. Det verkar finnas för få besöksparkeringar vilket leder till att bilar
parkeras på ej avsedda ytor och som försvårar för övriga besökare.
2. Befintlig gång- och cykelväg som går mellan Höjdvägen (hotellannexet) och sjukstugans parkering trafikeras av många barn på morgonen och efter skolan slut. Detta innebär att barnen även trafikerar parkeringen. Ett alternativ skulle kunna vara att förlänga gång- och cykelvägen så att den går utanför parkeringen och bakom befintligt
skärmtak för tjänstebilar.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 § 12 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.
Teknisk chefs tjänsteutlåtande och bedömning
Storumans kommun bedriver en översyn av befintliga gång- och cykelvägar
för att skapa en tryggare miljö för gång- och cykeltrafikanter. Inom den
översynen kommer detta åtgärdsförslag att vägas in. Vid en eventuell åtgärd
av gång- och cykelvägen kan det vara aktuellt att utföra en översyn av parkeringsplatserna.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-11-18.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-1-01 § 110.
Arbetsutskottets förslag
att medborgarförslaget anses besvarat.
Yrkande
Hans-Peter Carlson (L) yrkar
att tekniska avdelningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa
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KS § 177 – forts.
datum när översynen av befintliga gång- och cykelvägar kommer att vara
slutförd.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Hans-Peter Carlsons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen även bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat
att uppdra till tekniska avdelningen att till kommunstyrelsen redovisa
datum när översynen av befintliga gång- och cykelvägar kommer att vara
slutförd.
-----
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Medborgarförslag - spontanträning i bollhallen
Ett medborgarförslag har 2020-02-25 lämnats in där förslagsställaren efterfrågar möjlighet att snabbt kunna boka tid i bollhallen då nuvarande bokningsregler innebär att man måste boka tre dagar innan. Förslagsställaren
föreslår därför en ändring av bokningsreglerna som innebär att spontanträning kan erbjudas när det är möjligt.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter överlämnats
till teknisk chef för tjänsteutlåtande.
Teknisk chefs tjänsteutlåtande och bedömning
Storumans kommun har i dagsläget inte resurser att genomföra en snabbare
bokning än vad som är upptagna i de riktlinjer för uthyrning av idrottsanläggningar/lokaler som är antagen av kommunstyrelsen 2019-11-12.
För att kunna uppnå spontanbokningar behövs system som i dagsläget inte
är införskaffat.
Inom Storumans kommun pågår ett arbete med att se över digitalisering där
bokningssystemet kan vara en del av detta arbete.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-11-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-01 § 111.
Kommunstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
-----
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Utökade investeringsmedel - verksamhetsanpassning av lokaler vid Tärna Samservice
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 90 att avsätta medel och bevilja igångsättningstillstånd för investeringsprojektet Verksamhetsanpassning av lokaler (utbyggnad av Tärna Samservice för hyresgästs räkning)
med 9 000 000 kronor.
Projektet är pågående och under utförandeskedet har det visat sig att ett behov funnits för att förstärka stomme och grund i byggnaden för de nya anpassningarna. Projektets budget behöver ökas med 15%.
Den utökade finansieringen baseras på kompletterande önskemål från hyresgästen vilket gör att hyreskalkylen kommer att justeras utifrån ytterligare
verksamhetsanpassningar av lokalerna.
Beredande organs förslag
Fastighetsansvarig Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2020-11-18.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-01 § 112.
Arbetsutskottets förslag
att ytterligare 1 500 000 kronor avsätts till investeringsprojektet Verksamhetsanpassning av lokaler (utbyggnad av Tärna Samservice för hyresgästs
räkning)
att investeringen finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som
avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2020 till 2023.
Yrkande
Ulf Vidman (M) biträdd av Veronika Håkansson (M) och Allan Forsberg
(KD) yrkar
att ytterligare 1 350 000 kronor avsätts för investeringsprojektet, vilket
motsvarar en ökning med 15 % av projektets budget från tidigare avsatta
9 000 000 kronor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på första att-satsen i arbetsutskottets förslag
om 1 500 000 kronor och Ulf Vidmans ändringsyrkande om 1 350 000 kronor och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet.
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Omröstning
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
o Ja-röst för bifall till Ulf Vidmans ändringsyrkande
o Nej-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstningsresultat

C
C
C
C
M
M
L
KD
S
S
S
V
SD

Ledamöter
Tomas Mörtsell
Jessica Bergfors
Anders Persson
Therese Granström
Ulf Vidman
Veronika Håkansson
Hans-Peter Carlson
Allan Forsberg
Karin Malmfjord
Bo-Anders Johansson
Peter Åberg
Daniel Johansson
Marie Berglund

Ja
1
1
1
1
1
1
1
1

Nej

Avstår

1
1
1
1
1
9

3

1

Med nio ja-röster, tre nej-röster och en som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt Ulf Vidmans ändringsyrkande.
Propositionsordning – forts.
Ordföranden ställer därefter proposition på andra att-satsen i arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen föreslår
att ytterligare 1 350 000 kronor avsätts till investeringsprojektet Verksamhetsanpassning av lokaler (utbyggnad av Tärna Samservice för hyresgästs
räkning), vilket motsvarar en ökning med 15 % av projektets budget från
tidigare avsatta 9 000 000 kronor.
att investeringen finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som
avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2020 till 2023.
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Protokollsanteckning
Hans-Peter Carlson (L), Ulf Vidman (M), Veronika Håkansson (M) och
Allan Forsberg (KD) vill anteckna följande till protokollet:
Återigen har ett investeringsprojekt gått över budget. För andra gången
behöver nu ombyggnaden av Samservice mer pengar från kommunen. Detta
är ett ständigt återkommande fenomen: våra projekteringar håller inte
måttet. Vi startar projekt som sedan inte går att kliva ur utan att skjuta till
mer pengar. Det är ett rejält underbetyg åt de underlag vi i politiken har
när vi fattar beslut. I det aktuella ärendet stod fastighetsbolagets VD i fullmäktige och lovade personligen att det skulle räcka med det extra tillskott
på 3 mnkr som då var tilläggsäskandet.
Vi anser att detta måste få ett slut. De underlag vi som politiker får måste
vara rätt, de måste vara tillförlitliga och vi måste kunna känna oss trygga i
att det är vi som fattar besluten och att det inte dyker upp överraskningar
som vi inte kan värja oss emot utan att den initiala investeringen blir värdelös. Den rävsaxen har vi blivit satta i mängder med gånger. Ibland utan
annan orsak än att projekteringarna varit dåliga, rent ut sagt.
Vi behöver som ansvariga för våra medborgares skattepengar beslutsunderlag som går att lita på, annars är det svårt att faktiskt fatta vettiga
beslut.
-----
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Kommunstyrelsens detaljbudget 2021
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till detaljbudget för
kommunstyrelsens verksamhet 2021.
Kommunstyrelsens budgetram har uppräknats med 1,0 procent och uppgår
till 105 749 000 kronor 2021. Kostnaderna bedöms öka med 1,7 procent
2021. Tillkommande poster i kommunstyrelsens budgetram med anledning
av införandet av prislappsmodellen 2021 är kapitaltjänst, bidrag till
Hemavan Tärnaby Airport AB, kommunala omstruktureringsmedel och
medel avsatta för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser. Avgående poster
i kommunstyrelsens budgetram 2021 med anledning av kommunrevisorernas rekommendationer är kommunfullmäktige, valnämnd och överförmyndarnämnd. Dessa poster ingår från och med 2021 i kommunfullmäktiges
budgetram.
Lägre kostnader inom fastighetsförvaltningen beroende på framförallt låga
elpriser kompenserar för de ökade skolskjutskostnaderna. Kapitaltjänstkostnaderna bedöms på sikt öka när investeringarna fortsatt kommer att vara
högre än avskrivningarna. För att de ökade kapitaltjänstkostnaderna inte ska
tränga undan verksamhet behöver driftkalkylerna utvecklas i samband med
investeringsbeslut.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-11-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-01 § 113.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 11.00 för paus och överläggningar och återupptas kl. 11.10.
Kommunstyrelsen beslutar
att ersättningen för fastighetsförvaltningen till Fastighets AB Umluspen ska
uppräknas motsvarande den procentuella generella ramjusteringen för
kommunstyrelsen åren 2021 till 2023.
att avsätta 13 367 000 kronor för kommungemensamma omstruktureringsåtgärder
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att avsätta 3 833 000 kronor för kommunstyrelsens omstruktureringsåtgärder
att avsätta 500 000 kronor till attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser
(”Storuman är nice”)
att fastställa kommunstyrelsens detaljbudget för 2021.
Reservation
Hans-Peter Carlson (L) reserverar sig över beslutet med följande skriftliga
motivering:
Liberalerna reserverar sig mot kommunstyrelsens detaljbudget avseende
Storumans flygplats. Vi anser att vi inte under obestämd tid av våra skattepengar kan avsätta miljonbelopp varje år till någonting som inte har en
verksamhet och inte heller lyckats visa att en verksamhet är sannolikt förestående.
Liberalerna anser att kostnaderna för Storumans flygplats ska avvecklas
eller minimeras snarast.
-----
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Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2021
Förslag till taxor och avgifter 2021 inom kommunstyrelsens verksamhetsområden har upprättats.
Justeringar jämfört med 2020 års taxa består främst av förtydliganden samt
mindre uppräkning av kostnader för att ligga jämförbart med marknadspriser.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-11-23.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-01 § 114.
Arbetsutskottets förslag
att upprättat förslag till taxor och avgifter 2021 för kommunstyrelsen antas
att gälla från och med 2021-01-01.
Yrkande
Tomas Mörtsell (C) yrkar
att taxan kompletteras under avsnittet Kost enligt följande:
Äldreboende - Kost korttidsboende: 110 kronor (inkl. moms)
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och därefter
eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller både arbetsutskottets förslag och tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till taxor och avgifter 2021 för kommunstyrelsen
att gälla från och med 2021-01-01 med följande komplettering under avsnittet Kost:
Äldreboende - Kost korttidsboende: 110 kronor (inkl. moms)
-----
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Plan för internkontroll 2021
Enligt gällande reglementet för den interna kontrollen ska kommunstyrelsen
upprätta en särskild plan för den interna kontrollen.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-11-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-01 § 115.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta planen för internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2021.
-----
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Initiativärende - "Rädda simhallen"/förvärv och renovering
av simhallen i Hemavan
Marie Berglund (SD) aktualiserade vid kommunstyrelsens sammanträde
2020-11-03 rubricerat initiativärendet. Kommunstyrelsen beslutade att
överlämna initiativärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.
Marie Berglund anför i skrivelse till kommunstyrelsen att Sverigedemokraterna i Storumans kommun vill rädda simhallen i Hemavan. I skrivelsen
nämns att det under Barnkonventionens år bör läggas ner kraft på att våra
barn måste ha möjlighet att lära sig att simma. Till skrivelsen bifogas 3 bilagor i form av tre offerter samt foton på simbassäng och omklädningsrum.
I skrivelsen anges också en uppskattad renoveringskostnad på 1 830 230
kronor av simhallen.
Bedömning
Sedan tidigare finns ett medborgarförslag och en motion om att kommunen
ska utreda förutsättningarna att renovera befintlig simhall i Hemavan och
även utreda förutsättningarna att uppföra en ny simhall i Tärnaby. Medborgarförslaget och motionen ska behandlas vid kommande sammanträde med
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige är
att både medborgarförslaget och motionen ska bifallas.
Innan det kan vara aktuellt med att förvärva och renovera simhallen i
Hemavan måste en utförligare utredning göras. Utredningen bör samordnas
med de utredningarna som är föreslagna i ovannämnda medborgarförslag
och motion i samma ärende.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-11-17.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-01 § 116.
Arbetsutskottets förslag
att förutsättningar att förvärva och renovera befintlig simhall i Hemavan utreds
att utredningen ska samordnas med övriga utredningar i samma ärende.
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Yrkande
Hans-Peter Carlson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att utreda förutsättningar att förvärva och renovera befintlig simhall i
Hemavan
att samordna utredningen med övriga utredningar i samma ärende.
Protokollsanteckning
Hans-Peter Carlson (L) vill anteckna följande till protokollet:
Det bör noteras att det i initiativärendet bifogats offerter. Alla vet att ett
stort renoveringsarbete omfattar avsevärt mer än ytskikt och att upphandlingar måste göras enligt de lagar och regler som gäller. Det är också
märkligt att man från SD:s sida belastar kommunens beslutsorgan med en
fråga där det redan väckts och beretts initiativ om en utredning av exakt
samma sak.
----
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Granskning av kompetensförsörjning
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört
en granskning av hur kommunen arbetar med kompetensförsörjning. Val av
granskningsområde har skett utifrån en väsentlighets- och riskbedömning.
Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelsen, fritids-, kultur- och
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Granskningen har inriktats mot följande områden:
o
o
o
o

Analys av risker och behov kopplad till kompetensförsörjning
Mål, strategi och planer
Uppföljning och utvärdering av resultat och effekter
Måluppfyllelse

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning
att kommunens kompetensförsörjning bedrivs delvis på ett ändamålsenligt
sätt. Den interna kontrollen inom granskade områden är inte tillräcklig.
För att utveckla granskningsområdet bör följande rekommendationer prioriteras:
o Kommunstyrelsen säkerställer att det görs en heltäckande analys av
framtida behov när det gäller kompetensförsörjning inom väsentliga
yrkeskategorier.
o Kommunstyrelsen utvecklar den mall för delårsrapport respektive
bokslut/verksamhetsberättelse med avseende på uppföljning och utvärdering inom området kompetensförsörjning.
o Kommunstyrelsen prövar i kommande målarbete om det ska formuleras ett resultatmål inom området kompetensförsörjning.
o Kommunstyrelse och nämnder dels klargör strategier och särskilda
fullmäktigeuppdrag i sina verksamhetsplaner, dels säkerställer att
valda strategier för kompetensförsörjning är kända inom verksamhetsorganisationen.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-11-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-01 § 117.
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KS § 183 – forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att inarbeta revisorernas rekommendationer under det kommande verksamhetsåret.
-----
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KS/2020:737 - 106

Gemensam samverkansmodell för näringslivsutveckling inom
Region 10 (Decennium)
Styrelsen i Storumans kommunföretag AB (SKFAB) har 2020-11-30
beslutat att föreslå kommunstyrelsen att delta i en gemensam samverkansmodell för näringslivsutveckling med övriga kommuner i Region 10.
SKFAB:s styrelse föreslår också att 1 000 000 kronor avsätts från de särskilda statsbidragen totalt uppgående till 1 760 000 kronor som Storumans
kommun får från staten för näringslivsutveckling 2021.
Projektet Framtid Region 10 har sedan hösten 2018 utrett, kartlagt och lämnat förslag seende näringslivsutveckling i Region 10. Bedömningen är att
det saknas långsiktighet och kapaciteten på lokal nivå behöver utvecklas.
Samverkan och rollfördelningen mellan nivåer och aktörer måste förbättras.
Det bedöms att en ökad samverkan mellan kommunerna i Region 10 kan
bidra till attraktionskraft och tillväxt. Det föreslås en gemensam accepterad
grund till en flernivåsamverkansmodell.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-12-06.
Kommunstyrelsen beslutar
att delta i en gemensam samverkansmodell för näringslivsutveckling med
övriga kommuner i Region 10
att avsätta 1 000 000 kronor från de särskilda statsbidragen som Storumans
kommun får från staten för näringslivsutveckling 2021.
-----
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KS/2020:724 - 000

Remiss - tillstyrkan om ändringstillstånd enligt miljöbalken
för planerad vindkraftspark vid Verkanliden, Storumans
kommun
Fred Olsen Renewables AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid
länsstyrelsen i Västerbottens län om ändringstillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för planerad vindkraftpark vid Verkanliden. Ansökan avser ändrad
totalhöjd för vindkraftverken från 210 till 250 meter.
Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft
endast ges om den kommun där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt
det. Kommunen avgör själv om tillstyrkan ska göras av kommunfullmäktige eller annan företrädare för kommunen.
Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning överlämnas därför för granskning och ställningstagande inför miljöprövningsdelegationens beslut.
Länsstyrelsen har också översänt handlingen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för granskning inför beslut.
Miljöprövningsdelegationen önskar senast den 15 december besked om
kommunen tillstyrker verksamheten.
Bestämmelser i gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnderna
Kommunfullmäktige har i gällande reglemente delegerat till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att bereda respektive kommunstyrelsen att besluta i ärenden rörande kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av
vindkraftverk enligt 16 kap. 4 §.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2020-11-02 avseende
ställningstagande till tillstyrkan
Fred Olsen Renewables AB meddelades tillstånd under 2017 till uppförande
och drift av vindkraft inom två områden, yttre och inre Verkanliden.
Tillståndet omfattar en etablering av upp till 27 vindkraftverk med en
högsta totalhöjd av 210 meter. Tillståndet överklagades och dom
meddelades i maj 2018, utan större förändringar för bolaget. Bolaget har nu
ansökt om att ändra tillståndet så att den maximala totalhöjden för
vindkraften ökar till 250 meter.
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KS § 186 – forts.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått handlingarna på remiss från
granskning och i eget yttrande till länsstyrelsen meddelat att MSA-ytan för
Storumans flygplats inte får påverkas och att allmänhetens tillträde till
området ska säkerställas hela året.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämdnen anser att ansökan kan tillstyrkas men
att kommunen bör bevaka och utvärdera konsekvenserna med att
flygplatsens MSA-yta kan påverkas.
Beredande organs förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2020-11-02.
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka ansökan om ändringstillstånd utifrån miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och bedömning.
Jäv
Veronika Håkansson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets
handläggning och beslut.
-----
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KS/2020:876 - 000

Remiss - Drivmedelsstrategi och handlingsplan - Regional plan
för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel
Länsstyrelsen har i remiss daterad 2020- översänt Drivmedelsstrategi och
handlingsplan – Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara
drivmedel. Rapporten har tagits fram av Länsstyrelsen Västerbotten utifrån
dialoger med flera av länets aktörer samt i samverkan med andra myndigheter, i enlighet med regleringsbrevsuppdraget om att upprätta en regional
plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.
Yttrande över remissen ska ha lämnas till länsstyrelsen senast den
15 december.
Ärendet har överlämnats till stabschef Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande/
förslag till yttrande.
Beredande organs förslag
Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2020-12-14.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande till länsstyrelsen utifrån stabschefens bedömning i tjänsteutlåtandet.
-----
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KS/2020:917 - 106

Nominering - föreningen Avfall Sverige 2021-2022
Föreningen Avfall Sveriges kommunmedlemmar ges möjlighet att nominera personer till föreningens styrelse samt revision inför föreningens årsmöte den 21-22 maj i Stockholm.
Valberedningen arbetar efter de riktlinjer som styrelsen lagt fast och som
bland annat innebär att styrelsens sammansättning ska reflektera medlemmarnas struktur och geografiska spridning. Valberedningen strävar efter att
styrelsen får en så jämn könsfördelning som möjligt och det är angeläget
med en viss omsättning i styrelsen samtidigt som kontinuiteten upprätthålls.
Styrelsen består av 18 ledamöter, varav tio är förtroendevalda och åtta
tjänstepersoner. Mandattiden för styrelseledamöter är två år och för revisorer och deras ersättare ett år. Omval kan ske.
Nomineringar ska ha inkommit till Avfall Sverige senast den 1 februari
2021.
Inför nominering åren 2019-2020 nominerade arbetsutskottet avfallsingenjör Anna Brunned till styrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera följande personer till Föreningen Avfall Sveriges styrelse
mandattiden 2021-2022:
o Kommunstyrelsens vice ordförande Karin Malmfjord (S)
o Avfallsingenjör Anna Brunned
-----
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KS/2020:1 - 009

Uppföljning - trafikverksamhet
Kommunstyrelsen har 2020-02-04 fastställt uppföljningsplan för de egna
verksamheterna.
I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om trafikverksamheten.
Bemanningen inom trafikverksamheten består av 1,0 tjänst som trafikplanerare. Handläggning av färdtjänst utförs också av konsumentvägledaren.
Verksamhetens uppdrag består i huvudsak av att bevilja skolskjuts, färdtjänst, riksfärdtjänst enligt reglementen, riktlinjer och lagstiftning samt att
organisera kommunens kollektivtrafik och hållplatser. I uppdraget ingår
också att följa och bevaka trafikinfrastrukturfrågor på internationell, nationell, regional och lokal nivå som har betydelse för kommunen.
Nya avtal för skolskjutsar från och med 2020-07-01 är upphandlade för
Gunnarn, Luspholmen, Slussfors, Joesjö, Mosekälla och Tärnamo. Upphandling av inomkommunala linjer från och med 2023 kommer att påbörjas
december 2021.
Trafikverksamheten har en nettobudget på 13 258 000 kronor år 2020. Prognosen för helåret är att trafikverksamheten inte kommer att överskrida tilldelad budgetram.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
-----
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KS/2020:200 - 019

Lägesrapport från beredningsgruppen för extraordinära
händelser - covid-19
Vid sammanträdet lämnar koncernchefen följande lägesrapport.
Beredningsgruppen vid extraordinära händelser har sedan den andra vågen
av allmän smittspridning i landet av covid-19 sammanträtt två gånger i
veckan. Under slutet av oktober månad och i början november månad blev
det en allmän smittspridning i kommunens östra del. Smittspridningen kom
in i ett av kommunens särskilda boenden, Tranan i Storuman. Av 44 brukare på boendet blev 30 smittade och 9 avled. Ett 20-tal medarbetare blev
också smittade av covid-19 på boendet Tranan. 6 brukare och 6 medarbetare inom hemtjänsten smittades också med covid-19. Smittan på det särskilda boendet Tranan är nu helt under kontroll.
Smittade elever och personal har förekommit på samtliga skolenheter i
Storuman. Det har varit låg smittspridning i kommunens västra del. Smittspridningen har hittills varit koncentrerad i kommunens östra del. Antalet
nysmittade har varit avtagande under december månad. Skärpta allmänna
nationella råd gäller från och med den 14 december. Kommunala verksamheter och anläggningar såsom badhus, bowling, bibliotek, fritidsgårdar och
gym m.m. kommer att vara fortsatt stängda för besök av allmänheten till
den 31 januari 2021.
Kommunens sjuktal är under december månad högre än normalt men lägre
än tidigare noteringar i november och i våras.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera lägesrapporten.
-----
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KS § 191

Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Beslut
Färdtjänst (9.1)
Riksfärdtjänst (9.4)
Skolskjuts (10.3)
Yttrande över förslag till detaljplan (3.8)
Upptagande/omsättning av lån
Yttrande över ansökningar om förvärvstillstånd
(5.10)
Beslut om att avstå från att lämna yttrande över
externa remisser (5.13)
Kommunstyrelsens arbetsutskott §118

Beslutsdatum
Oktober 2020
November 2020
November 2020
Oktober 2020
November 2020
Oktober 2020
Augusti 2020
November 2020
November 2020
September 2020
Oktober 2020
November 2020
2020-12-01

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
-----
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KS § 192

Meddelanden
KS/2020:331
Information om omsorgsnämndens beslut den 19 oktober 2020 om flertalet
anpassningsåtgärder i syfte att nå en ekonomi i balans. En av beslutade åtgärder avser en samlokalisering av vård- och omsorgsverksamheten i Tärnaby. Med anledning därav vill nämnden informera kommunstyrelsen om
behovet av att det utreds vilken fastighet som är lämpligast för samlokaliseringen samt att kommunstyrelsen utifrån utredningen aktualiserar ett investeringsärende i den för ändamålet lämpligaste fastigheten.
KS/2020:23
Överenskommelse om samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen (DUA 2019:1).
KS/2020:922
Regeringsbeslut daterade 2020-11-19 om dels uppdrag till Post- och telestyrelsen att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg och
dels uppdrag till Trafikverket att bistå Post- och telestyrelsen i det arbetet.
KS/2020:656
Bergsstatens beslut 2020-11-04 att bevilja Gold Line Resources Sweden
AB undersökningstillstånd för området Storjuktan nr 109 i Sorsele och
Storumans kommuner.
KS/2020:5
Skrivelse från Barncancerfonden Norra angående betydelsen av ett badhus
med anledning av den nedstängda simhallen i Hemavan.
KS/2020:310
Direktionens för kommunalförbundet Lystkom beslut 2020-11-02 § 38 om
budget och investeringsbudget för 2021 med plan för 2022-2024, målvärden för 2021 samt verksamhetsplan för 2021.
KS/2020:183
Direktionens för kommunalförbundet Lystkom beslut 2020-11-02 § 42 om
reviderade riktlinjer för telefoni.
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Följande protokoll redovisas:
o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2020-10-06
o Styrelsen för Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 2020-10-07.
-----
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