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Motion - framtida boendeformer för äldre i Tärnaby
Karin Malmfjord (S) har 2020-05-26 lämnat in rubricerad motion där hon
sammanfattningsvis föreslår
att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda framtida särskilt boende och
trygghetsboende i Tärnaby.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 80 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.
Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning
Karin Malmfjord (S) har inkommit med en motion framtida boendeformer i
Tärnaby. Motionären föreslår att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda
framtida särskilt- och trygghetsboende i Tärnaby. Motionären anför att Storumans kommun har som mål att de äldre ska få bo hemma så länge som
möjligt, och vill därför att Vikbacka ska kunna utnyttjas till ett trygghetsboende som hemtjänsten kan utgå ifrån. Dit kan människor flytta som bor
långt ut i bygden och därför inte har möjlighet till full hemtjänst eller som
bor inne i byn men av olika anledningar inte tar sig någonstans ändå. Motionären anför vidare att hemtjänsten gör ett väldigt bra jobb, men trots att
de tittar förbi flera gånger per dag så kan det ändå bli en stor brist på socialt
umgänge för de äldre.
Omsorgsnämnden beslutade 2020-10-19 att all vård- och omsorgsverksamhet i Tärnaby ska samlokaliseras på ett ställe. Om samlokaliseringen blir i
annan fastighet än Vikbacka, kan Vikbacka exempelvis användas för trygghetsboende. Eftersom omsorgsnämnden redan påbörjat arbetet med att se
över förläggningen av vård- och omsorgsverksamheten i Tärnaby bedöms
motionärens förslag kunna ingå i det arbetet.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-01-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 1.
Kommunstyrelsen föreslår
att motionen anses besvarad.
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Medborgarförslag - fartkameror och hastighetsbegränsning
längs E12 i Tärnaby
Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-06-07 om att kommunen snarast
tar sitt ansvar och förbättrar trafiksäkerheten i Tärnaby genom att sätta upp
fartkameror samt sänka högsta tillåtna hastighet till 50 km/h längs E12.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-5 § 105 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handlägg och beslut. Ärendet har därefter
överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.
Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning
I medborgarförslaget föreslås att det sätts upp fartkameror på minst två ställen, helst tre, vid Udden i körriktning västerut, vid Vikmyra i körriktning
österut och vid skolan vid båda körriktningarna. Det föreslås också en
sänkning av högsta tillåtna hastighet till 50 km från Udden till Vikmyra.
Ett liknande men mera omfattande medborgarförslag behandlades 2019-0212 i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden beslutade då
att föreslå kommunstyrelsen att det påbörjade arbetet med hastighetsöversynen bör färdigställa så att en hastighetsplan kan tas fram för att få ett underlag för beslut om nya justerade hastighetsgränser inom tätbebyggda områden.
att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör beredas möjlighet att yttra sig
över framtagen hastighetsplan.
att uppmärksamma Trafikverket att det finns behov att införa trafiksäkerhetshöjande åtgärder med trafiksäkerhetskamera på nuvarande 70 km
sträcka efter väg E12 i Tärnaby.
E12 är en statlig väg men där den går i tätbebyggt område är det kommunen
som beslutar om hastighetsbegränsningar. Kommunstyrelsen kan föreslå
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ändringar av hastigheten. Det är Trafikverket som ansvarar för etablering och drift av trafiksäkerhetskameror.
Polisen ansvarar för att utreda de hastighetsöverträdelser som kamerorna
registrerar.
Utifrån miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tidigare beslut och Trafikverkets tidigare yttrande bedöms att hastighetsplanen måste färdigställas så
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Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-02-02

4 (42)

KS § 2 – forts.
att det finns underlag för beslut om nya justerade hastighetsgränser inom
tätbebyggda områden.
Etablering och drift av Trafiksäkerhetskameror är inget kommunalt ansvar.
Kommunen kan även fortsättningsvis uppmärksamma Trafikverket att det
finns behov av trafiksäkerhetskameror efter E12 i Tärnaby.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-12-30.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 2.
Kommunstyrelsen beslutar
att färdigställa hastighetsplanen senast 30 april 2021 som underlag för beslut om nya justerade hastighetsbegränsningar inom tätbebyggda områden
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Jäv
Hans-Peter Carlson (L) anmäler jäv och deltar inte i kommunstyrelsens
handläggning och beslut i ärendet.
-----
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Medborgarförslag - cykelväg mellan Tärnaby och Hemavan
Ett medborgarslag har lämnats in 2020-08-03 om att få till stånd en cykelväg mellan Tärnaby och Hemavan.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-15 § 109 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till kanslichefen för tjänsteutlåtande.
Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning
Ett medborgarförslag har inlämnats om att kommunfullmäktige ska engagera sig i arbetet att få tillstånd en cykelväg mellan Tärnaby och Hemavan.
Förslagsställaren anger att normalt är det hög trafikintensitet med personbilar, husbilar, lastbilar och långtradare efter nämnda sträcka. Väg E12 är på
sträckan 6 meter bred och ger mycket begränsat utrymme för cyklister, gående och sparkåkare med flera. Förslagsställaren anger vidare att det kan
vara lämpligt att dela upp projektet i 5 kilometers etapper. En första sträcka
kan vara mellan Portbron och Hemavan enligt förslagsställaren. Då kan
man slippa väg E12 mellan Tärnaby och Hemavan genom att ta vägen förbi
Laisholm. Förslagsställarens avsikt med förslaget är att kommunen ska påverka Trafikverket att anlägga och driva cykelvägen mellan Tärnaby och
Hemavan.
E12 tillhör det statliga stamvägnätet och omfattas av den nationella transportplanen men inte direkt av länstransportplanen. Kommunal påverkan om
anläggande av cykelväg mellan Tärnaby och Hemavan kan göras direkt till
trafikverket vid de årliga samrådsmötena mellan parterna. Indirekt kommunal påverkan kan till exempel ske via framtagandet av länstransportplanen
och framtagande av den nationella transportplanen.
Beredande organs förslag
Koncernchefens tjänsteutlåtande 2021-01-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 3.
Kommunstyrelsen beslutar
att framföra behovet av cykelväg mellan Tärnaby och Hemavan till Trafikverket
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
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Antagande av renhållningsordning för Storumans kommun avfallsplan 2021-2030 samt lokala avfallsföreskrifter
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en
renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter som
gäller för kommunen.
Tekniska avdelningen har under 2020 tagit fram förslag till ny renhållningsordning bestående av avfallsplan perioden 2021-2030 samt lokala avfallsföreskrifter.
Avfallsplan
Kommunens avfallsplan är ett viktigt verktyg för att långsiktigt utveckla
och förbättra avfallshanteringen för att bli en del av och bidra till det hållbara samhället.
Syftet med denna avfallsplan är att engagera människor och göra det lätt att
göra smarta val som skapar en hållbar kommun.
Avfallsföreskrifter
Storumans kommun är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för
bortforsling av hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses
enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall som kommer från hushåll samt därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet.
Föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun är utformade för
att uppnå en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering.
Grunden är att alla fastigheter omfattas av det kommunala avfallsansvaret
om det inte är uppenbart att det saknas behov av avfallshantering, till exempel uppenbart obeboeliga hus eller enbart skogsfastighet.
I föreskrifterna anges bland annat vilka kärl som erbjuds, hämtningsintervall som ska gälla i kommunen och hur sortering av de olika fraktionerna av
avfall ska ske.
I föreskrifterna har angetts under vilka förutsättningar fastighetsinnehavare
och nyttjanderättsinnehavare själva får ta hand om sitt hushållsavfall. Det
innebär att när kommunen planerar och beslutar om hur deras avfallsskyldighet ska fullgöras, ska kommunen ta hänsyn till fastighetsinnehavares
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möjligheter att själva ta hand om hushållsavfallet på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.
Samråd och utställning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-01 §§ 123 och 124 om samråd och utställning av förslagen under perioden 4 september till och med 4 november
2020.
Under samrådstiden har 54 yttranden inkommit över avfallsplanen och föreskrifterna, varav 42 från privatpersoner.
Följande remissinstanser har haft synpunkter på föreskrifterna: Omsorgsnämnden, Miljö och samhällsbyggnadsnämnden, Socialdemokraterna,
Liberalerna, Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna (C, M och KD
gemensamt), Vänsterpartiet, Länsstyrelsen, Lystkom, Contractor, Svenska
Turistföreningen, Håll Sverige Rent och Polismyndigheten. Därutöver har
42 privatpersoner lämnat skriftliga synpunkter.
En samrådsredogörelse har upprättats innehållande en sammanfattning över
övergripande förslag till ändringar vilka nu är inarbetade i förslaget till ny
renhållningsordning.
Förslaget till ny renhållningsordning består av följande dokument:
o Avfallsplan för förebyggande och hantering av avfall 2021-2030 med
bilagorna
1. Nulägesbeskrivning
2. Nedlagda deponier
3. Uppföljning av mål i föregående plan
4. Miljökonsekvensbeskrivning
5. Framtagningsprocess för nya mål, samråd
o Föreskrifter för avfallshantering för Storumans kommun
Beredande organs förslag
Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtanden 2020-08-11 och
2021-01-07.
Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2020-08-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-08-18 § 76-77 och
2021-01-19 § 4.
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-01 §§ 123 och 124.
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Arbetsutskottets förslag
att upprättat förslag till avfallsplan 2021-2030 för Storumans kommun antas
att upprättat förslag till föreskrifter om avfallshantering i Storumans kommun antas.
Justeringar i dokumenten vid kommunstyrelsens sammanträde
Vid arbetsutskottets beredning av ärendet 2021-01-19 gjordes justeringar i
dokumenten.
Efter tekniska avdelningens föredragning av ärendet inför dagens sammanträde går kommunstyrelsens ledamöter igenom förslagen till avfallsplan
inkl. bilagor samt avfallsföreskrifter och gör ytterligare justeringar i dokumenten.
Yrkanden
Karin Malmfjord (S) yrkar
att avfallsplanens benämning ändras till kretsloppsplan
att en styrgrupp tillsätts med uppgift att se över logistik, infrastruktur och
affärslösningar för resurshantering med syfte att utveckla Storumanterminalen och den kommunala avfallshanteringen
att tekniska avdelningen får i uppdrag att göra en översyn av Allmänna bestämmelser för brukande av Storumans kommuns vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).
Anders Persson (C) yrkar
att avfallsplanens benämning ändras till kretsloppsplan för förebyggande
och hantering av avfall.
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Propositionsordning
1. Ordföranden ställer proposition på förslagen till avfallsplan inkl. bilagor samt avfallsföreskrifter med de justeringar som gjorts vid sammanträdet och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
2. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords och Anders
Perssons yrkanden om ändrad benämning på avfallsplanen och finner
att kommunstyrelsen bifaller Anders Perssons förslag.
3. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords tilläggsyrkande
om att tillsättande av styrgrupp och finner att kommunstyrelsen bifal-ler detta.
4. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande om
översyn av ABVA och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen föreslår
att förslaget till avfallsplan 2021-2030 för Storumans kommun antas
att avfallsplanens benämning ändras till kretsloppsplan för förebyggande
och hantering av avfall
att förslaget till föreskrifter om avfallshantering i Storumans kommun antas
att gälla från och med 2021-04-01
att en styrgrupp tillsätts med uppgift att se över logistik, infrastruktur och
affärslösningar för resurshantering med syfte att utveckla Storumanterminalen och den kommunala avfallshanteringen
att tekniska avdelningen får i uppdrag att göra en översyn av Allmänna
bestämmelser för brukande av Storumans kommuns vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).
-----
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Renhållningstaxa 2021
Tekniska avdelningen har upprättat förslag till ny renhållningstaxa 2021 för
Storumans kommun, baserad på prognostiserade kostnader och intäkter för
2021.
Under året har tekniska avdelningen utarbetat förslag till ny renhållningsordning bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i Storumans kommun. Dessa dokument ligger till grund för taxan.
Kommunen utgör numera fyra hämtningsområden, indelat enligt följande:
1. Renhållningsområde A
- omfattar Storumans och Stensele och dess närområde
2. Renhållningsområde B
- omfattar större fritidshusområden i Hemavan
3. Renhållningsområde C
- omfattar byar med årsbostäder och där inslag av fritidsbostäder förekommer
4. Renhållningsområde D
- omfattar ensligare belägna årsbostäder och fritidshus. Avfallet lämnas
till plats som kommunen anvisar.
Förslaget till renhållningstaxan innehåller följande större förändringar jämfört med nu gällande taxa:
o Fritidshuskärlens platser döps om till CUS, centrala uppsamlingsstationer.
o Införande av taxa för renhållningsområdena A, B, C och D.
o Införande av avgift för dragväg och soprumstillägg för kärl.
o Införande av felsorteringsavgift i hushållskärlen.
o Införande av gemensamt avfallskärl 2-5 stycken gränsgrannar.
o Införande av avgift för ansökan om gemensamt avfallskärl.
o En minskning av grundavgiften för enfamiljshus.
o En ökning av avgiften för slamtömning med 18%.
o Införande av avgift för ändring och beställning av slamtjänst efter den
1 mars innevarande tömningsår.
o En utökning av antalet fraktioner för företagsavfall, ex. farligt avfall.
o Möjlighet att lämna el-avfall för verksamheter i Storuman.
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Beredande organs förslag
Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2021-01-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 5.
Arbetsutskottets förslag
att upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun att gälla
från och med 2021-03-01 antas
att tekniska avdelningen inför framtagande av förslag till renhållningstaxa
år 2022 får följande uppdrag:
o ta fram ett mer miljöstyrande taxedokument
o utreda längre hämtningsintervall för de som komposterar.
Justeringar i dokumentet vid kommunstyrelsens sammanträde
Vid kommunstyrelsens sammanträde görs justeringar i förslaget till renhållningstaxa bland vad gäller tidpunkt för när taxan ska träda i kraft.
Yrkande
Karin Malmfjord (S) yrkar
att från och med 2022-01-01 är hämtningsintervall för restavfall fyra
veckor.
Propositionsordning
1. Ordföranden ställer proposition på första att-satsen i arbetsutskottets
förslag och förslaget med de justeringar som gjorts vid sammanträdet
och finner att kommunstyrelsen bifaller det justerade förslaget.
2. Ordföranden ställer proposition andra att-satsen i arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
3. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen föreslår
att förslaget till renhållningstaxa för Storumans kommun att gälla från och
med 2021-04-01 antas
att tekniska avdelningen inför framtagande av förslag till renhållningstaxa
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år 2022 får följande uppdrag:
o ta fram ett mer miljöstyrande taxedokument
o utreda längre hämtningsintervall för de som komposterar
att från och med 2022-01-01 är hämtningsintervall för restavfall fyra
veckor.
-----
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Justering av markpriser - Ackjaspåret (f.d. Lassoskogen) i
Hemavan
Kommunfullmäktige har 2020-04-21 § 65 fastställt gällande markpris för
flerbostadshus till 350 kronor/m2 och markpris för permanentbostäder till
200 kronor/m2.
Kommunstyrelsen har 2020-11-03 §161 beslutat att avsätta ytterligare investeringsmedel med anledning av fördyrade kostnader för Ackjaspåret.
Med anledning av detta behöver markpriserna justeras.
Markpriset ska täcka kostnader för detaljplan, arkeologisk undersökning,
avverkning, projektering inkl. geoteknik, anläggningskostnader för infrastruktur, inköp av mark, lantmäterikostnader samt personalkostnader.
Till mark för flerbostadshus föreslås ett högre pris jämfört med mark för
permanentbostäder.
I markpriset ingår inte anslutningsavgifter.
Beredande organs förslag
Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2020-01-14.
Kommunstyrelsen föreslår
att markpris för flerbostadshus fastställs till 420 kronor/m2
att markpris för permanentbostäder fastställs till 240 kronor/m2
att detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-04-21 § 65.
-----
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Ändring av investeringsbeslut - brandfordon i Tärnaby
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 91
att avsätta 6 800 000 kronor och meddela igångsättningstillstånd för inköp
av ny brandbil under 2021
att avsätta 200 000 kronor och meddela igångsättningstillstånd för anpassning av 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
Räddningschefen har aktualiserat behovet av att få förändra investeringen
att köpa in en ny brandbil under 2021 till att istället köpa in en ny släckbil
och en begagnad tankbil för totalt samma belopp 6 800 000 kronor under
2021.
Brandbilen som skulle köpas in var tänkt att fungera både som släckbil och
tankbil samtidigt. Detta skulle underlätta framkomligheten till flera områden i Tärnaby som har alltför branta väglutningar. Eftersom den nya bilen
skulle bli en kompromiss för att möta flera olika behov skulle den ta med
sig mindre vattenvolym. Efter att räddningschefen har haft kontakt med kollegor i kommuner med branta väglutningar anser räddningschefen att det
finns fördelar med att köpa in en ny allhjulsdriven släckbil och en nyare begagnad fyrhjulsdriven tankbil. Huvudorsaken till räddningschefens ändrade
uppfattning med en släckbil och en tankbil istället för en brandbil är att man
får med sig mer vatten för den initiala insatsen och därmed bedöms förmågan öka att släcka bränder.
Bedömning
Räddningschefen har bedömt att förmågan att släcka bränder ökar med inköp av en släckbil och en tankbil istället för en brandbil som skulle fungera
både som släckbil och tankbil. Formuleringen i tidigare investeringsbeslut
behöver omformuleras så att det överensstämmer med det som föreslagits.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-01-20.
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Kommunstyrelsen föreslår
att första att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 91 att avsätta 6 800 000 kronor och meddela igångsättningstillstånd för inköp av ny
brandbil 202 upphävs
att 6 800 000 kronor avsätts och igångsättningstillstånd meddelas för inköp
av en ny släckbil och en begagnad tankbil 2021.
-----
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Antagande av avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten
Under hösten 2020 har förslag till avsiktsförklaring för en god, jämlik och
jämställd hälsa i Västerbotten varit ute på remiss. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 september 2020. Efter remisstidens
utgång har Pilotprojektet folkhälsoarbetets infrastruktur fastställt avsiktsförklaringen.
Länsstyrelsen har 2020-12- översänt avsiktsförklaringen och önskar att den
antas av en central politisk instans inom regionen och kommunerna i Västerbottens län senast den 1 mars 2021.
Ärendet har beretts av Folkhälsorådet.
Västerbottens län har goda förutsättningar för att arbeta för en god hälsa
och goda livsvillkor bland sina medborgare.
För att nå fortsatt framgång är det angeläget att länets aktörer förtydligar
roller och ansvar i folkhälsoarbetet såväl på regional nivå som i relation till
lokala aktörer. Därför har kommunerna i Västerbotten, Region Västerbotten
och Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med andra viktiga aktörer utformat en gemensam avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet för en god,
jämlik och jämställd hälsa.
Syftet med avsiktsförklaringen är att ge ett konkret stöd för Västerbottens
folkhälsoaktörer att skapa en långsiktig och kunskapsbaserad samverka där
avsiktsförklaringen är ett verktyg för att integrera folkhälsoperspektiv såväl
i politiska beslut som i praktisk verksamhet.
Med avstamp i länets lokala och regionala förutsättningar har avsiktsförklaringen potential att vara en språngbräda som utvecklar Västerbottens folkhälsosamarbete och därigenom stärker folkhälsan i hela länet.
Beredande organs förslag
Folkhälsosamordnare Daniel Burmans tjänsteutlåtande 2021-01-26.
Kommunstyrelsen föreslår
att Storumans kommun ställer sig bakom och antar avsiktsförklaringen för
en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten.
----_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-02-02

KS § 9

17 (42)

KS/2020:436 - 040

Underhållsplan för fastigheter 2021-2025
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en långsiktig hållbar underhållsplan för kommunens fastigheter.
Ett förslag till underhållsplan för åren 2021–2025 har upprättats. Underhållsplanen innehåller uppskattade kostnader.
Underhållsplanen ska ses som ett planeringsdokument eftersom det kommer
kräva ständiga justeringar utifrån andra aktörers verksamhet samt utifrån
andra oförutsedda händelser.
Åtgärdsförslagen har tagits fram tillsammans med fastighetsförvaltaren
Fastighets AB Umluspen efter platsbesök och statusbedömning av
byggnader och teknisk utrustning.
Beredande organs förslag
Fastighetsansvarig Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2021-01-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 6.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa upprättat förslag till underhållsplan för åren 2021–2025.
-----
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Riktlinjer för investeringsredovisning
Med anledning av nya krav på kommunen i samband med redovisning av
investeringar antog kommunstyrelsen 2014-11-11 § 132 riktlinjer för investeringsredovisning.
Förslag till nya riktlinjer har upprättats. Förändringarna avser framförallt
kompletteringar avseende riktlinjer för äskande, uppföljning och redovisning. Anpassning har även skett till antagen policy för offentlig konst i Storumans kommun.
Riktlinjerna grundar sig i första hand på kommunal redovisningslag, anvisningar och information från ”Rådet för kommunal redovisning, RKR” och
är anpassade för Storumans kommun. Redovisningsansvarig ansvarar för
tolkning av dokumentet och ska alltid kontaktas vid tveksamheter.
Beredande organs förslag
Redovisningsansvarig Helena Viktorssons tjänsteutlåtande 2020-12-09.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 7.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättade riktlinjer för investeringsredovisning
att riktlinjerna ersätter riktlinjer för investeringsredovisning som kommunstyrelsen antagit 2014-11-11 § 132.
-----
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Framställan om tillfällig omfördelning av omstruktureringsmedel till omsorgsnämnden 2021
Omsorgsnämnden beslutade 2020-12-09 i samband med behandling av
detaljbudgeten 2021 att göra en framställan till kommunstyrelsen om att
från utrymmet omstruktureringsåtgärder omfördela motsvarande avvikelsen mellan detaljbudget och rambudget för 2021. Under oktober 2020 tog
nämnden ett antal beslut för att närma sig en budget i balans. Beslutade åtgärder utgörs av:
o
o
o
o
o

Sammanläggning av omsorgsverksamheten i Tärnaby
Förändrad ledningsorganisation
Införande av bemanningsenhet
Förändrad stab
Översyn av bemanningsgrader inom våra olika boenden

Åtgärder har vidtagits för att verkställa samtliga förslag i så snabb takt som
möjligt men samtliga delar kommer inte att ge effekt under 2021. Omsorgsnämnden har inlett ett arbete för en budget i balans i och med de beslutade
åtgärderna, det är emellertid inte tillräckligt utan kommer att kräva ytterligare åtgärder 2021 samt åren framöver. Nämnden har trots beslutade åtgärder beroende framförallt på eftersläpningar i effekterna av åtgärderna och
tidsutsträckning av verkställigheten av delar av åtgärderna bedömt att man
kommer att ha ett budgetunderskott i storleksordningen 9 000 000 kronor
2021.
Koncernchefens bedömning
Kommunfullmäktige tilldelade kommunstyrelsen 13 367 000 kronor i budgetramen 2021 för kommungemensamma omstruktureringsåtgärder. Medlen är avsedda för att kostnadstäcka åtgärder i verksamheterna som leder till
minskade kostnader eller ökade intäkter. Medlen bedöms även ska kunna
användas till att täcka budgetunderskott under tiden till dess beslut om åtgärder fått full ekonomisk effekt i verksamheten. Omsorgsnämndens framställan bedöms utifrån besluten om åtgärder som tagits i nämnden vara i
linje med hur omstruktureringsmedlen avsågs att användas.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-01-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 8.
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KS § 11 – forts.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja omsorgsnämnden en ersättning på 9 000 000 kronor år 2021 från
kommunstyrelsens medel avsatta för kommungemensamma omstruktureringsåtgärder (verksamhet 2202).
-----
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Ansökan om omstruktureringsmedel till fritids- kultur- och
utbildningsnämnden för framtagande av beslutsunderlag
inför bildande av gymnasieförbund
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2020-11-16 att ansöka
hos kommunstyrelsen om ekonomiskt tillskott på 250 000 kronor i omställningskostnader för arbetet med att ta fram beslutsunderlag för bildandet av
gymnasieförbund.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09, § 94 att Storumans kommun
ska arbeta vidare, för att tillsammans med andra kommuner i Region 10
bilda kommunalförbund med ansvar för gymnasieutbildning. Nämnden
anger att skollagen reglerar tydligt hur huvudmannaskapet för utbildning
skall se ut och nuvarande lagstiftning tillåter inte att kommuner delar på en
utbildning eller köper undervisning av varandra. Ett gymnasieförbund innebär att förbundet tar över huvudmannaskapet för gymnasieutbildning och
därmed är det fritt för skolorna i förbundet att samarbeta kring undervisning. Utbildningsmöjligheterna för eleverna breddas och styrning och samordning bör förbättras vilket i sin tur kan öka elevernas möjligheter att få
sin utbildning mestadels på hemmaplan. En större andel elever ger också
bättre möjligheter att planera för ett ekonomiskt hållbart och allsidigt utbud
som både gynnar elevernas möjligheter att gå den utbildning man önskar
och för arbetslivet att få en spridning av kompetens.
Nämnden anger vidare för att formera det fortsatta gemensamma arbetet i
Region 10 finns därför ett behov av ytterligare kommunala beslut samt att
snarast intensifiera arbetet med att färdigställa underlag inför beslut om förbundsbildning. För detta arbete behöver resurser tillsättas, främst i form av
arbetstid. Omfattningen bedöms motsvara minst 25 % arbetstid under första
halvåret 2021. Vilhelmina kommun har beslutat om motsvarande arbetstidsresurs.
Koncernchefens bedömning
Kommunfullmäktige tilldelade kommunstyrelsen 13 367 000 kronor i budgetramen 2021 för kommungemensamma omstruktureringsåtgärder. Medlen är avsedda för att kostnadstäcka åtgärder i verksamheterna som leder till
minskade kostnader eller ökade intäkter. Medlen bedöms även ska kunna
användas till att täcka budgetunderskott under tiden till dess beslut om åtgärder fått full ekonomisk effekt i verksamheten. Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ansökan om medel bedöms utifrån nämndens avsikt
verka för ett mer ekonomiskt hållbart och allsidigt utbud inom gymnasie
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verksamheten vara i linje med hur omstruktureringsmedlen avsågs att
användas.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-01-08.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 9.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja fritids-, kultur och utbildningsnämnden en ersättning på
250 000 kronor år 2021 att användas för ett mer ekonomiskt hållbart och
allsidigt utbud inom gymnasieverksamheten från kommunstyrelsens medel
avsatta för kommungemensamma omstruktureringsåtgärder (verksamhet
2202).
-----
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Översyn av politisk organisation inför mandatperioden
2023-2026
Bakgrund
Under 2019 och 2020 har fyra beslut tagits som berör en kommande översyn av den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 i samband med budgetbeslutet
2020 att det ska genomföras en översyn av förvaltningsorganisationen i
kommunkoncernen i syfte att optimera och utveckla synergieffekter.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-22 i samband med att man avslog
omsorgsnämndens förslag på ny förvaltningsorganisation att göra en total
organisationsöversyn av all kommunal verksamhet omfattande både politisk
organisation och förvaltningsorganisation.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-15 att två motioner som behandlades vid sammanträdet, inrättande av personalutskott och minskning av antalet ledamöter i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, skulle beaktas vid
översynen av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.
Koncernchefens bedömning
Översynen borde ta sin grund i att det först bestäms hur den politiska organisationen ska vara organiserad och därefter bestäms det hur förvaltningarna ska vara organiserade och kopplade mot nämnder och styrelse. Översynen bör också omfatta den kommunala bolagsstrukturen. Fastställandet av
den politiska organisationen för mandatperioden 2023–2026 bör beslutas i
kommunfullmäktige i juni månad 2021 eftersom val till kommande mandatperiod görs hösten 2022.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-12-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 10.
Arbetsutskottets förslag
att en parlamentarisk kommitté inrättas som bereder ett förslag på en politisk organisation från och med mandatperioden 2023-2026
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att den parlamentariska kommittén ska lämna sitt förslag på en politisk organisation från och med mandatperioden 2023–2026 senast den 30 april
2021
att nedanstående direktiv ges till den parlamentariska kommittén i arbetet
med översynen av den politiska organisationen inför mandatperioden
2023–2026
o Föreslå vilka nämnder som ska finnas och vilket ansvarsområde respektive nämnd ska ha från och med mandatperioden 2023–2026.
o Föreslå eventuella fusioner av kommunala bolag eller eventuella nya
kommunala bolag
o Föreslå vilka utskott som eventuellt ska finnas i kommunstyrelsen och
i respektive nämnd från och med mandatperioden 2023–2026
o Föreslå antalet ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
nämnderna och de kommunala bolagsstyrelserna.
Yrkande
Tomas Mörtsell (C) yrkar
att varje parti representerat i kommunfullmäktige utser en ordinarie representant och ersättare till den parlamentariska kommittén senast den 16 februari 2021
att Centerpartiets ordinarie representant är sammankallande i den parlamentariska kommittén.
Propositionsordning
1. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
2. Ordföranden ställer därefter proposition på eget tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen även bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta en parlamentarisk kommitté för beredning av förslag till politisk
organisation från och med mandatperioden 2023-2026
att den parlamentariska kommittén ska lämna sitt förslag till politisk organisation från och med mandatperioden 2023–2026 senast den 30 april 2021
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att lämna nedanstående direktiv till den parlamentariska kommittén i arbetet med översynen av den politiska organisationen inför mandatperioden
2023–2026
o Föreslå vilka nämnder som ska finnas och vilket ansvarsområde respektive nämnd ska ha från och med mandatperioden 2023–2026.
o Föreslå eventuella fusioner av kommunala bolag eller eventuella nya
kommunala bolag
o Föreslå vilka utskott som eventuellt ska finnas i kommunstyrelsen och
i respektive nämnd från och med mandatperioden 2023–2026
o Föreslå antalet ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
nämnderna och de kommunala bolagsstyrelserna.
att varje parti representerat i kommunfullmäktige utser en ordinarie representant och ersättare till den parlamentariska kommittén senast den 16 februari 2021
att Centerpartiets ordinarie representant är sammankallande i den parlamentariska kommittén.
-----
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Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk
förening under åren 2021-2024
Kommunfullmäktige behandlade den 2020-12-22 § 151 ärendet om kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening innebärande inbetalning
av kapitalinsats till föreningen. Kommunfullmäktige beslutade
att Storumans kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 1 300 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav
på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1300 per invånare
att bemyndiga kommunstyrelsen att utse särskilt angiven person att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 11.
Kommunstyrelsen beslutar
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2020-12-22 § 151 utse
redovisningsansvarig Helena Viktorsson att för kommunstyrelsens räkning
vidta de åtgärder som krävs och underteckna nödvändiga handlingar för inbetalning av kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett
belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
-----
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Kommunstyrelsens uppföljningsplan 2021
Kommunstyrelsen ska fastställa uppföljningsplan för sina egna verksamhetsområden 2021.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-01-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 12.
Vid kommunstyrelsens sammanträde görs komplettering i planen.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande uppföljningsplan för 2021:
Datum
23 mars
6 april

Nivå
KSAU
KS

18 maj
1 juni

KSAU
KS

31 augusti

KS

28 september
12 oktober

KSAU
KS

26 oktober
9 november

KSAU
KS

7 december

KSAU

21 december

KS

Verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
Projektverksamhet
Översiktlig planering
Arbetsmarknadsenhet
All verksamhet
All verksamhet
Räddningstjänst
Investeringsprojekt
Kansli
Administration
(ekonomi och personal)
Köksverksamhet
All verksamhet
All verksamhet
Teknisk verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
Sumnet
Samiskt förvaltningsområde
Kommunalförbundet
Lystkom
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
Trafikverksamhet

Inriktning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse
Uppföljning
Uppföljning
Uppföljning
Tertialuppföljning
Tertialuppföljning
Drift och ekonomi
Uppföljning
Drift och ekonomi
Drift och ekonomi
Drift och ekonomi
Delårsrapport
Delårsrapport
Drift och ekonomi
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan
Drift och ekonomi
Uppföljning
Uppföljning
Detaljbudget
Taxor och avgifter
Detaljbudget
Taxor och avgifter
Uppföljning
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att ytterligare uppföljningar av andra verksamheter görs vid behov.
-----
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Kommunstyrelsens vice ordförandes tjänstgöringsdagar 2021
Enligt gällande ersättningsbestämmelser för förtroendevalda ska deltidsarvoderade förtroendevaldas tjänstgöringsdagar fastställas av respektive
nämnd senast den 31 januari varje år.
Kommunstyrelsens vice ordförande har 2021-01-12 lämnat in tjänstgöringslista för 2021.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa tjänstgöringsdagar för kommunstyrelsens vice ordförande år
2021 enligt inlämnat underlag.
-----
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Förlängning av markanvisningsavtal - Björkfors 1:595 och
del av Björkfors 1:64
För området som benämns Centrumanläggning i Hemavan har en markanvisningstävling genomförts och därefter har markanvisningsavtal upprättats
med Olsson Trading Åtta AB. Markanvisningen innebär att Olsson Trading
Åtta AB, under en tid av två år från och med 2018-02-06, har ensamrätt att
förhandla med Storumans kommun avseende exploatering och markförvärv
av fastigheterna Björkfors 1:595 samt del av Björkfors 1:64. I tävlingsdokumentet och i avsiktsförklaringen i markanvisningsavtalet är angivet att
markområdet ska planläggas för hotell, handel och aktiviteter, gärna i kombination.
Enligt markanvisningsavtalet kan avtalstiden förlängas under förutsättning
att köparen aktivt drivit projektet och förseningen inte beror på denne.
Kommunstyrelsen har 2020-04-07 §48 beslutat om förlängning av markansvisningsavtalet till 2021-02-06.
Kommunfullmäktige har 2020-04-21 § 66 antagit detaljplanen för området.
Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen med yrkande att
kommunfullmäktiges beslut ändras samt att mark- och miljödomstolen ska
upphäva detaljplanen.
Olsson Trading Åtta AB har 2021-01-15 inkommit med skriftlig förfrågan
om förlängning av avtalet.
Beredande organs förslag
Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2021-01-15.
Kommunstyrelsen beslutar
att förlänga markanvisningsavtalet till 2022-02-06.
-----
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KS/2021:26 - 060

Projekt Sustainable Transport in MidtSkandia (STIMS)
MidtSkandia har 2021-01-21 inkommit med ansökan om deltagande och
medfinansiering av rubricerat projekt. Sökt summa från Storumans kommun är 10 000 euro.
Projektbeskrivning
Projektets huvudsakliga målsättning är att utveckla metoder för en snabb
kommersialisering av ny teknologi för fossilfritt flyg och fossilfria godstransporter i Botnia Atlantica-regionen.
Projektets målsättning bottnar i den ambition om klimatneutrala gods- och
persontransporter i E12-stråket år 2030 som antagits i ”Trafikstrategi för
E12-regionen” (utvecklad i Botnia Atlantica-Interregprojektet E12 Atlantica Transport). I strategin har genomförandet konkretiserats i åtgärden nyinvesteringar i laddstationer för el, samt tankställen för alternativa bränslen
längs hela E12 vid terminaler, rastplatser etcetera.
Projekt STIMS syftar till att stärka gränsregionens konkurrenskraft genom
att snabbt realisera de samhällsnyttor projektet identifierar och även kunna
förstärka önskvärda effekter genom att inspirera till implementering av relaterade innovationer inom privat och offentlig sektor.
Projektet ska utveckla effektiva tillvägagångssätt att introducera innovativ
teknologi för elflyg och fossilfria godstransporter i regionen. Projektets två
delmål är tillika är åtgärdsförslag i E12-regionens Trafikstrategi:
1. Kartlägga behov av åtgärder för att möjliggöra eldrivet regionalflyg
2. Kartlägga behov av åtgärder för att möjliggöra innovativ fossilfri teknologi för godstransporter
Projektet bygger vidare på och ska samarbeta med ett flertal tidigare och nu
pågående projekt, bland annat det ovannämnda E12 Atlantica Transport,
FAIR (Finding innovations to Accelerat Implementation of electric Regional Aviation), Nordic Battery Belt, Hydrogen Hub Mo, Fossilfria transporter
i Norr, med flera.
Projektperiod
2021-05-03 – 2022-10-31
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Projektbudget (i euro)
Kostnader
Personal
Externa tjänster
Resor och logi
Utrustning
Schablonkostnader
Summa
Finansiering
Region Västerbotten
Storumans kommun
Föreningen Blå vägen
Umeå kommun
Kvarkenrådet
Umeå universitet
Biofuel Region
MidtSkandia
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
Summa

225 370
53 500
10 500
1 775
33 805
325 000

78 500
10 000
5 000
5 000
7 500
5 000
9 000
10 000
195 000
325 000

Styrgrupp
Styrgrupp tillsätts av projektägaren vid projektstart.
Bedömning
Projektet har beretts i kommunens beredningsgrupp för projekt. Projektet
anknyter till många tidigare och pågående insatser och det är ett angeläget
utvecklingsområde för kommunen att stärka E12-stråket och inte minst
Storumanterminalens funktion i logistiksystemet.
Omställning till hållbara energislag inom transportsystemet totalt sett är
också väldigt angeläget både för regionens näringsliv och samhället som
helhet.
Projektbeskrivningen är dock lite otydlig i exakt hur kommunens engagemang i projektet förväntas genomföras. Detta måste kommunen ta ställning
till och även om kommunen ska begära en plats i projektets styrgrupp.
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En ytterligare fråga att ta ställning till är om det främst är kommunstyrelsen
eller det kommunala bolaget Industri- och logistikcentrum som bör vara den
primära kommunala parten i projektet. Båda alternativen kan ha sina fördelar men kan också medföra lite olika fokus på hur projektresultaten kan utnyttjas.
Koncernledningsgruppen har 2021-01-25 tillstyrkt deltagande i och medfinansiering av projektet.
Kommunstyrelsen beslutar
att delta i projektet
att kommunens medfinansiering, 10 000 euro maximalt motsvarande
101 000 kronor, tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av
projekt och näringslivsfrämjande insatser för år 2021.
Jäv
Hans-Peter Carlson (L) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning
och beslut.
-----
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KS/2020:923 - 000

Remiss - promemorian Befordringskravet i postförordningen
Infrastrukturdepartementet har i remiss daterad 2020-11-30 bjudit in
Storumans kommun att lämna synpunkter på rubricerat betänkande.
Ärendet har överlämnats till kanslienhetens utredare för tjänsteutlåtande
och förslag till yttrande.
Betänkandet i korthet
I korthet betyder förslagen att kraven på befordringstid av posten ändras
från att 95 % av alla brev som lämnas in ska delas ut inom två arbetsdagar,
till att 85 % ska delas ut inom två arbetsdagar och 97 % inom fyra arbetsdagar.
Yttrande
Förslag till yttrande har upprättats av kommunkansliets utredare i samarbete
med Åsele kommun, som också är remissinstans. Yttrandet har även förankrats i kommunchefsgruppen inom Region 10 som ställer sig bakom yttrandet.
Yttrandet säger i korthet att det är förståeligt att förutsättningarna för
postutdelningen förändras med tiden, då allt färre fysiska brev skickas.
Dock är risken mycket stor för vår del av landet – med vår speciella geografi och stora avstånd – att en generell procentsats för hela landet kommer
att innebära att de brev som kan ”falla utanför” den beslutade andelen (och
därför delas ut allra långsammast) till allra största delen kommer att förekomma hos oss. Detta är förödande för samhällsservicen för medborgare
och näringsliv och även för förtroendet till samhällets institutioner på längre
sikt.
Dessutom pågår en större statlig utredning angående postsystemets finansiering (dir. 2020:101) som ska slutrapporteras i januari 2023, och det vore
inte logiskt att göra några större förändringar av postsystemets förutsättningar innan dess.
Vidare poängterar yttrandet att den minskade brevvolymen måste kunna
kompenseras åtminstone till viss del av den ständigt ökande paketvolymen,
och att samordning måste kunna ske på ett bättre sätt. Arjeplogs kommun
har deltagit i ett pilotprojekt kring detta och meddelar att man gärna kan
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ställa upp som ”testbädd” för ett fortsatt utvecklingsarbete kring samdistribution.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2021-01-22.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande till Infrastrukturdepartementet enligt upprättat förslag.
-----
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KS/2020:960 - 000

Remiss - Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken
Kulturdepartementet har i remiss daterad 2020-12-14 bjudit in Storumans
kommun att lämna synpunkter på Sametingets förslag till handlingsprogram
för bevarande av de samiska språken.
Bakgrund och sammanfattning av förslagen
Regeringen gav den 20 november 2019 Sametinget i uppdrag att utarbeta ett
samlat handlingsprogram för bevarande av de samiska språken (nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, umesamiska och pitesamiska). Bakgrunden till uppdraget är regeringens skrivelse, Nystart för en stärkt minoritetspolitik (2017/18:282), där regeringen gjorde bedömningen att ett långsiktigt
och samlat handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken bör utarbetas och antas.
Handlingsprogrammet är mycket ambitiöst och de huvudsakliga åtgärdsområdena är:
o Lägga grund för de samiska språkens möjligheter att revitaliseras
o Språkliga resurser och språklig infrastruktur
o En fungerande utbildningskedja
o Kultur bär språk, språk bär kultur
o Förbättrat gränsöverskridande samarbete
o Synliggörande och statushöjning.
Många av förslagen berör kommunala verksamheter, framför allt inom förskola, skola och äldreomsorg samt inom generell samhällsservice som alltid
ska finnas tillgänglig på minoritetsspråken.
Förslag till yttrande
Ett förslag till yttrande har upprättats av kanslienhetens utredare i samråd
med minoritetssamordnaren samt fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Yttrandet är generellt positivt till de föreslagna förändringarna, eftersom många av dem fokuserar på att åtgärda strukturella brister på bland
annat språk- och kulturkompetens som i många fall i princip brukar omöjliggöra för förvaltningskommunerna att fullt ut leva upp till minoritetslagstiftningens krav och medborgarnas rättigheter. Ett konkret förslag som
däremot avstyrks är att förskola på samiska ska erbjudas inom fyra månader
efter att det efterfrågats av vårdnadshavaren. Kommunen är naturligtvis inte
negativ till att leva upp till målsättningen att erbjuda detta så skyndsamt
som möjligt, men det är inkonsekvent att skriva in ett sådant specifikt
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tidskrav i detta handlingsprogram som främst fokuserar på strukturella åtgärder för att stärka kapaciteten för samhället att tillgodose individernas rättigheter på längre sikt. Förslaget skulle dessutom innebära en ändring i
skollagen och behöver i så fall behandlas i en separat process.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2021-01-22.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande till Kulturdepartementet enligt upprättat förslag.
-----
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Lägesrapport från beredningsgruppen vid extraordinära
händelser - covid-19
I anslutning till sammanträdet lämnar koncernchefen följande lägesrapport.
Föregående lägesrapportering från beredningsgruppen vid extra ordinära
händelser lämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-22.
Beredningsgruppen vid extraordinära händelser har sedan i början av oktober sammanträtt en gång i veckan. Under de sista veckorna av 2020 var nytillkommande konstaterade smittade på en låg nivå med bara enstaka fall. I
början på 2021 har antalet nytillkomna smittade återigen varit tilltagande.
Smittspridningen är först och främst bland elever i kommunens östra del.
Smittspridningen är fortsatt låg i kommunens västra del. Gunnarns skola har
varit stängd vecka 4 på grund av att ett flertal elever men även en i personalen blivit konstaterad smittad av covid-19. 9 elever var smittade på Gunnarns skola. Under tiden har det varit hög elevfrånvaro på Centralskolan
och Röbroskolan. Årskurs 6 har haft distansundervisning från torsdag den
28 januari till och med måndag den 1 februari. 5 elever och en i personalen
har bekräftats smittade på Centralskolan och Röbroskolan. En elev på
Parkskolan är också bekräftad smittad av covid-19. Pandemilagen trädde i
kraft från och med 10 januari i år. Med anledning av direktiv och restriktioner har kommunens idrottslokaler öppnats för barn och ungdomar födda
2005 och senare. Idrottslokalernas omklädningsrum hålls stängda och antalet som får vistas i idrottslokalerna har begränsats. Under vecka 4 har regionen meddelat 28 bekräftade fall av Covid-19 i Stormans kommun. Samtliga bekräftade fall är i kommuns östra del.
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.
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Kommunstyrelsen beslutar
att notera lägesrapporten.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-02-02

40 (42)

KS § 22

Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Beslut
Färdtjänst (9.1)
Riksfärdtjänst (9.4)
Skolskjuts (10.3)
Upphandlingar (2.1)
Yttrande över förslag till detaljplan (3.8)
Yttranden över ansökningar om förvärvstillstånd
(5.10)
Yttranden över ansökningar om undersökningstillstånd enligt minerallagen (5.11)
Beslut om att avstå från att lämna yttrande över
externa remisser (5.13)
Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens
investeringsram upp till 500 tkr
Brådskande ärende (5.3)
Yttrande över remiss Förslag till vägledning för
hantering av jordbruksmark i fysisk planering
och tillämpning av 3 kapitlet 4 § miljöbalken
Kommunstyrelsens arbetsutskott §13

Beslutsdatum
December 2020
December 2020
December 2020
Januari 2021
December 2020
December 2020
December 2020
December 2020
2021-01-27
2021-01-28

2021-01-19

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
-----
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Meddelanden
KS/2019:1240
KS/2020:805
Länsstyrelsens redovisning 2021-01-22 om bygdeavgiftsmedel för år 2020
samt meddelande om beslutsram för 2021.
KS/2021:32
Arbetsmarknadssekreterarens redovisning av arbetsmarknadsåtgärder 2020.
KS/2020:264
Konsumentvägledarens redovisning av konsumentvägledningsverksamheten andra halvåret 2020.
KS/2011:50
Bergsstatens beslut om förlängning av följande undersökningstillstånd enligt minerallagen:
Ärendebeteckning
KS/2011:50

Beslutsdatum Undersökningstillstånd
2020-12-03
Gunnarn nr 68

Sökande

KS/2011:50
KS/2011:50
KS/2011:50
KS72011:50
KS/2011:50
KS/2011:50
KS/2017:359

2020-12-03
2020-12-03
2020-12-03
2020-12-03
2020-12-03
2020-12-03
2020-12-10

Gunnarn Mining AB
Gunnarn Mining AB
Gunnarn Mining AB
Gunnarn Mining AB
Gunnarn Mining AB
Gunnarn Mining AB
Oy Zawar Resources
Finland Ltd

Gunnarn nr 110
Gunnarn nr 116
Gunnarn nr 116 A
Risberget nr 2
Risberget nr 4
Storuman nr 1
Köli nr 100

Gunnarn Mining AB

KS/2019:1389
Diskrimineringsombudsmannens (DO) information daterad 2020-12-18 om
uppskjuten kontroll kopplat till tidigare genomförd tillsyn av Storumans
kommun. DO meddelar att man inte kommer att genomföra ytterligare tillsyn under 2020 men kan dock komma att göra det vid senare tillfälle.
KS/2020:970
Förlängd och justerad överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredska (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
om kommunernas arbete med civilt försvar 2021
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Hnr KS/2020:3676
Meddelanden från styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR):
Beteckning
Meddelandenr
Hnr KS/2020:3676 20/2020

Innehåll
Överenskommelse mellan
staten och Sveriges
Kommuner och Regioner
(SKR) inom området
psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022.

Hnr KS/2020:3677 24/2020

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om Välfärdsteknik
med de äldre i fokus

KS/2020:257
Följande protokoll redovisas:
o Styrelsen för Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 2020-11-30
o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2020-11-30
-----
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