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Motion - inrättande av föreningsenhet inom kommunförvaltningen
Hans-Peter Carlson (L) och Per-Erik Sahlman (L) har 2020-09-04 lämnat in
en motion om samordning av arbetet gentemot förenings-livet till ett ställe i
kommunförvaltningen.
Motionärerna föreslår
att kommunen inrättar en föreningsenhet som behandlar alla föreningsfrågor (alla typer av stöd) i den kommunala koncernen inkl. kommunala bolag
att kommunen tar fram tydliga kriterier för kommunalt stöd till föreningar
att kommunen öppet och årligen redovisar uppföljning av föreningsstöd i
kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-15 § 104 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till
koncernchefen för tjänsteutlåtande.
Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning
Motionärerna beskriver att ett av skälen till att kommunen är en attraktiv
kommun att bo i är vårt föreningsliv. Motionärerna skriver vidare att i nuläget har kommunen ekonomiska åtaganden i många föreningar på många
olika sätt. Det finns inte heller en likformig process för hur kommunen
stödjer olika föreningar. Vissa föreningar får driftsbidrag, andra tillgång till
anläggningar, andra nyttjar allmänna anläggningar och några får anläggningsbidrag. Motionärerna anser att det är viktigt att kommunen stödjer föreningarna på ett rättssäkert och jämlikt sätt. Motionärerna vill att kommunen samordnar allt det arbete som ändå sker gentemot föreningslivet på ett
ställe.
Stöd till föreningar ges från fritids-, kultur- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen. Övriga nämnder och kommunala bolag saknar reglemente eller bolagsordning som lämnar möjligheten att lämna stöd till föreningar med undantag av eventuell sponsorverksamhet. Eftersom det finns
olika typer av stöd (direkt stöd och indirekt stöd) och som ges från framförallt två förvaltningar kan det vara svårt att helt överblicka stödverksamheten
till föreningarna. Inför ny mandatperiod 2023- 2026 görs en översyn av den
politiska organisationen. Politisk organisation bedöms ska beslutas senast i
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kommunfullmäktige november 2021. Efter beslut om politisk organisation
ska en översyn göras av förvaltningsorganisationen. Vid översynen av förvaltningsorganisationen bedöms det vara lämpligt att förslaget om inrättande av en föreningsenhet utreds och beslutas.
Kriterierna för kommunalt stöd till föreningarna bedöms vara tillräckligt för
de vanligast förekommande stöden. Där kriterierna är otydligt beskrivna eller saknas rör framförallt de föreningar som getts tillgång till kommunala
anläggningar och de som fått särskilt anläggningsbidrag för egen anläggning. Bedömningen är att kriterier vid tillgång till kommunens anläggningar
och givande av särskilt anläggningsbidrag skulle öka tydligheten vilka föreningar som kan omfattas och ge berörda föreningar mera långsiktiga planeringsförutsättningar.
Eftersom stöden är i olika form och ges från olika förvaltningar med egna
ansöknings- och beslutsprocesser blir föreningarnas totala stöd från kommunen svår att helt överblicka både för kommunen och föreningarna. En årlig öppen redovisning av föreningsstödet bedöms stärka kommunens styrning av medlen men även ge föreningarna och övriga en bättre insyn.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-08-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 51.
Kommunstyrelsen föreslår
att motionens del att Storumans kommun inrättar en föreningsenhet som
behandlar alla föreningsfrågor (alla typer av stöd) i kommunkoncernen
inkluderande kommunala bolag utreds samt beslutas vid översynen av
förvaltningsorganisationen och därmed anses besvarad
att motionens del att kommunen tar fram tydliga kriterier för kommunalt
stöd till föreningar bifalls
att motionens del att kommunen öppet och årligen redovisar uppföljning av
föreningsstöd i kommunen bifalls.
-----
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Motion - kostnadsfri utdelning av mensskydd till elever upp
till 22 år
Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V) har 2020-12-02 lämnat in
rubr. motion där de sammanfattningsvis skriver följande.
Menstruation har länge varit ett närmast tabubelagt ämne trots att det berör
alla kvinnor varje månad under en stor del av deras liv. Mens och mensskydd är inte heller något givet tema på den politiska arenan och en biologiskt orättvis könsfråga. Problemen kan vara extra laddade för de unga och
borde dessutom inte vara en klassfråga. Ofta har den unga kvinnan det svårt
ekonomiskt och kanske inte kan byta skydd tillräckligt ofta så att det kan
innebära en hälsorisk. Vänsterpartiet föreslår därför att en verksamhet startas för att erbjuda unga kvinnliga elever att via besök hos skolsköterska eller kurator får kostnadsfri utdelning av mensskydd. Åldersgränsen föreslås
då sträcka sig till och med 22 års ålder. Detta kan ses som en satsning på
ungas psykiska och fysiska hälsa. De unga kvinnornas kontinuerliga kontakt med sin skolsjuksköterska eller kurator kan förväntas skapa förtroendefulla relationer som underlättar för de unga att söka stöd och råd också om
andra frågor.
Motionärerna föreslår
att kommunen startar en verksamhet som erbjuder elever upp till 22 år att
via besök hos skolsköterska eller kurator få kostnadsfri utdelning av mensskydd.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 140 att överlämna motionen
till Kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter internremitteras
till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 2021-05-10
Motionen belyser en relevant jämställdhetsfråga som återkommande aktualiserats i många kommuner och andra politiska instanser via till exempel
motioner och medborgarförslag. Försvarsmakten har infört kostnadsfria
mensskydd för alla värnpliktiga. Flera länder, till exempel Skottland och
Nya Zeeland, har genomfört detta på nationell nivå. Kostnaden för mensskydd beräknas per person variera mellan ca 500-1 500 kronor per år så det
råder en betydande ekonomisk ojämställdhet i denna fråga.

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-08-31

5 (44)

KS § 96 – forts.
Storumans kommun tillhandahåller idag mensskydd tillgängliga på samtliga
skolor och utdelas gratis av skolsköterska eller annan skolpersonal vid behov som uppstår under skoltid. I den aktuella motionen yrkas att elever upp
till 22 års ålder via besök hos skolsjuksköterska eller kurator få kostnadsfri
utdelning av mensskydd.
Den föreslagna lösningen i den aktuella motionen är problematisk av flera
skäl.
Tillgången på skolsköterskor och kuratorer är för begränsad på kommunens
skolenheter för att kunna leverera den förslagna funktionen på ett tillräckligt bra och jämlikt sätt och det kan också vara problematiskt med hänsyn
till den enskildes behov av integritet.
Det finns olika sätt att organisera ett genomförande av kostnadsfria mensskydd i praktiken.
I Österåkers kommun, som har haft kostnadsfria mensskydd sedan år 2018,
har kommunen löst den kostnadsfria utdelningen av mensskydd i samarbete
med Regionens Ungdomsmottagning som hanterar utdelningen.
I Smedjebackens kommun har man nyligen fattat beslut att erbjuda kostnadsfria mensskydd. För att kunna erbjuda mensskydd kommer varje kommunal toalett (450 toaletter) i Smedjebackens kommun att utrustas med
automatisk anordning där tre olika typer av mensskydd kommer finnas till
förfogande. Personalen som ansvarar för lokalvården kommer att hantera
dessa automater/hygienartiklar.
Då frågan om kostnadsfria mensskydd inte kan anses ligga inom skolans/elevhälsans ansvarsområde är det inte rimligt att fritids-, kultur- och
utbildningsnämnden tar kostnaden för material och hantering av utdelning.
Detta kan inte genomföras med befintliga resurser och i motionen beskrivs
ingen plan för hur förslaget ska finansieras.
Beredande organs förslag
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-10 § 37.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 52.
Arbetsutskottets förslag
att motionen avslås.
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Yrkande
Daniel Johansson (V), biträdd av Peter Åberg (S), yrkar att motionen återremitteras för ytterligare utredning i följande delar:
o Kostnaden för fria mensskydd avseende grundskola i Storumans
kommun
o Finansiering via kommunstyrelsens budget som en satsning på folkhälsa och jämställdhet
o Hanteringen i förvaltningen och vid skolenheterna för att säkerställa
tillgången till mensskydd för flickor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller vid
senare tillfälle vilket innebär bifall till Daniel Johansson återremissyrkande.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid senare tillfälle och kommunstyrelsen bifaller därmed Daniel Johanssons återremissyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare utredning i följande delar:
o Kostnaden för fria mensskydd avseende grundskola i Storumans
kommun
o Finansiering via kommunstyrelsens budget som en satsning på folkhälsa och jämställdhet
o Hanteringen i förvaltningen och vid skolenheterna för att säkerställa
tillgången till mensskydd för flickor.
------
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Motion - bilprovningslokaler i kommunförrådet i Tärnaby
Elving Karlsson (SD) och Marie Berglund (SD) har 2021-05-07 lämnat in
en motion om bilprovningslokaler i kommunförrådet i Tärnaby där de
skriver följande.
Det ser ut att bli en långbänk att kunna finna en fungerande lokal till
Bilprovningen i Tärnaby-Hemavan. De boende ska inte behöva åka miltals
för att kunna besikta sina bilar, husvagnar/husbilar och andra fordon. Det
handlar också om en rättvisefråga i kommunen och måste lösas omgående
till ett praktiskt alternativ.
Kommunförrådet på Industrivägen 15 i Tärnaby borde kunna öppnas upp
som en lokal för Bilprovningen. En port finns redan för infart och det går
säkert lätt att öppna upp för en port på andra sidan så att man enkelt kan
köra in och ut.
Motionärerna föreslår
att kommunfullmäktige snabbt uppdrar till kommunstyrelsen att utreda om
kommunförrådet kan fungera fullgott i alla situationer som
bilprovningslokal i Tärnaby.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 § 60 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Opus Bilprovning gick den 26 maj 2021 ut med att man kommer att starta
mobila enheter för besiktning i glesbygd. Opus Bilprovning kommer att
verka på de orter där AB Svensk Bilprovning haft sina mobila enheter. Tärnaby är en av orterna där man senast 2022 kommer att erbjuda glesbygdsbesiktning via mobila enheter.
Utifrån motionens innehåll bedöms att syftet med den blir besvarat i och
med att det åter ska etableras bilbesiktning i Tärnaby.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-08-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 53.
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Kommunstyrelsen föreslår
att motionen anses besvarad.
-----
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Medborgarförslag - försäljning av Hemavans flygplats
Ett medborgarförslag har 2020-02-18 lämnats in där förslagsställaren föreslår att Hemavans flygplats säljs till högstbjudande.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-21 § 55 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Hemavan flygplats ägs av Storumans kommun och driften sköts av det majoritetsägda bolaget Hemavan Tärnaby Airport AB. Flygplatsen i Hemavan
har av staten upphandlad linjetrafik och är klassad som regional upphandlad
flygplats. Man kan dela in landets civila flygplatser i tre kategorier; statlig
flygplats, regional flygplats med statligt stöd och övriga flygplatser.
Storumans kommuns nettokostnader för att bedriva flygplatsverksamhet beräknas 2021 uppgå till 2 174 000 kronor. Intäkterna beräknas uppgå till
9 512 000 kronor varav 8 745 000 är statligt bidrag. Kostnaderna beräknas
uppgå till 11 686 000 kronor.
Bedömningen är att utan en upphandlad linjetrafik och/eller statligt stöd för
flygplatsen finns det i dagsläget mycket svagt intresse för privata intressenter att förvärva flygplatsen i syfte att bedriva flygplatsverksamhet. Möjligheten för privata intressenter att få statligt stöd för driften av flygplatsen är
osäkert och intresset från det privata att gå in med egna medel till Hemavans flygplats har historiskt varit lågt. Kommunen har gått från att vara minoritetsägare av driftbolaget Hemavan Tärnaby Airport AB till att äga över
90 procent när minskat statligt stöd till de regionala flygplatserna har inneburit behov av årligt återkommande stöd från ägarna.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-08-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 54.
Kommunstyrelsen föreslår
att medborgarförslaget avslås.
-----
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KS/2020:337 - 315

Medborgarförslag - parkeringsplatser längs Granåsvägen i
Tärnaby
Ett medborgarförslag har 2020-05-20 lämnats in där förslagsställaren föreslår att Storumans kommun anlägger ett antal P-platser längs södra sidan
Granåsvägen i Tärnaby, i anslutning till de blivande kolonilotterna och infarten till Granåsvägen 7–9.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 85 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till kommunstyrelseförvaltningen där koncernchefen
upprättat och sammanställt ett tjänsteutlåtande.
Bedömning
Ägaren av flerbostadshusen bedöms vara den som i huvudsak ska tillgodose
möjligheten till parkeringsplatser för hyresgästerna. Kolonilotternas
ägare/driftansvarig bedöms på motsvarande sätt vara den som i huvudsak
ska tillgodose möjligheten till parkeringsplatser för de som brukar kolonilotterna. Kommunalt anläggande och drift av parkeringsplatserna bedöms
dessutom bli osäkert när Granåsvägen är Trafikverkets väg och att det bedöms fordras tillstånd för både anläggandet av parkeringsplatserna och utfart på vägen.
I förslaget till fördjupad översiktsplan för Tärnaby som för närvarande är
ute på samråd, utpekas den föreslagna marken som reservmark till ett framtida stationsområde i Tärnaby.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-08-09.
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2021-04-29.
Samhällsplanerare Alexander Sahlströms tjänsteutlåtande 2021-07-23.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 51.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget.
-----
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KS/2021:194 - 555

Medborgarförslag - bilbesiktning i Hemavan-Tärnaby
Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-03-29 där förslagsställarna vill att
Storumans kommun sett ur ett rättviseperspektiv verkar för att möjliggöra
bilbesiktning i Hemavan-Tärnabyområdet.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 37 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
Ärendet har därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.
Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning
Ett medborgarförslag har inkommit om att anpassa någon av verkstadslokalerna i området att användas till besiktningslokal. Förslagsställarna beskriver att det under en omfattande del av året så är det en besvärlig vägsträcka
att ta sig till Storuman för besiktning.
Opus Bilprovning gick den 26 maj 2021 ut med att man kommer att starta
mobila enheter för besiktning i glesbygd. Opus Bilprovning kommer att
verka på de orter där AB Svensk Bilprovning haft sina mobila enheter.
Tärnaby är en av orterna där man senast 2022 kommer att erbjuda glesbygdsbesiktning via mobila enheter.
Utifrån innehållet i och syftet med medborgarförslaget bedöms detta besvarat i och med att det åter ska etableras bilbesiktning i Tärnaby.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-08-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 56.
Kommunstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
-----
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KS/2020:976 - 001

Politisk organisation från och med mandatperioden
2023-2026
Mot bakgrund av att kommunfullmäktige under 2019 och 2020 tagit olika
beslut som berör en kommande översyn av den politiska organisationen beslutade kommunstyrelsen 2021-02-02 § 13
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
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 senast den 16 februari 2021
att Centerpartiets ordinarie representant är sammankallande i den parlamentariska kommittén.
Parlamentariska kommitténs arbete, förslag och rekommendationer
Parlamentariska kommittén har härefter sammanträtt vid fyra tillfällen – 4
mars, 19 mars, 22 april och 5 maj - och arbetat fram följande förslag och
rekommendationer som närmare framgår av minnesanteckningar daterade
2021-05-05.
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Nämnds- och bolagsstruktur
Kommitténs förslag
att nuvarande nämndstruktur ska behållas
att inte inrätta ett särskilt personalutskott under kommunstyrelsen utan att
personalstrategiska frågor ska som tidigare hanteras i kommunstyrelsens
arbetsutskott
att nuvarande bolagsstruktur ska behållas.
Antal ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och
bolag
Kommitténs förslag
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat med 31 ledamöter
att antalet ledamöter i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska minska
från nuvarande nio (9) ledamöter till sju (7) ledamöter
att övriga nämnder och kommunstyrelsen ska ha oförändrat antal ledamöter
att antalet ledamöter i Hemavan Tärnaby Airport AB ska vara fem (5) och
inga suppleanter
att övriga bolag ska ha oförändrat antal ledamöter
att notera att det är möjligt för kommunfullmäktige att utse partipolitiskt
obundna ledamöter till styrelser i kommunala bolag.
Ansvarsområden för kommunstyrelsen, nämnder och bolag
Ansvarsområden för kommunstyrelsen och nämnder ingår inte i uppdraget
som lämnats av kommunstyrelsen till kommittén. Kommittén kan dock
lämna rekommendationer på förändring av reglementet och bolagsordningar
inför mandatperioden mandatperiod 2023 – 2026.
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Kommittén har diskuterat följande frågor:
1. Samverkan mellan kommunstyrelsen och fritid-, kultur- och utbildningsnämnden avseende skolskjutsar måste utvecklas med rimliga resoch väntetider i hela kommunen med bibehållen kostnadseffektivitet.
2. Samverkan mellan kommunstyrelsen och omsorgsnämnden avseende
arbetsmarknadsrelaterade frågor måste utvecklas för att optimera
effekten av de samlade kommunala insatta resurserna.
Kommitténs rekommendationer
att en utredning med en konsekvensanalys görs om det är möjligt att överföra den del av kommunens stadsnät (SumNet) benämnt kommunikationsnivå med tillhörande tjänster till det kommunala bolaget Industri- och Logistikcentrum i Storuman AB.
att följande ändringar görs vid revidering av kommunstyrelsens och nämndernas reglemente inför kommande mandatperiod:
o under delen personalpolitiken tillföra - besluta även om övergripande
arbetsmiljö- och arbetsgivarfrågor.
o under delen personalpolitiken lägga till punkterna - kompetensförsörjning och verka för mångfald, jämställdhet och integration.
o under delen kommunstyrelsens uppföljning tillföra - utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, informera sig om hur den
interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen och årligen rapportera till kommunfullmäktige.
att en översyn görs av sammanträden på distans.
Arbetsutskottet beslutade 2021-05-18 att sända parlamentariska kommitténs
förslag och rekommendationer på remiss till partierna som är representerade
i kommunfullmäktige och att efter genomförd remissomgång och bearbetning av inkomna remissvar behandla ärendet enligt följande
Datum
2021-08-17
2021-08-31
2021-09-14

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Parlamentariska kommitténs förslag har härefter varit ute på remiss under
perioden 2021-06-09-2021-08-01.
Vid remisstidens utgång har ett yttrande inkommit från Socialdemokraterna.
Beredande organs förslag
Parlamentariska kommitténs minnesanteckningar 2021-05-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 46 och
2021-08-17 § 57.
Kommunstyrelsen föreslår
att nuvarande nämndstruktur ska behållas
att ett särskilt personalutskott under kommunstyrelsen inte inrättas utan att
personalstrategiska frågor ska som tidigare hanteras i kommunstyrelsens
arbetsutskott
att nuvarande bolagsstruktur ska behållas
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat med 31
ledamöter
att antalet ledamöter i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden minskas
från nuvarande nio (9) ledamöter till sju (7) ledamöter och lika många ersättare
att övriga nämnder och kommunstyrelsen ska ha oförändrat antal ledamöter
och ersättare
att antalet ledamöter i Hemavan Tärnaby Airport AB ska vara fem (5) och
inga suppleanter
att övriga bolag ska ha oförändrat antal ledamöter
att kommunfullmäktige noterar möjligheten att utse partipolitiskt obundna
ledamöter till styrelser i kommunala bolag
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att en utredning med en konsekvensanalys genomförs om det är möjligt att
överföra den del av kommunens stadsnät (SumNet) benämnt kommunikationsnivå med tillhörande tjänster till det kommunala bolaget Industri- och
logistikcentrum i Storuman AB
att följande ändringar görs vid revidering av kommunstyrelsens och nämndernas reglemente inför kommande mandatperiod:
o under delen personalpolitiken tillföra att besluta även om övergripande arbetsmiljö- och arbetsgivarfrågor.
o under delen personalpolitiken lägga till punkter om kompetensförsörjning samt verka för mångfald, jämställdhet och integration.
o under delen kommunstyrelsens uppföljning tillföra att utvärdera
kommunens samlade system för intern kontroll, informera sig om hur
den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen och årligen
rapportera till kommunfullmäktige.
att en översyn av sammanträden på distans genomförs.
-----
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Systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i
Västerbotten
Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet mellan länets 15
kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg, har översänt rekommendation till beslut gällande systemledning och framtidsbild för Nära
vård 2030 i Västerbotten. Återkoppling på beslut ska skickas senast
2021-09-30.
Bakgrund
Den nya regionala samverkansstrukturen för vård och omsorg började gälla
den 1 september 2020. Samtliga länets 15 kommuner och Region Västerbotten ingår och innehåller såväl grupperingar av tjänstepersoner som förtroendevalda. På lokal nivå finns samverkansöverenskommelser och arenor
där representanter från olika huvudmän möts.
Under hösten 2020 har de olika grupperna i den regionala samverkansstrukturen formerat sig, arbetat vidare med pågående ärenden samt bedrivit utvecklingsarbete.
Riksdagen beslutade i november 2020 om en primärvårdsreform – inriktningen för en nära och tillgänglig vård. Målet med omställningen är att
hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården är navet i vården
och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.
Hälso- och sjukvården bör vara utformad så att patienten får en god, nära
och samordnad vård som stärker hälsan. Målet bör också vara att patienten
är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare
användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås.
Omställningen till Nära vård är påbörjade i länets tre närsjukvårdsområden i
samverkan med kommunerna. En av de viktigaste framgångsfaktorerna i
omställningen till Nära vård är samspelet mellan regioner och kommuner,
där både ledande förtroendevalda och ledande tjänstepersoner är delaktiga.
Både kommuner och regioner har komplexa uppdrag i sig, och det kommunala självstyret gör att de har stor rådighet över hur uppdragen utformas och
vilka beslut som fattas. För att möta dessa utmaningar har de förtroendevalda i samverkansforumet Samråd vård och omsorg beslutat om en gemensam framtidsbild och en gemensam systemledning för Nära Vård i Västerbotten. Systemledningens uppgift är att på en övergripande nivå ansvara för
hela systemets resultat och utveckling, kartlägga och peka ut riktningen och
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gemensamma målsättningar, följa upp och utvärdera samt reflektera för att
förfina mål och uppföljning.
Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars 2021
att rekommendera Region Västerbotten och de 15 kommunerna i Västerbotten besluta att Samråd Vård och omsorg och Länssamverkansgruppen
utgör systemledning för Nära vård i Västerbotten samt att fastställa Framtidsbild Nära vård 2030.
Beredande organs förslag
Omsorgsnämndens protokoll 2021-05-26 § 31.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 58.
Kommunstyrelsen föreslår
att Samråd Vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör systemledning för Nära vård i Västerbotten
att Framtidsbild Nära vård 2030 fastställs.
-----
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Investeringsprojekt 2021 inom kommunstyrelsens investeringsram
Behov finns att avsätta medel för investeringsprojekt år 2021 enligt följande:
Skytteanska skolan – utbyte av radiatorer och värmeledningar
Under försommaren har det uppstått läckage på radiatorer i Skytteanska
skolan på grund av rostangrepp. Vid noggrannare undersökning av radiatorerna på skolan är flertalet av dessa rostskadade. För att undvika fler läckage och haverier inför kommande vinter måste radiatorer och ledningar bytas ut.
Parkeringsplatser, skärmtak m.m. för hemtjänsten i Storuman
Som ett led i att förbättra förutsättningarna för hemtjänsten behöver omsorgsnämnden ordna med varaktiga parkeringsplatser, skärmtak samt möjlighet till att tina av någon bil i sänder under vintertid. Omsorgsnämnden
bedömer att det är ändamålsenligt att varaktigt ha hemtjänsten lokaliserad
vid Tranan (fastigheten Orren 23).
Beredande organs förslag
Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2021-07-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 59.
Arbetsutskottets förslag
att kommunfullmäktige avsätter 3 500 000 kronor och meddelar igångsättningstillstånd för utbyte av radiatorer och värmeledningar vid Skytteanska
skolan
att investeringsprojektet finansieras från den ram på 120 000 000 kronor
som avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 20202023
att kommunstyrelsen avsätter 2 300 000 kronor och meddelar igångsättningstillstånd till byggnation av parkeringsplatser, skärmtak samt möjlighet
till att tina av hemtjänstens bilar under vintertid vid Tranan
att investeringsprojektet finansieras från den ram på 120 000 000 kronor
som avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 20202023.
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Yrkande
Anders Persson (C) yrkar att ärendet vad gäller tredje och fjärde att-satserna
i arbetsutskottets förslag återremitteras till omsorgsnämnden för utredning
av hemtjänstens behov för deras bilar i hela kommunen.
Propositionsordning
1. Ordföranden ställer proposition på om ärendet vad gäller tredje och
fjärde att-satserna i arbetsutskottets förslag ska avgöras idag eller vid
senare tillfälle, vilket innebär bifall till Anders Perssons återremissyrkande. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid senare tillfälle
och att kommunstyrelsen därmed bifaller återremissyrkandet.
2. Ordföranden ställer proposition på första och andra att-satserna i arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet vad gäller tredje och fjärde att-satserna i arbetsutskottets förslag till omsorgsnämnden för utredning av hemtjänstens behov
för deras bilar i hela kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige avsätter 3 500 000 kronor och meddelar igångsättningstillstånd för utbyte av radiatorer och värmeledningar vid Skytteanska
skolan
att investeringsprojektet finansieras från den ram på 120 000 000 kronor
som avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren
2020- 2023.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-08-31

KS § 104

21 (44)

KS/2020:725 - 041

Upphävande av beslut om investeringsmedel - asfaltering
(Laxnäs 1:21) samt byte av tak (Laxvik 1:55)
Kommunstyrelsen har 2020-11-03 beslutat att avsätta investeringsmedel
och meddela igångsättningstillstånd för bland annat följande projekt år 2021
inom kommunstyrelsens investeringsram:
Verksamhet/
Fastighet
Laxnäs 1:21
Folkets Hus
Tärnaby
Laxvik 1:55
Sjukstugan
Tärnaby

Finansiering
Skattefinansierad
Skattefinansierad

Projektnamn/
kort beskrivning
Asfaltering

Budget
(kr)
600 000

Byte av tak

600 000

Mot bakgrund av förslaget att kommunfullmäktige avsätter investeringsmedel för byte av radiatorer och värmeledningar vid Skytteanska skolan
(KS 2021-08-31 § 103) föreslås att kommunstyrelsens beslut om ovanstående investeringsprojekt upphävs för att inte överstiga den beslutade investeringsramen för kommunstyrelsen.
Beredande organs förslag
Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2021-07-09.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 60.
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2020-11-03 § 162 om att avsätta
medel och meddela igångsättningstillstånd för asfaltering av Folkets Hus i
Tärnaby (600 000 kronor) och byte av tak vid sjukstugan i Tärnaby
(600 000 kronor).
-----
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Exploateringsavtal - Björkfors 1:707 m.fl, Västbyn i
Hemavan
Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun
och Hemavan Västbyn Utveckling AB.
Exploateringen avser fastigheten Björkfors 1:707. Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för fastigheten Hemavan Björkfors 1:707, som exploatören är ägare till.
Avtalets innehåll finns närmare beskrivet i va-ingenjörens tjänsteutlåtande.
Beredande organs förslag
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-07-30.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 61.
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra vitesbeloppet avseende startbesked i avtalets § 6.2 från 20 000 kr
till 50 000 kr
att i övrigt godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal.
-----
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Exploateringsavtal - Krokfors 1:3 och 1:48, etapp 2
Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun
och Krokfors Fritidsområde AS.
Exploateringen avser fastigheterna Krokfors 1:3 och 1:48.
Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för fastigheterna Krokfors 1:3 och 1:48. Exploatören är ägare till fastigheten Krokfors 1:48 medan Krokfors 1:3 är i privat
ägo.
Avtalets innehåll finns närmare beskrivet i va-ingenjörens tjänsteutlåtande.
Beredande organs förslag
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-07-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 62.
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra vitesbeloppet avseende startbesked i avtalets § 6.3 från 20 000 kr
till 50 000 kr
att i övrigt godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal.
-----
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Exploateringsavtal - Björkfors 1:448, 1:819, 1:850 m.fl,
fritidshus mellan Kungsvägen och Mortsbäcken
Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun
och Hemavan Fjällkedjan AB.
Exploateringen avser fastigheterna Björkfors 1:448, 1:819, 1:850 m.fl. och
detaljplanen är en revidering av tidigare detaljplan.
Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för fastigheterna Björkfors 1:448, 1:819, 1:850
m.fl., ”Fritidshus mellan Kungsvägen och Mortsbäcken”. Exploatören är
ägare till fastigheterna Björkfors 1:448, 1:819 och 1:850. Övriga fastigheter
ägs av andra fastighetsägare. Exploatören äger all mark där nya byggrätter
föreslås.
Avtalets innehåll finns närmare beskrivet i va-ingenjörens tjänsteutlåtande.
Beredande organs förslag
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-07-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 51.
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra vitesbeloppen avseende sanering av skjutvall, pistbart skidspår
respektive vandringsstig i avtalets § 6.3 från 10 000 kr till 25 000 kr
att i övrigt godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal.
-----
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Uppföljning av internkontroll 2020
Kommunstyrelsen har 2020-04-07 § 59 antagit plan för internkontroll inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde 2020.
Enligt planen för internkontroll görs en avrapportering om utfallet av utförda kontroller till förvaltningschef. Enskilda avvikelser rapporteras också
till förvaltningschef som utifrån om observationen anses vara av större karaktär rapporterar den till kommunstyrelsen.
Den övergripande bedömningen görs enligt nedanstående bedömningsskala:
o Otillfredsställande – allvarliga och/eller omfattande avvikelser har
identifierats
o Större utvecklingsbehov – ett flertal väsentliga avvikelser har observerats
o Utvecklingsbehov – mindre och medelstora avvikelser har identifierats
o Tillfredsställande – endast mindre avvikelser har identifierats

Process
Upphandling
Attestreglemente
Syfte och relevans

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Delegationsordning

Representation

Kontrollmoment
Att upphandlingspolicy och
LOU följs
Att reglementet med tillhörande anvisningar följs
Kontroll att kostnadsposterna har syfte och relevans
som överensstämmer med
verksamhetens ändamål
Övergripande måluppfyllelse för arbetsmiljöarbetet
(arbetsmiljöpolicy)
Att delegationsordningen
följs och att beslut anmäls
till styrelsen
Kontroll att representation
hanteras enligt fastställda
riktlinjer

Bedömning
Tillfredsställande
Tillfredsställande
Tillfredsställande

Utvecklingsbehov

Utvecklingsbehov

Tillfredsställande
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Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-06-29.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 64.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen av internkontroll 2020.
-----
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Medarbetarenkäten 2021
Medarbetarenkäten samt enkäten Hållbart medarbetarengagemang är
genomförd under våren 2021. Svarsfrekvensen inom hela kommunen är 85
procent. Av 578 medarbetare har 494 svarat. Svarsfrekvensen inom kommunstyrelseförvaltningen är 85 procent. Av 93 medarbetare har 79 svarat.
Vad gäller medarbetarenkäten har 57 frågor ställts till medarbetarna som
resultatmässigt sammanställts till ett medarbetarindex inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 13 ytterligare frågor har ställts till medarbetarna
vad gäller kränkande särbehandling, sexuella trakasserier samt hot och våld.
Enkäten är utformad med en skala från 6 till 1, där 1 är sämst och 6 är bäst.
Värdena uttrycker en nöjd medarbetarindex (NMI). Vad gäller enkäten
Hållbart medarbetarengagemang har nio frågor ställts till medarbetarna angående motivation, ledarskap och styrning. Enkäten är utformad med en
skala från 0 till 100, där 0 är sämst och 100 är bäst. Värdena utrycker ett
hållbart medarbetarengagemang-index (HME)
Sammanfattande bedömning av NMI 2021
Utvärdering mot antaget mål 2021
NMI
Utfall 2021
Mål 2021
Kommunstyrelsen 4,9
Minst 4,8
*Kommun
4,9
Minst 4,8
* Kommun = all kommunal verksamhet

+/+ 0,1
+-0,1

Utveckling 2011 – 2021
NMI

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
KS*
4,9
4,9
5,0
5,0
4,7
4,8
4,9
4,7
4,7
4,4
4,5
Kommun*
4,9
4,8
4,7
4,8
4,8
4,8
4,7
4,8
4,7
*) KS = Kommunstyrelsen
Kommun = all kommunal verksamhet

Sammanfattande bedömning av HME 2021
Utvärdering mot antaget mål 2021
HME
Utfall 2021
Mål 2021
Kommunstyrelsen 80,2
Minst 82,0
*Kommun
82,8
Minst 79,0
* Kommun = all kommunal verksamhet

+/-1,8
+3,8
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Utveckling 2013-2021
HME

Utfall
2021
*KS
80,2
*Kommun 82,8

Utfall
2020
82,3
81,4

* KS = kommunstyrelsen

Utfall
2019
81,0
80,0

Utfall
2018
81,8
81,3

Utfall
2017
77,6
80,7

Utfall
2016
79,8
80,4

Utfall
2015
81,7
81,1

Utfall
2014
78,0
80,6

Utfall
2013
78,0
78,6

Kommun = all kommunal verksamhet

Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot och våld
Ett av kommunens arbetsmiljömål i arbetsmiljöpolicyn för kommunen som
helhet är att om kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot och
våld trots allt inträffar ska alla medarbetarna veta vart de ska vända sig och
känna att de får stöd från sin arbetsgivare.
Utifrån medarbetarenkäten svarar 88,6 procent av kommunstyrelsens medarbetare att man vet vart man ska vända sig och känna att de får stöd från
sin arbetsgivare. Resultatet är 0,9 procentenheter bättre än föregående år.
Fortsatta åtgärder kommer att vidtas för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen genom bland annat säkerställande att information ges kontinuerligt
vid arbetsplatsträffar och vid introduktion av nyanställda.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-08-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-17 § 65.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen och uppföljningen.
-----
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KS/2021:84 - 253

Markanvisningsavtal - del av Björkfors 1:5
Förslag till markanvisningsavtal har upprättats med Hemavan Fjällkedjan
AB. Förslaget innebär att Hemavan Fjällkedjan AB, under en tid av två år
från och med 2021-04-06, har ensamrätt att förhandla med Storumans
kommun avseende exploatering och markförvärv om ca 2,3 ha av Björkfors
1:5. Med anledning av rådande pandemi samt att detaljplanens genomförande kommer att försenas så förlängs markanvisningsavtalet med ytterligare ett år och godkänns vid underskrift av avtalet.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-01 § 82 att inte godkänna upprättat
förslag till markanvisningsavtal.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-16 att hemställa
till kommunstyrelsen att ompröva beslutet samt medge att exploatören
Hemavan Fjällkedjan AB får köpa marken på 2,3 hektar om detaljplanen
för Kungsplatån/Forsfallet vinner lagakraft.
Plankarta och planbeskrivning har reviderats i januari 2021. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen när markanvisningsavtalet
godkänts.
Följande handlingar har upprättats som kompletterande beslutsunderlag:
o Karta innehållande tydlig avgränsning mellan Hemavan Fjällkedjans
fastighet Björkfors 1:448 och Storuman kommuns fastighet Björkfors
1:5 och ny plangräns samt både den gamla och nya sträckningen av
Kungsleden.
o Gestaltning av byggnation på Kungsplatån/Forsfallet enligt gällande
detaljplan och föreslagen detaljplan bifogas.
I kommande exploateringsavtal har tydliggjorts att lokalgator ska vara färdigställda innan fastighetsägaren får startbesked och Kungsleden ska vara
genomförd och färdigställd innan lokalgator påbörjas. Om exploatören inte
fullgör dessa åtaganden utgår viten.
Beredande organs förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-16 § 109.
Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2021-08-18.
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KS § 110 – forts.
Handläggarens förslag
att upprättat förslag till markanvisningsavtal godkänns.
Yrkande
Hans-Peter Carlson (L) yrkar att markanvisningsavtalet inte godkänns och
att handläggarens förslag därmed avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på handläggarens förslag och Hans-Peter
Carlsons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller handläggarens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal.
Reservation
Hans-Peter Carlson (L) och Allan Forsberg (KD) reserverar sig till förmån
för avslagsyrkandet med följande skriftliga motivering:
”Marken längst upp närmast reservatet bör inte säljas. Opinionen mot en
exploatering är stark bland byborna i Hemavan. Vi måste fundera över
vems intressen vi faktiskt företräder. Det är en väldigt liten del av en mycket stor exploatering – vår uppfattning är att det räcker nu i den här delen av
Hemavan.
Exploatören har under lång tid haft en option att köpa mark, vari den nu
aktuella arealen ingår. Denna option har man inte utnyttjat. Att vi som
kommun skall agera riskbuffert för ett enskilt företag är sannolikt i strid
med kommunallagens likabehandlingsprincip. Även av det skälet bör vi låta
bli att sälja den aktuella marken.
MSBN har hemställt om bifall, bland annat baserat på förändrad exploateringsgrad i föreslagen detaljplan, tidigare nämnda option och en del andra
omständigheter. Vår uppfattning är att det är fel argument. En exploatering
till följd av en markförsäljning skall gynna utvecklingen av kommunen och
orten. De argumenten har MSBN inte överhuvudtaget med i sin uppräkning.
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Att det finns en befintlig detaljplan är heller inget bärande argument då det
är exploatörer och fastighetsägare som ansvarar för ett eventuellt genomförande av en detaljplan. En plan innebär inte i sig ett genomförande, bara
en möjlighet till genomförande. Det hänvisas också i hemställan till ett förslag till ny detaljplan. Det är irrelevant – den är vare sig antagen eller beredd.
Vi reserverar oss därför mot beslutet att anvisa mark för ytterligare exploatering upp längs Kungsleden. Vår uppfattning är att man inte skall såga av
den gren man sitter på – naturen är det som gör fjälldelen av vår kommun
attraktiv. Därför skall man vara mycket varsam med exploatering också
som konsekvens av det också med markförsäljning.”
-----
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KS/2020:347 - 401

Ändring i föreskrifter för avfallshantering i Storumans
kommun
Kommunfullmäktige har 2021-02-16 § 10 antagit föreskrifter om avfallshantering i Storumans kommun som en del i kommunens renhållningsordning. Föreskrifterna gäller från och med 2021-04-01.
Efter beslutet har invändningar framförts om att beslut om uppehåll i hämtning för permanentbostad och fritidshus inte är något som ska tillämpas genom miljölagstiftningen och därmed bör dessa beslut tas av kommunstyrelsen istället för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Bedömning
Eftersom beslut om uppehåll i hämtning för permanentbostad och fritidshus
inte är tillämpligt enligt miljölagstiftning bedöms besluten kunna tas av
kommunstyrelsen istället för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-08-30.
Koncernchefens förslag
att i paragraf 41 § i avfallsföreskrifterna tas det bort att det söks hos miljöoch samhällsbyggnadsnämnden och ersätts med att det söks hos Storumans
kommun
att i paragraf 42a § ersätts miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med
kommunstyrelsen
att i paragraf 42b § ersätts miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med
kommunstyrelsen
att förslaget inte ställs ut eftersom det är en mindre ändring av avfallsföreskrifterna
att ändringarna i avfallsföreskrifterna träder i kraft 2022-01-01.
Yrkande
Karin Malmfjord (S) yrkar
att ändringarna i avfallsföreskrifterna träder i kraft 2021-11-01.
_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-08-31

33 (44)

KS § 111 – forts.
Propositionsordning
1. Ordföranden ställer proposition på första till och med fjärde attsatserna i koncernchefens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
2. Ordföranden ställer därefter proposition på femte att-satsen i koncernchefens förslag och Karin Malmfjords ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.
Kommunstyrelsen föreslår
att i paragraf 41 § i avfallsföreskrifterna tas det bort att det söks hos miljöoch samhällsbyggnadsnämnden och ersätts med att det söks hos Storumans
kommun
att i paragraf 42a § ersätts miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med
kommunstyrelsen
att i paragraf 42b § ersätts miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med
kommunstyrelsen
att förslaget inte ställs ut eftersom det är en mindre ändring av avfallsföreskrifterna
att ändringarna i avfallsföreskrifterna träder i kraft 2021-11-01.
-----
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Grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2020
Av kommunallagen och god redovisningssed följer att revisorerna årligen
ska granska alla styrelser, nämnder och fasta fullmäktigeberedningar. Syftet
med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.
Revisorernas sammanfattande bedömning 2020
Granskningsområde Revisionell Kommentar
bedömning
Ändamålsenlighet
Tillräcklig Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på
ett ändamålsenligt sätt under 2020.
Ekonomiskt tillfreds- Tillräcklig Styrelsen kan verifiera att förvaltställande
ningen skett på ett från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt
under 2020. Resultatet mot driftbudget: + 6,6 mnkr
Intern kontroll
Tillräcklig Den interna kontrollen hänförlig
till styrelsens förvaltning har varit
tillräcklig under 2020.
Revisorerna lämnar ingen rekommendation till kommunstyrelsen utifrån
genomförd granskning.
Bedömning
Revisorerna lämnar med anledning av den grundläggande granskningen av
kommunstyrelsen 2020 inga rekommendationer.
Kommunrevisorerna har vid granskningen av kommunens hantering av
kommunförråd och brandstation i Storuman riktat kritik att den interna kontrollen inte varit tillräcklig. Åtgärder med anledning av revisorernas kritik
beslutades i kommunstyrelsen 2021-06-01.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-08-03.
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Kommunstyrelsen beslutar
att inte vidta några särskilda åtgärder med anledning kommunrevisorernas
grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2020.
-----
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KS/2021:452 - 041

Budget 2022 för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr
Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
har upprättat förslag till budget för 2022.
Kommunalförbundets budgetprocess ska tidsmässigt anpassas till medlemskommunernas budgetprocess. Direktionen ska samråda om förslaget
till budget senast den 15 september varje år. Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad. Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna möjlighet att yttra sig över den föreslagna budgeten.
Direktionen har lagt ett budgetförslag som innebär att medlemsavgifterna
tillfälligt under 2022 höjs med 840 000 kronor. Totalt skulle medlemsavgifterna uppgå till 1 999 400 kronor år 2022.
Anledningen till förslaget om tillfälligt höjda medlemsavgifter är att förbundet ska kunna fortsätta 2022 med det kompetensarbete som byggts upp
under 2021. Efter 2022 finns en ambition att med ett ramprogram kunna finansiera större delar av förbundets verksamhet och därmed kan medlemsavgifterna återgå till tidigare nivå.
Bedömning
Storumans kommun får enligt förbundets förslag en höjning av medlemsavgiften med 68 600 kronor, från 94 400 kronor till 163 000 kronor år 2022.
Bedömningen är att höjningen av medlemsavgiften 2022 kan hanteras inom
kommunstyrelsens budgetram. Bedömningen är också att förbundet de sista
åren väsentligt ökat sin verksamhet och bidrar i större utsträckning än tidigare till förbättrade förutsättningar för utbildning, utveckling och tillväxt i
medlemskommunerna.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-08-24.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till budget 2022 för kommunalförbundet Partnerskap
Inland – Akademi Norr.
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Initiativärende - kompensation till de anställda för insatser
under pandemin
Enligt 4 kap. 20 § Kommunallagen har ledamot rätt att väcka ärende i
nämnd (initiativrätt). Med hänvisning till detta har Daniel Johansson (V) i
skrivelse 2021-06-17 aktualiserat rubricerat ärende där han skriver följande:
Storumans kommun och dess innevånare drabbades med full kraft under
hösten 2020 av den pandemi som fortfarande härjar i världen. Vi såg hur
vårt största boende blev utslaget med stor smittspridning och många dödsfall som följd. Som en följd av detta hade vi under en längre tid en mycket
påverkad och ansträngd situation inom vår omsorgsverksamhet. Många av
våra anställda blev sjuk och vikarier fick hoppa in i verksamheter där de
inte jobbar i vanliga fall samt att viss omflyttning av personal gjordes. Vi
vet nu att i efterhand att vi kompenserats väl av staten med statsbidrag för
att hantera pandemins effekter. En kompensering som bör komma vår personal till del, den personal som faktiskt räddade liv och vårdade svårt
sjuka.
Daniel Johansson föreslår
att Storumans kommun omgående inleder samtal och förhandling med de
fackliga organisationerna om kompensation till de anställda.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna initiativärendet till arbetsutskottet för beredning.
-----
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KS/2019:6 - 101

Fyllnadsval - kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen har 2019-01-15 § utsett Therese Granström (C) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott innevarande mandatperiod.
Enligt gällande reglemente ska arbetsutskottets ledamöter och ersättare utses bland kommunstyrelsens ledamöter.
Therese Granström har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 § 80 att godkänna avsägelsen. Som en följd av detta är Therese Granström inte längre valbar i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen måste därför genomföra fyllnadsval och
utse en ny ersättare.
Kommunstyrelsen beslutar
att genomföra fyllnadsval vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober.
-----
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Verksamhetsuppföljning - kanslienheten
Kommunstyrelsen har 2021-02-02 fastställt uppföljningsplan för de egna
verksamheterna.
I anslutning till dagens sammanträde lämnar stabschefen en redovisning om
kanslienhetens verksamhet.
På enheten finns 22 tjänster varav 10 tjänster är tidsbegränsade. Enheten
leds av stabschef. I enhetens verksamhet och uppdrag ingår politisk administration, ärendehantering, övergripande planering, utredningar, omvärldsbevakning, kommunikation, trafik, arbetsmarknadsfrågor, färdtjänst, samisk
förvaltning, projektverksamhet samt integrationsfrågor.
Covid-19-pandemin har inneburit att personal i högre utsträckning arbetat
hemifrån och att tjänsteresorna utanför kommunen minimerats. Byggnationerna av triangelspår mellan Inlandsbanan och Tvärbanan vid NLC
Storumanterminalen fortgår som planerat och bedöms vara färdigställt hösten 2021. Civilförsvar samt befolknings- och säkerhetsskydd har flyttats organisatoriskt till kanslienheten förutom räddningstjänstens utryckande verksamhet. Kommunstyrelsen har också under året tillfört ytterligare resurser i
två år till en heltidstjänst för att förstärka kommunens krisberedskap och
civila försvar.
Bedömningen är att kanslienheten kommer att klara av att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram 2021.
Kanslienheten har mätt fyra kvalitetsmål varav två uppnås, fyra arbetsmiljömål varav två uppnås samt ett ekonomimål som uppnås.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
-----
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Verksamhetsuppföljning - administrativa enheten
Kommunstyrelsen har 2021-02-02 fastställt uppföljningsplan för de egna
verksamheterna.
I anslutning till dagens sammanträde lämnar administrative chefen en redovisning om administrativa enhetens verksamhet.
Administrativa enheten är en koncerngemensam resurs inom ekonomi och
personal. Enheten har 9,0 tjänster och leds av administrativ chef.
Årets verksamhet har fortsatt präglats av åtgärder och rapportering med anledning av covid-19-pandemin. Inom personalområdet kvarstår behov av att
utveckla arbetet med rehabilitering m.m.
Bedömningen är att enheten kommer att klara sig inom tilldelad ram 2021.
Administrativa enheten uppfyller personalmålen att resultatet i medarbetarenkäten ska överträffa kommunens resultat i genomsnitt samt att enhetens
sjukfrånvaro inte ska överstiga kommunens sammanlagda. Resultatet i
medarbetarenkäten uppgår till 5,1 och resultatet för kommunen uppgår till
4,5. Sjukfrånvaron uppgår till 1,2 % för enheten och kommunens totala
sjukfrånvaro uppgår till 6,6 %. Administrativa enhetens kvalitetsmål att
minst 80 % av målgrupperna ska vara nöjda med den service administrativa
enheten levererar är uppfyllt 2021 då över 80 % var nöjda vid den senaste
mätningen.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-08-31

KS § 118

41 (44)

KS/2021:5 - 009

Verksamhetsuppföljning – köksverksamheten
Kommunstyrelsen har 2021-02-02 fastställt uppföljningsplan för de egna
verksamheterna.
I anslutning till dagens sammanträde lämnar administrative chefen en redovisning om köksverksamheten.
Köksverksamheten utförs av kostenheten som är en kommungemensam resurs för all matlagning inom kommunen. Uppdraget är att leverera god, näringsriktig och aptitretande mat till kommunens matgäster inom förskola,
skola och i omsorgen. Enheten leds av två kostchefer på 0,5-tjänst vardera i
östra respektive västra kommundelen. Enheten har ca 30 tjänster.
Bemanningsproblem inom framförallt den västra kommundelen har resulterat i att verksamheten från tid till annan varit lägre bemannad än vad som är
avsett.
Bedömningen är att enheten kommer att klara sig inom tilldelad ram 2021.
Kostenheten uppfyller inte personalmålet att resultatet i medarbetarenkäten
ska överträffa kommunens resultat i genomsnitt. Resultatet i medarbetarenkäten uppgår till 4,5 och resultatet för kommunen uppgår till 4,9. Kostenheten uppfyller personalmålet att sjukfrånvaron inte ska överstiga kommunens. Sjukfrånvaron uppgår till 5,4 % för enheten och kommunens totala
sjukfrånvaro uppgår till 6,6 %.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
-----
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Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Beslut
Färdtjänst (9.1)

Beslutsdatum
Maj 2021
Juni 2021
Juli 2021
Juni 2021
Juli 2021
Maj 2021
Juni 2021
Juni 2021
Juli 2021
Juni 2021

Riksfärdtjänst (9.4)
Skolskjuts (10.3)

Upptagande samt omsättning av lån, nyupplåning
Beslut om att avstå från att lämna yttrande
över externa remisser (5.13)
Brådskande ärende (5.3)
2021-08-09
Kommunstyrelsens ordförandes beslut om yttrande över Promemorian Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 66-67
2021-08-17
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
-----
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Meddelanden
KS/2021:413
Yttrande daterat 2021-06-15 från sameskolan (föräldrar och rektor), Landspartiet Svenska Samer, Aejlies samiskt centrum samt Vadtejen Saemiej
Sijte inför miljö- och samhällsbyggnadsnämndens behandling av ansökan
om planbesked för fastigheten Laxnäs 1:18.
Hnr KS/2021:1173
Inlandskommunerna Ekonomisk förenings (IEF) rapport Inlandsbanans tid
är nu – Om en avgörande länk i Klimatomställningen
Bergsstatens beslut om förlängning av följande undersökningstillstånd enligt minerallagen:
Ärendebeteckning
KS/2017:914

Beslutsdatum
2021-06-30

KS/2017:154

2021-07-07

KS/2017:153

2021-07-07

Undersöknings- Sökande
tillstånd
Gunnarn nr 34
Agnico Eagle
Sweden AB
Paubäcken nr
Gold Lind
101
Resources
Sweden AB
Blåbärliden
Gold Lind
nr101
Resources
Sweden AB

KS/2021:478
Redovisning av konsumentvägledning första halvåret 2021.
KS/hnr 2021:1469
KS/hnr 2021:1554
Meddelanden från styrelsen för Sveriges kommuner och regioner
o nr 6/2021 – Sammanträdesplan för Sveriges kommuner och Regioner
2022
o nr 7/2021 Förbundsavgift år 2022 till Sveriges kommuner och
Regioner
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KS/2021:278
KS/2021:161
Följande protokoll redovisas:
o
o
o
o

Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2021-06-03
Bolagsstämma med Storumans kommunföretag AB 2021-06-03
Styrelsen för Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 2021-05-18
Bolagsstämma med Industri- och logstikcentrum i Storuman AB
2021-06-08.
o Styrelsen för Samordningsförbundet södra Lappland 2021-06-18.
-----
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