STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2022-04-12

1 (65)

Plats och tid

Kommunhuset, Storuman 2022-04-12 kl. 13.00-14.45

Beslutande

Tomas Mörtsell (C)
ordförande, §§ 31-53, 55-72
Mikael Fredriksson (C)
tjänstgörande ersättare för Jessica Bergfors (C)
Nils-Erik Dahlberg (partilös f.d. S) tjänstgörande ersättare för Anders Persson (C),
§§ 31-49
Malin Svensson (C)*
Ulf Vidman (M)*
Veronika Håkansson (M)
§§ 31-49, 51-72
Allan Forsberg (KD)*
Karin Malmfjord (S)
§§ 31-53, 55-72
Ulrik Dahlgren (S)
Peter Åberg (S)
Daniel Johansson (V)
Marie Berglund (SD)

Övriga

Maria Mickelsson
Peter Persson

kommunsekreterare
koncernchef

*) deltar på distans
Utses att justera

Ulrik Dahlgren

Justeringens plats och tid

Digital justering 2022-04-19

Underskrifter
Sekreterare

Maria Mickelsson

Ordförande

Tomas Mörtsell
§§ 31-53, 55-72

Justerande

Ulrik Dahlgren

Paragrafer 31-72

Veronika Håkansson
§ 54

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-04-12

Datum då anslaget sätts upp

2022-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

_________________________________________________
Maria Mickelsson

Datum då anslaget tas ned

2022-05-11

____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2022-04-12

KS § 31

2 (65)

KS/2021:56 - 100

Motion - klimatmål
Karin Malmfjord (S) har 2021-02-01 lämnat in rubr. motion mot bakgrund
av kommunens vision i den strategiska planen om hållbarhet samt pågående
omställning till ett hållbart samhälle genom tagna beslut på global, EU- och
nationell nivå. Sverige har ställt sig bakom det övergripande globala målet
Agenda 2030 och utarbetat nationella föreskrifter och mål som regioner och
kommuner ska anpassa sig till.
Karin Malmfjord föreslår
att det utarbetas klimatmål för kommunen
att klimatmålen fastställs i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-16 § 6 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.
Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning
Karin Malmfjord (S) föreslår att det utarbetas klimatmål för kommunen och
att klimatmålen fastställs i kommunfullmäktige. Motionären anför att en
omställning till ett hållbart samhälle pågår runt omkring oss. Beslut på global, EU- och nationell nivå gör att det sker ändringar i lagar, förordningar
och föreskrifter som påverkar kommunens arbete. Ett övergripande globalt
mål är Agenda 2030 som Sverige ställt sig bakom och utarbetat nationella
föreskrifter och mål som regioner och kommuner ska anpassa sig till. Motionären anför vidare att Storumans kommun inte har antagit några klimatmål som verksamheter och samhälle kan sträva mot.
Regeringskansliet har i rapporten 2021 – Sveriges genomförande av Agenda
2030 för hållbar utveckling tagit in att stora delar av Agenda 2030 omsätts i
praktisk handling på lokal och regional nivå. Flera kommuner och regioner
bedriver att systematiskt arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling
bland annat genom att integrera agendan i ordinarie mål och budgetprocesser, uppföljningssystem, kartläggningar, strategiska planer och som del av
det strategiska kommunikationsarbetet.
Bedömningen är att Agenda 2030 för hållbar utveckling inte inarbetats och
integrerats tillräckligt i kommunens ordinarie mål-, lednings- och styrprocesser. I kommunens vision i den strategiska planen för 2020 - 2030 finns
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Agenda 2030 för hållbar utveckling uttryckt ”Storumans kommun ska utveckla hållbar tillväxt som genererar välstånd, trygghet och god folkhälsa
till medborgarna”. Utöver visionen finns inte hållbarhet nedbrutet i målformuleringar på ett strukturerat sätt som går att följa i kommunens verksamhets- och affärsplaner. Hållbarhetsmål inom miljö och klimat finns förvisso uttryckt i andra kommunala underordnade styrdokument.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-02-28.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 27.
Kommunstyrelsen föreslår
att klimatmål för kommunen utarbetas och därefter fastställs av kommunfullmäktige
att motionen därmed bifalls
att kommunstyrelsen prioriterar några av FN:s globala mål för hållbar utveckling för den övergripande kommunala verksamheten.
att nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att prioritera några av FN:s
globala mål för hållbar utveckling att arbeta med i respektive förvaltning eller kommunalt bolag
att de prioriterade globala målen för hållbar utveckling fastställs av kommunfullmäktige.
-----
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Motion - trafiksäkerhet och hållbart resande i Tärnaby
Hans-Peter Carlson (L), Ulf Vidman (M), Allan Forsberg (KD),
Anders Persson (C) och Daniel Johansson (V) har 2021-02-05 lämnat in en
motion om gång- och cykelbana sträckan Tärnaby centrum till motionsanläggningen Vikmyra för att tillskapa en trafiksäker miljö och ett hållbart resande i Tärnaby.
Motionärerna föreslår
att Storumans kommun anlägger, eller påverkar Trafikverket att anlägga, en
gång- och cykelbanan för åretruntbruk mellan Tärnaby centrum och motionsanläggningen Vikmyra snarast möjligt.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-16 § 7 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.
Teknisk chefs tjänsteutlåtande och bedömning
Vid möte den 5 oktober 2021 mellan Storumans kommun och Trafikverket
togs frågan upp angående gång- och cykelväg i Tärnaby.
Trafikverket håller på med en fördjupad utredning om gång- och cykelväg
mellan Konäset och tullstationen i Tärnaby. I Trafikverkets 6-åriga verksamhetsplan lyfts denna gång- och cykelväg in. Trafikverket får medelstilldelning ett år i taget för projektera och förändringar kan därmed ske i deras
plan.
När Trafikverket anlagt gång- och cykelvägen mellan Konäset och tullstationen kommer det att finnas en gång- och cykelväg längs E12 mellan
Konäset och centrum i Tärnaby.
Tekniska avdelningens bedömning är därför att det inte är hållbart att anlägga två gång- och cykelvägar parallellt med varandra efter en väg som
Trafikverket äger (E12) och sett utifrån ÅDT (årsdygnstrafik) och antal
oskyddade trafikanter.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2022-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 28.
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Arbetsutskottets förslag
att kommunen påverkar Trafikverket att anlägga en gång- och cykelväg
som säkrar trafiksäker tillgång mellan Tärnaby centrum, busstationen och
Vikmyra.
Yrkande
Tomas Mörtsell (C) yrkar
att motionen därmed bifalls.
Propositionsordning
1. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
2. Ordföranden ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen föreslår
att kommunen påverkar Trafikverket att anlägga en gång- och cykelväg
som säkrar trafiksäker tillgång mellan Tärnaby centrum, busstationen och
Vikmyra.
att motionen därmed bifalls.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2022-04-12

KS § 33

6 (65)

KS/2021:205 - 041

Motion - investeringsprojekt
Ulf Vidman (M) har 2021-04-06 lämnat in följande motion.
Kommunfullmäktige har i flera år tagit beslut om investeringsmedel till
olika projekt som i efterhand visat sig vara projekt i många etapper där hela
bilden saknats hur många etapper de olika projekten varit indelade i.
Ulf Vidman föreslår
att det fortsättningsvis kan framgå hur många etapper investeringsprojekten
innehåller
att hela den beräknade totalkostnaden ska finnas med i beslutsunderlagen.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 32 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till upphandlingsansvarig vid tekniska avdelningen för tjänsteutlåtande.
Upphandlingsansvarigs tjänsteutlåtande
I förnyelseplanen 2021-2025 för vatten och avlopp, gator och vägar samt
vägbelysning finns planerade projekt samt budgeterade kostnader för respektive projekt. Vid äskanden av dessa medel ska större fokus läggs på att
förklara vilka projekt som ingår i olika etapper och ifall dessa är beroende
av varandra.
För större projekt där olika etapper är beroende av varandra ska en uppskattad totalbudget tas fram och redovisas.
Beredande organs förslag
Upphandlingsansvarig Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2022-02-28.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 29.
Kommunstyrelsen föreslår
att motionen därmed anses besvarad.
-----
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Motion - borrutbildning med inriktning mot gruvverksamhet
Erold Westman (KL) har lämnat in en motion där han uppger att det finns
ett stort intresse för mineraler i Sverige och världen samtidigt som det är
stor brist på utbildad borrpersonal inom gruvsektorn i princip hela landet.
Mot bakgrund av detta föreslår Erold Westman
att kommunen inleder samarbete med befintliga gruvföretag och berörd
branschorganisation för att få till stånd en borrutbildning i Storumans
kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 § 93 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitterats till fritids-,
kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens behandling 2022-02-14 § 8
Fritids-, kultur- och utbildningschefens yttrande 2022-01-17
Arbetsförmedlingen gör följande samlade bedömning för yrkeskategorier
inom malmförädling och brunnsborrning.
”Det finns cirka 10 100 anställda inom malmförädlingsyrken och brunnsborrare i Sverige, varav cirka 7 procent är kvinnor och 93 procent är män.
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben inom malmförädlingsyrken och brunnsborrare under det närmaste året.
Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs
kommer ha stora möjligheter till arbete. Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete inom malmförädlingsyrken
och brunnsborrare kommer vara stora.”
Det finns flera eftergymnasiala utbildningar inom området. I Uppsala finns
en borrteknikerutbildning som utbildar borrare till arbeten inom olika verksamhetsområden som dricksvattenborrning, energibrunnar och prospektering. I Lycksele finns en bergarbetarutbildning där borrning utgör ett av utbildningsmomenten. Efter denna utbildning färdigutbildas bergborrare i företaget där man blir anställd.
En borrutbildning med inriktning mot gruvverksamhet skulle kunna utformas som en Yrkeshögskoleutbildning (Yh) men det blir en smal utbildning
och skulle ställa stora krav på yrkeskompetenta utbildare/lärare. Dessutom
krävs att behovet i branschen är väl dokumenterat och man måste göra ett
_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2022-04-12

8 (65)

KS § 34 – forts.
omfattande förankringsarbete i branschen bland annat för att säkra LIAplatser. Redan för ca 3 år sedan räknade man med att kostnaden för att ta
fram en ansökan för en Yh-utbildning låg på ca 300 000 kr och ungefär 1/3
av ansökningarna blir beviljade. Det är således både en kostnadsfråga och
en kompetensfråga att ta fram en utbildning.
Yh-utbildningarna har sedan ett antal år tillbaka nationellt intag och mycket
går på distans. Fördelen med att ha utbildningen i egen regi minskar en del i
och med att det inte finns någon ”garanti” för att personer i närområdet garanteras utbildningsplats. På den senaste bergmaterialsingenjörsutbildningen som genomfördes i Storuman var det ett fåtal studerande från kringliggande orter, majoriteten bodde i andra delar av landet.
Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen bedömer att vi själva inte har
kapacitet att i egen regi ta fram eller genomföra en utbildning av det slag
som motionen föreslår. Förvaltningens förslag är att frågan lyfts till Akademi Norr.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningschefens yttrande och föreslår att motionen avslås.
Beredande organs förslag
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-02-14 § 8.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 30.
Kommunstyrelsen föreslår
att motionen avslås
att motionen delges kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi
Norr.
-----
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Motion - kompletterande sträckning av Kungsleden
Maria Gardfall (S) har lämnat in en motion där hon skriver följande.
Storumans kommun har 2015 fastställt detaljplan för den s.k.
Kungsplatån som Kungsleden går igenom. Sedan dess har samråd och förslag till ny detaljplan för området arbetats fram.
Vissa förändringar av ledens dragning har i samråd med länsstyrelsen genomförs för att sträckningen ska passa bättre in i planerna för området.
De nya planerna innebär naturligtvis en hel del byggnationer och markarbeten kommer fortgå i många år framöver i direkt närhet av leden.
Under samrådstiden har Svenska turistföreningen (STF) lyft önskemål om
en kompletterande dragning enligt bifogade brev och karta till motionen.
Föreslagen kompletterande sträckning berör inte detaljplanelagt område.
I syfte att förbättra den fantastiskt fina turistprodukt som Kungsleden är,
och som nu senast förstärkts av färdigställandet av Lapplandsleden, föreslår
motionären
att initiativ tas till att, i samråd med länsstyrelsen, utreda och genomföra en
kompletterande sträckning av Kungsleden.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-15 § 12
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning
att motionen ska slutbehandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 april.
Motionen har därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.
Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning
Maria Gardfall (S) har föreslagit att initiativ tas till att i samråd med länsstyrelsen utreda och genomföra en kompletterande sträckning av Kungsleden. Motionären beskriver vidare att Storumans kommun har 2015 fastställt
en detaljplan för den så kallade Kungsplatån som Kungsleden går igenom.
Sedan dess har samråd och förslag till ny detaljplan för området arbetats
fram. De nya planerna innebär att byggnationer och markarbeten kommer
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att fortgå i många år framöver direkt i närheten av leden. Motionären har bifogat STF:s förslag till kompletterande sträckning av Kungsleden som inte
ska beröra detaljplanelagt område.
Länsstyrelsen i Västerbotten är huvudman för Kungsleden för den del av
leden som finns i Västerbottens län. Utifrån kontakter med Länsstyrelsen i
Västerbotten så anser de sig äga frågan om att eventuellt genomföra en
kompletterande sträckning av Kungsleden.
Bedömningen är att Storumans kommun kan delge STF:s förslag på kompletterande sträckning av Kungsleden till länsstyrelsen. Eftersom kommunen är markägare vid den föreslagna sträckningen kommer länsstyrelsen
behöva samråda med kommunen om man väljer att vilja göra en kompletterande sträckning enligt förslaget.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-03-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 31.
Kommunstyrelsen föreslår
att länsstyrelsen delges STF:s förslag på kompletterande sträckning av
Kungsleden
att motionen anses besvarad.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2022-04-12

KS § 36

11 (65)

KS/2021:1008 - 105

Motion - information om hälsorummens öppethållande i
Gunnarn och Slussfors
Marie Berglund (SD), Bengt Erik Åkebrand (SD), Elving Karlsson (SD)
och Erold Westman (KL) har lämnat in följande information där de skriver
följande.
Det råder stor tvekan om när hälsorummen/samhällsrummen i kommunen
är öppna eller inte. Det står i den digitala kalendern att hälsorummet i Slussfors är öppet varje tisdag mellan 08.00-09.15 och då är det bemannat med
hemtjänstens personal. Men tyvärr stämmer inte den informationen eftersom hälsorummet är stängt och har så varit under en tid. Därmed kan
rummet inte användas som förväntat.
Region Västerbottens hälsorum/samhällsrum gör hälso- och sjukvården mer
tillgänglig och jämlik för länets invånare. Det stora användningsområdet
skall vara att medborgarna med hjälp av regionens videokonferenssystem
kan genomföra videobesök med vårdpersonal från sjukstuga, hälsocentral
eller sjukhus. Det pratas mycket idag om vård på distans och att
Västerbotten ligger i framkant gällande detta.
Det råder frustration bland kommunmedborgare som anser att hälsorummet/samhällsrummet borde ha förlängda öppettider under dagarna och ha
fler bokningsdagar i veckan. Hälsorummet i Slussfors planerade från början
att ha regelbundna träffar med hemtjänstpersonalen. Är de här träffarna något som har skett eller är de planerade att ske framöver?
En stor brist gällande kommunikation/information föreligger från kommunens sida angående hälsorummen. Många medborgare och patienter från
sjukstugan tar för givet att hälsorummet/samhällsrummet är öppet alla dagar
i veckan. Har det under året också anordnats informationsmöten för intresserade medborgare samt utbildning i hjärtstartare och hjärt- och lungräddning?
Motionärerna föreslår
att kommunen ska tillhandahålla adekvat information om öppethållande i
hälsorummen/samhällsrummen i Gunnarn och Slussfors.
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Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-15 § 11 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till
stabschefen för tjänsteutlåtande.
Stabschefens tjänsteutlåtande och bedömning
Region Västerbotten har hyresavtal med fastighetsägaren Storumans kommun om två så kallade ”hälsorum” inrymda i Slussfors och Gunnarns skolor. Efter samtal med verksamhetsansvariga kan följande information ges.
Vårdrummen kan bokas för fjärrsamtal med exempelvis sjukvårdsspecialister eller assisterad provtagning utförd av utbildad hemtjänstpersonal. I
Slussfors är vårdrummet återigen bemannat av hemtjänsten tisdagar kl.
08.00-10.00, vilket är en utökning med 45 minuter. I Gunnarn är det bemannat onsdagar av Region Västerbotten kl.11.00-13.00. Tillgängliga tider
styrs av efterfrågan och ansvariga är beredda ifall efterfrågan skulle stiga.
På grund av Coronapandemin har Slussfors hälsorum fram till januari i år
hållit stängt och Gunnarn har nyligen tagits i bruk. Tillgänglig information
på hemsidor ses regelbundet över men ibland missas det att uppdatera texter
såsom i det här fallet att pandemin medfört att denna verksamhet hållit
stängt. I och med återöppnandet kan det bli aktuellt med ytterligare information om den fina möjlighet som rummen ger för vår befolkning.
Beredande organs förslag
Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2022-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 32.
Kommunstyrelsen föreslår
att motionen därmed anses besvarad.
-----
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Medborgarförslag - porrfilter i kommunens lokaler
Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-05-05 där förslagsställaren sammanfattningsvis föreslår att kommunen vidtar följande åtgärder för att tillskapa porrfria zoner på platser i kommunens regi där barn vistas.
o Installation av porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala
enheter och wifi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.
o Införande av porrfri policy om att det inte är acceptabelt att spela upp
nätpornografi varken via kommunens nätverk, kommunens digitala
enheter eller privat teknisk utrustning (t.ex. privat smartphone) i de
verksamheter som kommunen är
huvudman för där barn vistas.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-16 § 63 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande samt internremitterats till kommunalförbundet Lystkom.
Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning
Förslagsställaren anger att som kommuninvånare förväntar man sig att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i kommunens regi där barn
vistas ska vara en porrfri zon. För att porrfria zoner ska bli realitet är det
nödvändigt att kommunen vidtar de åtgärder som föreslås i medborgarförslaget. åtgärder.
Storumans kommun har ett webbfilter som omfattar läsplattor, datorer, nätverk och all övrig teknisk utrustning som förhindrar elever och kommunens
personal från att komma åt olämpligt innehåll som bland annat pornografi.
Felsökningen visade dock att det var ett fåtal läsplattor som var för gamla,
vilket gjorde att det var möjligt att kringgå filtret. Dessa läsplattor är utbytta
och det har dubbelkontrollerats att all nuvarande utrustning omfattas av
webbfiltret. Bedömningen är att den del av medborgarförslaget som omfattar att kommunen ska installera porrfilter/teknisk lösning på kommunens
digitala enheter och wifi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman är besvarad.
Storumans kommun har en informationssäkerhetspolicy och säkerhetsinstruktioner för förvaltning och användare. I säkerhetsinstruktionen till medarbetarna finns bland annat att det inte är tillåtet att besöka webbsidor med
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anknytning till pornografi. Säkerhetsinstruktionerna ingår i introduktionsprogrammet för nyanställda. Bedömningen är att den del av medborgarförslaget som handlar om porrfria zoner eller porrfri policy i kommunala lokaler där barn och ungdomar vistas avslås eftersom vad personer surfar på
med hjälp av egna digitala verktyg ligger utanför kommunens beslutsområde.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-01-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 33.
Kommunstyrelsen beslutar
att den del av medborgarförslaget om att installera porrfilter/teknisk lösning
på kommunens digitala enheter och wifi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman anses besvarat
att den del av medborgarförslaget om att införa porrfri policy med att det
inte är acceptabelt att spela upp nätpornografi varken via kommunens nätverk eller kommunens digitala enheter på de verksamheter som kommunen
är huvudman för där barn vistas, anses besvarat
att avslå den del av medborgarförslaget om att införa porrfri policy om att
det inte är acceptabelt att spela upp nätpornografi med privat teknisk utrustning som till exempel smartphone i de verksamheter som kommunen är huvudman för där barn vistas.
-----
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Medborgarförslag - parkering vid badplatsen i Solberg
Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren sammanfattningsvis föreslår att det anordnas parkeringsplatser i anslutning till badplatsen i
Solberg.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 § 97 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till tekniska avdelningens projektledare för tjänsteutlåtande.
Storumans kommun arbetar i dagsläget med att ta fram en friluftsplan för
Hemavan-Tärnabyområdet. En stor utmaning i framtagandet av planen, och
för friluftslivet i området, är att hitta parkeringar som kan nyttjas av besökare i området. Solberg finns utpekad i arbetsmaterialet som en välbesökt
badplats i området.
Solberg ligger inte under kommunens ansvar eftersom det är privata markägare som äger marken där badplatsen ligger. Det finns inte heller någon anläggning i anslutning till badplatsen som är kommunens (för att jämföra
med exempelvis Badsjön i Storuman där kommunen ansvarar för hela området inklusive exempelvis motionsslingan, beachvolleybollplanen mm.)
Beredande organs förslag
Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2022-01-17.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 34.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till samhällsplaneraren att ta kontakt med berörda markägare och
undersöka möjligheterna till att göra en bättre parkeringslösning i anslutning till badplatsen
att uppdra till samhällsplaneraren att ta upp frågan om parkeringar för friluftslivet i samband med träffar med markägare och allmänheten i Hemavan
och Tärnaby i samband med att planförslaget arbetas fram under 2022
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
-----
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Medborgarförslag - upplåtelse av plats för minnesstenar
Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-08-13 där förslagsställaren föreslår att det upplåts platser på lämpliga ställen i Storuman och Tärnaby för
de två minnesstenar som den lokala FN-veteranföreningen ämnar anskaffa
för att hedra kommunbor som gjort utlandstjänst. Underhåll m.m. kommer
att skötas av veteranföreningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 § 100 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till vägingenjören för tjänsteutlåtande.
Beredande organs förslag
Vägingenjör Karolina Ivebos tjänsteutlåtande 2022-01-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 35.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till tekniska avdelningen att utreda lämpliga platser för upplåtelse av mark för minnesstenar under förutsättning att veteranföreningen
själv införskaffar och underhåller minnesstenarna
att medborgarförslaget därmed bifalls.
-----
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Medborgarförslag - Walk of Fame i Storuman och Tärnaby
En förslagsställare har lämnat in rubricerade medborgarförslag.
För att kunna minnas och beundra de personer som danat vår hemort föreslås att det anläggs en så kallad Walk of Fame vardera i Storuman och Tärnaby, tillverkad i hållbara material och placerad på central plats i respektive
ort och med QR-kod så att man med mobilen kan få information om vad
personen gjort.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 § 94 att överlämna medborgarförslag till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter överlämnats till vägingenjören för tjänsteutlåtande.
Vägingenjörens bedömning
Tekniska avdelningen bedömer att kommunen inte har medel för att utföra
den föreslagna åtgärden. Det kan vara svårbedömt vilka personer som ska
få sin plats där.
Beredande organs förslag
Vägingenjör Karolina Ivebo Lantz tjänsteutlåtande 2022-01-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 36.
Arbetsutskottets förslag
att medborgarförslaget bifalls
att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda uppförande, plats
och finansiering.
Yrkande
Veronika Håkansson (M), biträdd av Karin Malmfjord (S) yrkar
att medborgarförslaget avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Veronika
Håkanssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår arbetsutskottets förslag och bifaller avslagsyrkandet.
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Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarslaget.
-----
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Medborgarförslag - utomhuspool på campingen i Storuman
Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att det
byggs en utomhuspool på campingen i Storuman.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 34 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till tektekniska avdelningen för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Storumans kommun har kontinuerliga diskussioner om utvecklingen av
campingområdet. Där byggandet av utomhuspool är med. I dagsläget är
inget projekterat eller kostnadsberäknat vad gäller utomhuspooler. Kommunen tar med sig medborgarförslaget i framtida diskussioner.
Beredande organs förslag
Fastighetsansvarig Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2022-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 37.
Kommunstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
-----
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Medborgarförslag - information från kommunen
Ett medborgarförslag har lämnats in om information från kommunen.
Förslagsställaren föreslår en förbättrad information gentemot kommuninvånare som exempelvis vad som händer i kommunen, riktad information vad
som gäller vid behov av hjälp i hemmet, färdtjänst, sjukresa, hjälpmedel
osv. Även muntlig information genom besök efterfrågas.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23 § 125 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har
därefter överlämnats till stabschefen för tjänsteutlåtande.
Stabschefens tjänsteutlåtande och bedömning
Storumans kommun har under flera år rankats som en av de bästa kommunerna i Sverige när det handlar om interaktion med medborgare över sociala
medier. Kommunens placering är över genomsnittet när det handlar om svar
på frågor via telefon och e-post. Kommunen har e-tjänster där man kan följa
sina pågående ärenden. Det är oftast lätt att få tag i ansvarig tjänsteperson,
dennes chef eller ansvarig nämndpolitiker i små samhällen. Men samhällsförändringar såsom digitalisering kan förstås innebära utmaningar för äldre
och personer med funktionsnedsättning. Kommunen annonserar därför även
i annonsblad och lokaltidningar. Under 2022 planeras exempelvis en särskild informationsinsats där alla förvaltningar ska få möjlighet att beskriva
sina verksamheter på mittuppslag. Projektet ”Omsorg i utveckling” håller
informationsmöten om framtidens äldreomsorg.
Kommunens webbplats innehåller information om kommunens verksamheter men det kan vara på sin plats att förtydliga hur verksamheterna är organiserade i förvaltningar och enheter. Det är många styrdokument och lagar som styr den service som tillhandahålls och det kan ibland vara svårt att
veta vilken som har företräde och om de kommunala besluten verkligen är
korrekta. Det finns därför möjlighet att överklaga ett beslut som går emot
en, det är en viktig del av det demokratiska samhället.
Beredande organs förslag
Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2022-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 38.
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Arbetsutskottets förslag
att informationen på kommunens webbplats ses över och kompletteras med
organisationsscheman
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Yrkande
Daniel Johansson (V) yrkar
att Storumans kommun ska utreda och införa årliga medborgardialoger i
kommunen.
Propositionsordning
1. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
2. Ordföranden ställer proposition på Daniel Johanssons tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Kommunstyrelsen besluter
att informationen på kommunens webbplats ses över och kompletteras med
organisationsscheman
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Reservation
Daniel Johansson (V) reserverar sig över beslutet till förmån för eget tillläggsyrkande.
-----
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Redovisning av motioner
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion om möjligt beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska
detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen
från vidare handläggning eller låta beredningen av motionen fortsätta.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.
En redovisning i form av en sammanställning över de motioner som väckts
i kommunfullmäktige men ännu inte är slutbehandlade per den 31 oktober
2022 har tagits fram.
Av redovisningen framgår att det totalt finns 14 motioner som inte har slutbehandlats av kommunfullmäktige, vara två (2) är äldre än ett år. Vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april kommer sex (6) av dessa
motioner att slutbehandlas.
Beslutande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2022-03-31.
Kommunstyrelsen föreslår
att redovisningen godkänns.
-----
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Redovisning av medborgarförslag
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska ett medborgarförslag om möjligt beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva
medborgarförslaget från vidare handläggning eller låta beredningen av
medborgarförslaget fortsätta.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och övriga
nämnder två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.
En redovisning i form av en sammanställning över de medborgarförslag
som väckts i kommunfullmäktige men ännu inte slutbehandlats och återrapporterats till kommunfullmäktige per den 31 mars 2022 har tagits fram. Av
redovisningen framgår att det totalt finns 29 pågående medborgarförslag.
Av dessa är två (2) medborgarförslag äldre än ett år och 18 medborgarförslag har redan slutbehandlats alternativt ska slutbehandlas före kommunfullmäktiges aprilsammanträde i styrelse/nämnd. Beslut i respektive ärende
återrapporteras i bilaga till redovisningen.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2022-03-31.
Kommunstyrelsen föreslår
att redovisningen med tillhörande bilaga godkänns.
-----
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Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021
Kommunstyrelsens har ett ekonomiskt resultat på 9 624 000 kronor 2021,
d.v.s. nettokostnaderna är lägre än tilldelad budgetram. Överskottet kommer
till stor del från uteblivna tjänsteköp av badhustjänster i Hemavan samt att
medel för kommungemensamma omstruktureringsåtgärder inte fullt ut använts. Om dessa poster exkluderas skulle kommunstyrelsen ha ett överskott
på 3 491 000 kronor 2021.
Kommunstyrelsen sammantagna mål 2021 att man skulle klara 58 procent
av målen har uppfyllts. Den sammanlagda måluppfyllelsen uppgår till 67
procent vilket är 9 procentenheter bättre än kommunstyrelsens sammantagna verksamhetsmål. Måluppfyllelsen är 4 procentenheter högre 2021
jämfört med 2020.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-02-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 39.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021.
-----
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Verksamhetsberättelser 2021
Respektive styrelse och nämnd ska upprätta verksamhetsberättelser för
2021 för sina verksamhetsområden. Verksamhetsberättelserna är nämndernas egen redovisning till kommunfullmäktige och innehåller kommentarer
kring resultatet, redovisning av viktiga händelser samt uppföljningar av
fastställda mål i verksamhetsplanerna.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser
2021 till kommunfullmäktige för godkännande.
-----
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Årsredovisning 2021 för Storumans kommun
Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och
sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. Förvaltningsberättelsen ska bland annat innehålla en översikt över utvecklingen
av verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultat
och balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess
slut.
Kommunens resultat uppgår till 27,1 mnkr. När de kommunala bolagen inkluderas uppgår resultatet till 30,7 mnkr och är i den delen bättre än föregående års resultat.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-03-10.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 40.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa årsredovisning 2021 för Storumans kommun och överlämna
den till kommunfullmäktige för godkännande.
-----
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Revidering av renhållningstaxa 2022
Utförd upphandling för insamling av avfall samt höjda drivmedelspriser
ligger till grund för ökade kostnader som inför 2022 var okända. Det är därför av vikt att tidigt på året revidera taxan.
Mot bakgrund av detta har tekniska avdelningen valt att se över gällande
taxa och upprättat förslag till reviderad taxa.
Beredande organs förslag
Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2022-03-22.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 41.
Kommunstyrelsen föreslår
att upprättat förslag till reviderad renhållningstaxa för Storumans kommun
antas att gälla från och med 2022-05-01.
-----
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Partistöd mandatperioden 2023-2026
Kommunfullmäktige har 2014-09-23 § fastställt regler för kommunalt partistöd som gäller från och med mandatperioden 2014-2018. Reglerna innebär
bland annat att den procentuella fördelningen mellan grundstöd och mandatstöd ska vara följande:
Grundstöd: 45 % av totalt budgeterat belopp för partistöd
Mandatstöd: 55 % av totalt budgeterat belopp för partistöd
Då reglerna är i behov av redaktionell justering vad gäller aktuella lagrum i
kommunallagen, har ett förslag till reviderade regler upprättats för kommande mandatperiod.
Kommunfullmäktige behöver också besluta om storleken på det årliga totala belopp som ska avsättas för partistödet kommande mandatperiod.
Under de senaste mandatperioderna ha totalt budgeterat partistöd uppgått
till 300 000 kronor per år.
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 42.
Kommunstyrelsen föreslår
att upprättat förslag till regler för kommunalt partistöd att gälla från och
med mandatperioden 2023-2026 fastställs
att totalt budgeterat partistöd åren 2023-2026 bibehålls oförändrat och ska
uppgå till 300 000 kronor per år.
-----
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Bestämmelser om ersättningar m.m. för kommunalt förtroendevalda mandatperioden 2023-2026
Arvodeskommittén påbörjade i oktober 2021 en översyn av gällande ersättningsbestämmelser för förtroendevalda inför den kommande mandatperioden 2023-2026. Målsättningen har varit att kommunfullmäktige i april
2022 ska fastställa de ersättningsbestämmelser som ska gälla från och med
2023-01-01.
Arvodeskommittén har behandlat ärendet vid sammanträden 2021-10-07,
2021-11-10 och 2022-02-22. I översynsarbetet har uppgifter tagits in från
andra kommuner i länet för att kunna göra jämförelser.
Inledningsvis har följande punkter diskuterats under Arvodeskommitténs
beredning:
o Sänkning av hel- och deltidsarvoden utifrån uppdrag från kommunfullmäktige att beakta inkommen motion från Daniel Johansson (V)
och Emilia Ronnhed (V).
o Omsorgsnämndens ordförandes beredskap kopplat till utökad tjänstgöringsgrad samt reglering av ersättning till omsorgsnämndens vice ordförande för beredskap när denne går in i ordförandens ställe.
o Minskad tjänstgöringsgrad för fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande på grund av överföring av gymnasiefrågor till Södra
Lapplands gymnasieförbund från och med 2022-01-01.
o Uppräkning av årsarvodet till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
ordförande och vice ordförande.
o Höjning/införande av årsarvoden respektive fast engångsarvode inom
valnämndens organisation under valår.
En remissversion baserad på nu gällande bestämmelser med förslag till ändringar har under perioden 2021-12-01—2022-01-31 varit ute på remiss hos
de politiska partierna. Efter remisstidens utgång har Arvodeskommittén bearbetat dokumentet ytterligare vid sammanträde 2022-02-22 och tagit fram
ett slutligt förslag som främst innehåller följande förändringar:
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o Förändrade årsarvoden (beräkningsgrund Riksdagens grundarvode =
RG)
• Kommunfullmäktiges ordförande – ökning till 3,60 % av RG
• Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande – ökning till 1,20 % av
RG
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande – ökning till
7,30 % av RG
• Valnämndens ordförande vid valår – ökning till 1,07 % av RG
• Valnämndens vice ordförande vid valår – införande av årsarvode
motsvarande 0,54 % av RG
 Införande av fast engångsarvode vid valår som utbetalas efter genomfört val:
• Ordförande i valdistrikt – belopp motsvarande 3 heldagsarvoden
• Vice ordförande i valdistrikt – belopp motsvarande 2 heldagsarvoden
o Tillägg/förtydligande under avsnittet Tjänstgöringsgrad för deltidsarvoderad gällande omsorgsnämndens ordförandes beredskap samt reglering av ersättning till vice ordförande för beredskap vid ordförandes frånvaro.
o Tillägg i tillämpningsanvisningar för förlorad arbetsinkomst § 8 kopplat till arbetstidslagens bestämmelser om dygnsvila när förtroendevald
måste avstå arbetspass nattetid för att kunna delta i en förrättning.
Beredande organs förslag
Arvodeskommitténs protokoll 2022-02-22 § 1.
Arvodeskommitténs behandling 2022-02-22
Arvodeskommittén beslutade överlämna upprättat förslag till bestämmelser
om ersättningar m.m. till kommunalt förtroendevalda mandatperioden
2023-2026 till kommunstyrelsen för fortsatt beredning inför kommunfullmäktiges fastställande.
Arvodeskommitténs förslag
att föreslagna förändringar inom valnämndens organisation vid valår avseende årsarvode till valnämndens presidium samt fast engångsarvode till ordförande och vice ordförande i valdistrikt föreslås gälla från och med valåret
2022
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att årsarvode och tjänstgöringsgrad för fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande bibehålls på oförändrad nivå i avvaktan på att reglemente för Södra Lapplands gymnasieförbund fastställts.
Yrkanden
Karin Malmfjord (S) yrkar
att tjänstgöringsgrad och årsarvode för fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande bibehålls på oförändrad nivå under mandatperioden
2023-2026 innebärande tjänstgöringsgrad 40 % och årsarvode 32 % av RG
att omsorgsnämndens ordförandes tjänstgöringsgrad sänks till 40 % och
årsarvodet till 32 % av RG
att sammanträdes- och förrättningsarvode delas upp i tre nivåer enligt följande:
Upp till 2 timmar

0,4 % av RG

2-4 timmar

0,10 % av RG

Över 4 timmar

0,16 av RG

Daniel Johansson (V) yrkar
att arvodesnivåerna sänks till prisbasbelopp 2022 som beräkningsgrund
vilket motsvarar 48 300 kronor i månaden
att årlig uppräkning av arvodena under mandatperioden görs med motsvarande summa som en undersköterskas löneökning i kronor
att i enlighet med arbetstidslagens bestämmelser om dygnsvila m.m. kompletteras tillämpningsanvisningarna för fastställelse av förlorad arbetsinkomst (§ 8, sista stycket) att även omfatta arbetspass under kvällstid.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 13.55 och återupptas kl. 14.05.
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Propositionsordning
1. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförandes tjänstgöringsgrad
och årsarvode bibehålls på oförändrad nivå under mandatperioden
2023-2026 och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsen avslår därmed andra att-satsen i arvodeskommitténs förslag
om bibehållen oförändrad nivå i avvaktan på fastställandet av reglemente för gymnasieförbundet.
2. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords ändringsyrkande
om sänkt tjänstgöringsgrad och årsarvode för omsorgsnämndens ordförande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet och därmed bifaller arvodeskommitténs förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
o Ja-röst för bifall till arvodeskommitténs förslag avseende tjänstgöringsgrad och årsarvode för omsorgsnämndens ordförande.
o Nej-röst för bifall till Karin Malmfjords ändringsyrkande om sänkt
tjänstgöringsgrad samt årsarvode för omsorgsnämndens ordförande.
Omröstningsresultat
Ledamöter/tjänstgörande ersättare
C
Tomas Mörtsell
C
Mikael Fredriksson
C
Malin Svensson
M
Ulf Vidman
L
Hans-Peter Carlson
KD
Allan Forsberg
S
Karin Malmfjord
S
Ulrik Dahlgren
S
Peter Åberg
V
Daniel Johansson
SD
Marie Berglund

Ja Nej Avstår
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
5

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen arvodeskommitténs förslag.
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Propositionsordning –forts.
Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande avseende
nivåer för sammanträdes- respektive förrättningsarvode och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
1. Ordföranden ställer proposition på Daniel Johanssons ändringsyrkande avseende sänkning av arvodesnivåer till prisbasbelopp 2022
som beräkningsgrund och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
2. Ordföranden ställer proposition på Daniel Johanssons ändringsyrkande avseende årlig uppräkning av arvodena motsvarande en undersköterska löneökning och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
3. Ordföranden ställer proposition på Daniel Johansson tilläggsyrkande
om att tillföra arbetspass under kvällstid i § 8 i tillämpningsanvisningarna och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
4. Ordföranden ställer proposition på arvodeskommitténs förslag till
ersättningsbestämmelser i övrigt samt första att-satsen att föreslagna
förändrade arvoden inom valnämndens organisation ska gälla från och
med valåret 2022. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Kommunstyrelsen föreslår
att tjänstgöringsgrad och årsarvode för fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande bibehålls på oförändrad nivå under mandatperioden
2023-2026 innebärande tjänstgöringsgrad 40 % och årsarvode 32 % av RG
att sammanträdes- respektive förrättningsarvode delas upp i tre nivåer enligt följande:
Upp till 2 timmar

0,4 % av RG

2-4 timmar

0,10 % av RG

Över 4 timmar

0,16 av RG
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att i enlighet med arbetstidslagens bestämmelser om dygnsvila m.m. kompletteras tillämpningsanvisningarna för fastställande av ersättning för förlorad arbetsinkomst (§ 8, sista stycket) att även omfatta arbetspass under
kvällstid
att upprättat förslag till ersättningsbestämmelser för kommunalt förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 i övrigt fastställs
att förändringar inom valnämndens organisation vid valår avseende årsarvode till valnämndens presidium samt fast engångsarvode till ordförande
och vice ordförande i valdistrikt gäller från och med valåret 2022
Jäv
Veronika Håkansson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut.
Reservation
Daniel Johansson (V) reserverar sig över beslutet till förmån för eget
yrkande om sänkning av arvodesnivåer till prisbasbelopp 2022 samt årlig
uppräkning av arvodena motsvarande en undersköterskas löneökning i kronor.
-----
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Förbundsordning för Södra Lapplands gymnasieförbund
Södra Lapplands gymnasieförbund har 2022-03-18 inkommit med en förbundsordning som ska antas av förbundsmedlemmarna Vilhelmina och Storumans kommuner. Förbundsstyrelsen har 2022-03-03 godkänt det upprättade förslaget till förbundsordningen.
I kommunallagen under 9 kapitlet Kommunal samverkan finns bestämmelser om att kommunalförbund bildas genom att förbundsmedlemmarnas
fullmäktige antar en förbundsordning.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-04-05.
Kommunstyrelsen föreslår
att förbundsordningen för Södra Lapplands gymnasieförbund antas.
-----
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Utökat ägande i Visit Hemavan Tärnaby AB
Styrelsen i Storumans kommunföretag AB beslutade 2022-03-22 att föreslå
kommunfullmäktige att Storumans kommunföretag AB får utöka sitt
ägande i Visit Hemavan Tärnaby AB.
Ägarna i destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har tidigare beslutat om att succesivt avveckla bolaget. Avvecklingen sker succesivt utifrån
att projekt och avtal om försäljning av tjänst löper ut.
Eftersom bland annat ett flertal av projekten är delfinansierade via EU:s
regionalfonder bedömer företrädare för Visit Hemavan Tärnaby AB att bokföring och dokumentation behöver tas om hand för bland annat eventuellt
kommande granskningar. Företrädare för bolaget har också framfört önskemål om att Storumans kommunföretag AB förvärvar alla aktier i bolaget
för att avslutningen av bolagets verksamhet ska ske på ett ordnat sätt.
Storumans kommunföretag AB äger 227 aktier av totalt 1 077 aktier vilket
motsvarar ca 21 procent av alla aktier. Aktiernas nominella belopp uppgår
till 1 000 kronor per aktie.
Enligt kommunens ägarpolicy är förvärv, förändring av ägande eller
bildande av bolag eller nytt delägande i företag ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt där kommunfullmäktige ska ta ställning innan beslut fattas.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-03-29.
Koncernchefens förslag
att Storumans kommunföretag AB medges få utöka sitt ägande i Visit
Hemavan Tärnaby AB.
Yrkande
Hans-Peter Carlson (L) yrkar
att koncernchefens förslag avslås.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 14.10 och återupptas kl. 14.15.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på koncernchefens förslag och Hans-Peter
Carlssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller koncernchefens förslag och avslår avslagsyrkandet.
Kommunstyrelsen föreslår
att Storumans kommunföretag AB medges få utöka sitt ägande i Visit
Hemavan Tärnaby AB.
-----
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Redovisning av internkontroll 2021
Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska en sammanställning av
rapporterna från föregående år redovisas till kommunfullmäktige senast
april månad.
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder har haft en plan för internkontroll
2021. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder har gjort en uppföljning av
internkontroll för verksamhetsåret 2021.
Sammantaget bedöms utifrån gjorda uppföljningar av internkontroll 2021
att internkontrollen i huvudsak fungerar tillfredsställande. Mindre avvikelser är följande:
o Omsorgsnämnden har bedömt att man har utvecklingsbehov vad gäller
budgetföljsamhet. (budgetavvikelse)
o Kommunstyrelsen har bedömt att man har utvecklingsbehov vad gäller delegationsordning. (att beslut anmäls till styrelsen)
o Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att man har utvecklingsbehov i handläggningstider samt att tillsyn av objekt görs enligt plan.
Kommunrevisorernas lämnade vid sin granskning av hantering av kommunförråd och brandstation i Storuman rekommendationer vad gäller internkontroll. Med anledning av rekommendationerna har förvaltningarna och bolagsrepresentanter tillsammans vidareutvecklat arbetet med internkontroll i
enlighet med reglementet. Nya internkontrollplaner med gemensam struktur
är antagna av kommunstyrelsen, samtliga nämnder och alla bolagsstyrelser
att gälla från 2022.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-03-28
Kommunstyrelsen föreslår
att redovisningen av internkontroll 2021 godkänns.
-----
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Ansvarsfrihet 2021 - Kommunalförbundet Lystkom
Direktionen i kommunalförbundet Lystkom beslutade 2022-03-03 att fastställa årsredovisningen för 2021 och överlämna den till revisorerna för
granskning och till respektive medlemskommuns fullmäktige för beslut om
ansvarsfrihet för direktionen för 2021.
Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets verksamhet 2021, vilket närmare framgår av upprättad revisionsberättelse daterad 2022-03-25 med tillhörande bilaga Revisorernas redogörelse 2021. Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen och dess enskilda förtroendevalda.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-03-28.
Kommunstyrelsen föreslår
att årsredovisning 2021 för kommunalförbundet Lystkom noteras
att direktionen för kommunalförbundet Lystkom och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2021.
Jäv
Tomas Mörtsell (C), Karin Malmfjord (S) och Peter Åberg (S) anmäler jäv
och deltar inte i ärendets handläggning och beslut.
-----
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Återbetalning av ansökningsavgifter för uppehåll i hämtning
av hushållsavfall
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23 att handläggningen av ansökan
om uppehåll i hämtningen av hushållsavfall ska göras av kommunstyrelsen
i stället för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Handläggningen kan då
göras enklare varför ansökningsavgiften då kunde sänkas betydligt från tidigare 2 030 kronor per ansökan 2021 till 100 kronor per ansökan från och
med 2022 när den nya avfallstaxan började gälla. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-02-09 att föreslå att de som under 2021 betalat enligt den väsentligt högre taxan kompenseras genom återbetalning av
mellanskillnaden. Nämnden beslutade också att föreslå att kompensationen
finansieras med kommunstyrelsens medel för omstrukturering alternativt
oförutsedda utgifter.
Bedömning
Bedömningen är att inte göra återbetalning på ansökningsavgifterna 2021
med anledning av att kommunfullmäktige tidigare har beslutat om taxan
som ska gälla för 2021och att år 2021 är redovisningsmässigt avslutat. Bedömningen är också att avgränsningen att återbetalningen bara ska gälla för
ansökningsavgifterna 2021 inte följer kommunallagens likställighetsprincip
att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte
finns särskilt skäl för något annat när samma förhållanden har rått även varit tidigare år. Principen med budgetramar är att kommunstyrelsen och
nämnderna ska bära sina egna kostnader och råda över sina egna intäkter.
Om man som i detta fall att miljö- och byggnadsnämnden vill återbetala intäkter bör detta vid ett beslut om återbetalning belasta nämndens budgetram.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-03-29.
Kommunstyrelsen föreslår
att till de som under 2021 betalat ansökningsavgift för uppehåll i hämtning
för hushållsavfall inte återbetala mellanskillnaden mellan den nya beslutade
ansökningsavgiften för 2022 och den tidigare beslutade ansökningsavgiften
för 2021.
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Översyn av förvaltningsorganisation
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 i samband med behandlingen av
budget för 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 2021-09-14 om en ny politisk organisation
från och med mandatperioden 2023 – 2026. Kommunfullmäktige beslutade
bland annat att behålla nuvarande nämndstruktur, att inte inrätta ett särskilt
personalutskott och att behålla nuvarande bolagsstruktur.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 i samband med att en motion
om inrättande av en föreningsenhet behandlades att detta skulle utredas vid
översynen av förvaltningsorganisationen.
Bedömningar
En utredning benämnd Översyn av förvaltningsorganisation med tillhörande bilagor har upprättats och som innehåller bedömningar och övervägningar.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-03-08.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 43.
Arbetsutskottets förslag
att nuvarande förvaltningsorganisation med en kommunstyrelseförvaltning,
en omsorgsförvaltning, en fritids-, kultur- och utbildningsförvaltning samt
en miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning behålls
att en förvaltningschef ska leda varje förvaltning
att det inte bildas en föreningsenhet
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att samarbetet och samverkan mellan förvaltningarna utvecklas för att få
tillstånd en mer effektiv och transparent hantering av bidrag till föreningar
att vid upprättande av förslag till reglemente för styrelsen och nämnderna
som kommunfullmäktige ska anta inför mandatperioden 2023-2026, ge
fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ett tydligare politiskt ansvar för
frågor kopplade till förenings- samt fritids- och kulturverksamhet
att kommunens totala arbete med föreningar föreslås redovisas årligen av
fritids-, kultur- och utbildningsnämnden i sin årliga verksamhetsberättelse
att en tjänst som föreningsansvarig under en tidsbegränsad period tillsätts
inom fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen under förutsättning att
finansiering kan ordnas
att nuvarande kostorganisation med en organisering inom kommunstyrelseförvaltningen behålls.
Yrkande
Hans-Peter Carlson (L) yrkar
att samtliga föreningsärenden framgent behandlas på ett och samma ställe i
kommunens förvaltning.
Propositionsordning
1. Ordföranden ställer proposition på Hans-Peter Carlssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
2. Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att behålla nuvarande förvaltningsorganisation med en kommunstyrelseförvaltning, en omsorgsförvaltning, en fritids-, kultur- och utbildningsförvaltning samt en miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning
att en förvaltningschef ska leda varje förvaltning
att inte bilda en föreningsenhet
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att utveckla samarbetet och samverkan mellan förvaltningarna för att få tillstånd en mer effektiv och transparent hantering av bidrag till föreningar
att vid upprättande av förslag till reglemente för styrelsen och nämnderna
som kommunfullmäktige ska anta inför mandatperioden 2023-2026, ge
fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ett tydligare politiskt ansvar för
frågor kopplade till förenings- samt fritids- och kulturverksamhet
att kommunens totala arbete med föreningar ska redovisas årligen av fritids-, kultur- och utbildningsnämnden i sin årliga verksamhetsberättelse
att tillsätta en tjänst som föreningsansvarig under en tidsbegränsad period
inom fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen under förutsättning att
finansiering kan ordnas
att behålla nuvarande kostorganisation med en organisering inom kommunstyrelseförvaltningen.
Reservation
Hans-Peter Carlson (L) och Allan Forsberg (KD) reserverar sig över beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2022-04-12

KS § 57

44 (65)

KS/2021:274 - 623

Revidering av skolskjutsreglemente för Storumans kommun
Kommunstyrelsen har 2021-11-08 § 166 antagit skolskjutsreglemente för
Storumans kommun att gälla från och med 2023-01-01.
Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har framfört synpunkter gällande formuleringen kring tur och retur i skolskjutsreglementet som ska
börja gälla från och med 2023-01-01. I det antagna reglementet beskrivs antal turer med skolskjuts enligt följande under punkt 3 Ansvar: ”Kommunen
anordnar kostnadseffektiv skolskjuts, en gång i vardera riktningen, vardagar till och från skolan i enlighet med förutsättningarna i skollagen med
följande fördelning av ansvar.”
Den nuvarande formuleringen har tolkats som att det under inga omständigheter ger möjlighet till en lösning med fler turer. Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har framfört att reglementet bör ge möjlighet till fler
än en skolskjuts i vardera riktningen om det uppstår orimliga väntetider för
eleverna.
Trafikplaneraren har upprättat förslag till justering av punkt 3 för att få en
liknande formulering som under punkt 4 Riktlinjer för bedömning av skolskjuts. Justeringen innebär att antal turer omnämns som ”tur och retur”
istället för ”en gång i vardera riktningen” enligt följande:
”Kommunen anordnar kostnadseffektiv skolskjuts som sker tur och retur
mellan en anvisad uppsamlingsplats i anslutning till elevens hem och till
skolan, i enlighet med förutsättningarna i skollagen med följande fördelning av ansvar”
Beredande organs förslag
Trafikplanerare Emma Hörnqvists tjänsteutlåtande 2022-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 44.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till reviderat skolskjutsreglemente att gälla från
och med 2023-01-01.
-----
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Central krisledningsplan vid samhällsstörningar 2023-2026
I Överenskommelse om kommuners krisberedskap 2019–2022 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner
och regioner (SKR) redovisas att kommunerna ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser, kallad krisledningsplan. Planen ska vara
ett hjälpmedel före, under och efter en kris i enlighet med MSB:s rekommendationer.
I ”Granskning av beredskap inför och hantering av Covid-19 pandemin”
som genomfördes av konsultbolaget PWC gavs rekommendationen att
kommunstyrelsen skulle tydliggöra hur ansvaret inom kommunens organisation fördelades på politisk och verksamhetsnivå. Beslutet blev att kommunens skulle ta fram en krisledningsplan för att tydliggöra ansvaret och
bredda ledningsförmågan.
Den nya krisledningsplanen innebär en ny struktur och nya arbetssätt vilket
samordnats och förankrats med de tjänstepersoner som nu kommer att ingå i
organiseringen.
Den nya strukturen innebär en mer centralt tillsatt krisledning med färre
kärnfunktioner men med möjlighet att tillkalla andra funktioner som har
den kompetens som behövs för den specifika händelsen.
För att kunna vara mer flexibel utifrån behov och händelsens omfattning innehåller den nya planen möjlighet att arbeta utefter fyra nivåer. På så sätt
skapas större handlingsutrymme och bättre ledningsförmåga oberoende av
samhällsstörning.
Storumans kommun utgår vidare från ansvars-, närhets- och likhetsprincipen i hela sitt krisberedskapsarbete, såväl i planerings- och förberedelsearbetet som i hanteringen av en händelse. Detta innebär att ansvaret inte förflyttas vid en kris utan respektive förvaltning eller bolag ansvarar själva för
att upprätta en egen krishanteringsförmåga, så lång det är möjligt.
Förutom huvuddokumentet, krisledningsplanen, kommer ett antal bilagor
och rutiner att antas allt eftersom dessa blir klara, exempelvis information
som beskriver de nya funktionerna och information om krisledningslokaler.
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Beredande organs förslag
Säkerhetssamordnare Ola Jonssons tjänsteutlåtande 2022-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 45.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till central krisledningsplan vid samhällsstörningar
som kommunens nya krisledningsplan.
-----
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Förfrågan om markförvärv - del av Björkfors 1:5 (område
vid Högfjällshotellet)
En förfrågan om markförvärv har inkommit till tekniska avdelningen från
Hemavan Högfjällshotell AB gällande del av fastigheten Björkfors 1:5.
Ett tidigare beslut av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-15 om
upprättande av detaljplan för området ligger till grund för denna förfrågan
om markförvärv.
Hemavan Högfjällshotell AB önskar köpa 8 402 m2 mark omkring
Högfjällshotellet i Hemavan. Av dessa 8 402 m2 innefattar 7 302 m2
Ekenstams väg som vid eventuell försäljning kommer planeras om till område för bostäder.
Resterande 1100 m2 är för reglering av fastighetsgräns norr om hotellet enligt nuvarande detaljplan.
Hemavan Högfjällshotell AB har inkommit med förslag till ny dragning av
Lapplandsleden som idag går längs med Ekenstams väg. Den nya dragningen ska enligt dem bidra med en ny destination för leden, Högfjällshotellet.
De har även nämnt att de vill förstärka möjligheten till parkering för de boende och de externa besökarna till området, Guldbollen och Botaniska fjällparken idag och i framtiden.
Ny karta innehåller tydlig markering för vilken mark Hemavan Högfjällshotell AB vill förvärva och den nya tilltänkta dragningen av Lapplandsleden
samt en ny illustration visar uppdaterad tänkt utbyggnad av området.
Bedömning
En försäljning av marken skulle kunna leda till en utveckling av området
runtom Högfjällshotellet men det skulle krävas utförliga utredningar kring
utbyggnaden av bostäder i slänten ner till Ekenstams väg och den nya dragningen av Lapplandsleden.
Ställningstagande behöver göras gällande markens värde, det vill säga om
marken ska värderas av oberoende part eller om kommunstyrelsen ska sätta
priset.
Beredande organs förslag
Mark- och exploateringsingenjör Oscar Elffors tjänsteutlåtande 2022-03-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 47.
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Arbetsutskottets förslag
att marken kan säljas
att marken värderas av oberoende part inför försäljning.
Yrkande
Hans-Peter Carlson (L) yrkar
att fastigheter längst in längs Ekenstams väg även fortsättningsvis säkras
tillfart.
Propositionsordning
1. Ordföranden ställer proposition på Hans-Peter Carlsons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
2. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att marken kan säljas
att marken ska värderas av oberoende part inför försäljning
att fastigheter längst in längs Ekenstams väg även fortsättningsvis säkras
tillfart.
-----
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Markförsäljning - Laisholm 1:155
En privatperson har inkommit med en skrivelse 2021-11-16 med anhållan
om återlämnande/förvärv av fastigheten Laisholm 1:155.
Bakgrund
År 1977 förvärvade privatpersonen fastigheten Laisholm 1:22. År 1978
valde kommunen att utöva sin förköpsrätt för att köpa intilliggande fastighet Laisholm 1:16 och därför även köpa fastigheten Laisholm 1:22. För att
privatpersonen skulle få behålla det fritidshus som står på Laisholm 1:22
såg hen det som enda utväg att stycka av fastigheten. Laisholm 1:155 bildades därmed och privatpersonen överlät fastigheten Laisholm 1:155 till
kommunen för att få behålla Laisholm 1:22. När denna process redan var
startad vägrades kommunen förköpsrätt på Laisholm 1:16 av regeringen i
enlighet med förköpslagen (1967:868). Då föll även förköpsrätten för
Laisholm 1:22 och Laisholm 1:155 men dåvarande beslutsfattare hos kommunen uppgav att det inte var möjligt att justera felet och återlämna gåvan.
Bedömning
Privatpersonen är beredd att köpa tillbaka fastigheten Laisholm 1:155. Fastigheten Laisholm 1:155 är detaljplanelagd som naturmark och ska därför
värderas till 8 kr per kvadratmeter enligt gällande riktlinjer för naturmark i
Tärnaby och Hemavan. Fastigheten Laisholm 1:155 är 9 650 kvadratmeter
vilket skulle innebära en intäkt för kommunen på 77 200 kr vid eventuell
försäljning till privatpersonen.
Beredande organs förslag
Mark- och exploateringsingenjör Oscar Elffors tjänsteutlåtande 2022-03-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-22 § 48.
Kommunstyrelsen beslutar
att sälja fastigheten Laisholm 1:155 till privatpersonen för 77 200 kronor.
----(GDPR-säkrad version 2022-04-19 för webbpublicering)
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Trafikförsörjningsplan 2022-2025
Förslag till trafikförsörjningsplan för perioden 2022–2025 har upprättats.
Planen samlar samtliga trafikfrågor och fungerar som stöd för den kommunala planeringen, övrig samhällsplanering och dialog med allmänheten.
Trafikförsörjningsplanens mål och nuläge är utifrån Storumans kommuns
strategiska plan 2021–2023, strategi för CO2 effektiva resor, översiktsplan,
kommunstyrelsens verksamhetsplan, policy för resfria möten och energismart resande och strategi för ladd- infrastruktur i Storumans kommun.
Trafikförsörjningsplanen innehåller de uppgifter Regionala kollektivtrafikmyndigheten begär in från kommuner varje år.
Beredande organs förslag
Trafikplanerare Emma Hörnqvists tjänsteutlåtande 2022-03-31.
Kommunstyrelsen beslutar
att upprättat förslag till trafikförsörjningsplan 2022–2025 fastställs.
-----
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Firmatecknare för Storumans kommun - ändringsbeslut
Kommunstyrelsen har 2021-12-21 § 196 beslutat om firmatecknare för
Storumans kommun resterande del av innevarande mandatperiod.
På grund av personalförändringar inom kommunstyrelseförvaltningen
måste kommunstyrelsen ta ett nytt beslut om firmatecknare.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2022-03-30.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell och kommunstyrelsens
vice ordförande Karin Malmfjord erhåller rätt att två i förening eller var för
sig tillsammans med koncernchef Peter Persson, administrativ chef Patrik
Nilsson, redovisningsansvarig Helena Viktorsson eller ekonom Jessica Boström underteckna följande handlingar:
Utgående skrivelser, köpehandlingar, kontrakt, låneförbindelser, fullmakter, bankärenden och andra liknande handlingar enligt § 56 i gällande reglemente för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige antagen finanspolicy
att kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell och kommunstyrelsens
vice ordförande Karin Malmfjord erhåller rätt att två i förening eller var för
sig tillsammans med koncernchef Peter Persson, teknisk chef Anton
Stenvall eller mark- och exploateringsingenjör Oscar Elffors underteckna
följande handlingar:
Köpehandlingar, kontrakt, arrende- och nyttjanderättsavtal, tillfälliga
markupplåtelser och andra liknande handlingar inom tekniska avdelningens verksamhetsområde
att ekonomiassistenterna Åsa Backlund, Camilla Jonsson, Lina Olofsson
och Elina Kallin, redovisningsansvarig Helena Viktorsson, ekonom Jessica
Boström, administrativ chef Patrik Nilsson samt koncernchef Peter Persson
erhåller rätt att två i förening underteckna följande handlingar:
Bankräkningar, postgiro, betalningsförelägganden, lagsökningsärenden
och postförskott
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att redovisningsansvarig Helena Viktorsson, ekonom Jessica Boström, ekonomiassistenterna Åsa Backlund, Camilla Jonsson, Lina Olofsson och Elina
Kallin samt administrativ chef Patrik Nilsson erhåller rätt att var för sig via
telefon eller i internetbanken göra uttag och insättningar.
att detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut 2021-12-21 § 196 och
börjar gälla från och med 2022-05-01.
-----
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Projekt Hållbar tillväxt Storumans kommun 2022-2023
Storumans kommunföretag AB/näringslivskontoret har inkommit med ansökan om kommunens finansiering av rubricerade projekt.
Projektbeskrivning
För att nå önskad effekt för näringslivskontorets arbete behöver ordinarie
arbete kompletteras. Bolaget kommer därför att söka extra ekonomiska resurser för att under 2022 och 2023 bygga upp ett tillväxt- och etableringsarbete med tillhörande satsningar i syfte att:
• Ta tillvara de möjligheter som ges med Turismutvecklingen
och Terminalens utveckling av samhället. Exempel är etableringar som
följd av nya detaljplaner i Hemavan Tärnaby området.
•
• Svara upp mot de förfrågningar och initiativ som kommer
med samhällets omställningar. Exempelvis Vätgas, terminalen, datacenters, underleverantörer i batteribältet och flyg/drönarutveckling.
• Identifiera fler möjligheter för företag och kommun i den omställning
vårt område är inne i.
•
• Förstärka arbetet med att beskriva, berätta och folkbilda om de satsningar och initiativ som pågår för att skapa delaktighet med företagen. Bidra till att stärka företagen och investerares uppfattning om
kommunen.
Projekttid
2022-01-01—2023-12-31
Projektorganisation och styrgrupp
Projektet genomförs av Storumans kommunföretag AB via näringslivskontoret. Styrelsen i Storumans kommunföretag AB utgör styrgrupp för projektet.
Kostnadsbudget/år (kr)
Personal
1 500 000
Aktiviteter
400 000
Kontor och omkostnader100 000
Totalt
2 000 000
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Stabchefs bedömning
Det handlar om ett näringslivsinriktat projekt med syfte att komplettera ordinarie verksamhet där etableringsarbete inte är ett uttalat uppdrag (ur verksamhetsplan nedan) men där man bedömer att mycket kan vinnas genom en
samlad förberedd approach.
Näringslivskontorets uppdrag:
• Förenkla företagens väg in till den kommunala servicen
• Utveckla samarbetet med befintliga och potentiella företagare, investerare och andra aktörer
• Skapa förutsättningar för fler, växande och hållbara företag
• Attrahera nya innevånare.
• Bedriva turistinformationsverksamhet inom Storumans kommun
• Följa tillväxt- och utvecklingsarbetet i Storumans kommun.
Formellt skulle projektet vara betjänt av en tydlig avgränsning mot ordinarie verksamhet och mot andra projekt som bedrivs inom enheten. Det blir
svårt att utvärdera om projektet rör sig i önskvärd riktning mot projektets
långsiktiga mål som är ”Maximera hållbara effekter av de styrkor som finns
i kommunen.”
I föregående scenarioplanering i projektet Attraktiva Storumans kommun
(ASK) konstaterades exempelvis att det behövdes attraktiva bostäder om
man ska kunna flytta hit och bli kvar. Därför rekommenderades detaljplanering av det som senare kom att kallas Solsidan, insatsen bereddes och uppdrag gavs till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att planera. Detaljplanen är snart klar och investering för väg, vatten och avlopp etc. tar vid.
Vissa insatser utöver utbyggnaden av NLC Storumanterminalsområdet och
Solsidan kvarstår ännu, det tar tid och det vi vill se på plats behöver framdrivas hela till färdigställande. Det vore bra om vi tydligare färdigställde
och påbörjade identifierade åtgärder, den här särskilda satsningen vore ett
utmärkt tillfälle att dra initiativ i mål.
I dialog med projektägaren har exempelvis följande konstaterats och konkretiserats.
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• Framtagande av en ny kartläggning av planerade investeringar i
kommunen med fokus på dess behov av infrastruktur och påverkan på
samhället.
• Omvärldsanalys av nödvändig samhällsomställning för Storumans
kommun utifrån megatrender och globala förbindelser, förslag på åtgärder samt identifierade problemägare.
• Marknadsundersökning av näringslivets intresse att förvärva eller
hyra detaljplanerad mark för industriändamål i Hemavan om 5 år.
• Färdigställande av planerade tomter på Norra industriområdet, Entré
Storuman och Truck stop.
En professionalisering av etableringsarbetet är till gagn för kommunen, våra
unika fördelar behöver presenteras på ett begripligt sätt. Ett erbjudande består både av sådant vi har rådighet över och andra faktorer som finns i vår
geografi eller hos andra aktörer och då har vi begränsad rådighet och behöver därför förbereda med nödvändiga avtal.
Samverkan mellan kommunens enheter är nödvändig om projektresultat ska
integreras, samverkan måste bygga på vår förmåga vilket ställer krav på
förberedelser, planer och investeringar för iordningsställande av de platser
där vi möter regelbundna förfrågningar och som vi tror på.
Beredande organs förslag
Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2022-03-11.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ansökan med 2 000 000 kronor för år 2022 ur bygdemedel avsatta för näringslivsfrämjande åtgärder och medfinansiering av projekt, under förutsättning att projektägaren för år 2022 formulerar mätbara mål samt
konkretiserar tids- och aktivitetsplan som ska återrapporteras till kommunstyrelsen
att den del av projektansökan som avser år 2023 behandlas under 2023.
-----
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Ansökan om medfinansiering - förstudie ledutveckling
sommartid i Hemavan-Tärnaby
Storumans kommunföretag AB har 2022-03-11 inkommit med ansökan om
medfinansiering till rubricerad förstudie. Ansökan gäller 300 000 kr för år
2022.
Projektbeskrivning
Förstudien har som målsättning att samla alla ledaktörer och intressenter i
området för att tillsammans planera hur man bäst förbättrar utbudet för
vandring och cykel på ett hållbart sätt. I området finns idag ett flertal befintliga och potentiella ledägare men det finns inte en övergripande samsyn
över vilka leder som ska prioriteras och hur ansvarsfördelningen bör se ut.
Detta är angeläget eftersom sommarsäsongen för fjällturism har stor utvecklingspotential och att vandring och cykel är aktiviteter som passar extra
bra på en skidort under sommarsäsongen. Dessutom är muskeldrivna aktiviteter något som efterfrågas allt mer av marknaden. Därför gäller det att
skapa en genomtänkt ledinfrastruktur som både hjälper besökaren till fina
upplevelser och som styr bort ett för högt besökstryck från känsliga ställen.
Förstudien ska genomföras för att kartlägga förutsättningarna för ett genomförandeprojekt. Det gäller att skapa ett helhetsgrepp över den möjliga ledutvecklingen i området och en gemensam vision för hur ledsystemet för
muskeldrivna aktiviteter kan utvecklas. Förstudien ska aktivt verka för de
nationella friluftspolitiska målen. Förstudien ska ta hänsyn till den motoriserade turismens behov men endast i övergripande termer.
Projekttid
Sex månader under 2022.
Styrgrupp
Styrelsen i Storumans kommunföretag AB
Kostnadsbudget
Projektledare
Ekonomi/administration
GIS-handläggare
Externa tjänster
Möten
Resor, lokalhyra
Summa

195 000
30 000
65 000
50 000
30 000
20 000
390 000
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Finansieringsbudget
Storumans kommun
Länsstyrelsen

300 000
90 000

Enligt projektansökan har länsstyrelsen skriftligen att meddelat de kommer
att bevilja sin del av medfinansieringen.
Bedömning
Ansökan har behandlats i kommunens beredningsgrupp för projekt. Gruppen anser att ansökan är välskriven och genomtänkt, och att syftet är angeläget. Frågeställningarna kring utveckling av leder är komplexa och många
parter har olika typer av intressen som ska jämkas samman, och det kommer därför troligen att bli en utmaning att hinna tillräckligt långt under förstudiens relativt korta projekttid.
Ansökan har behandlats vid sammanträde i kommunledningsgruppen
2022-03-21.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2022-03-16.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ansökan med 300 000 kr för år 2022 ur bygdemedel avsatta för
näringslivsfrämjande åtgärder och medfinansiering av projekt.
-----
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Remiss - delbetänkandet "Från delar till helhet - En reform
för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet" (SOU 2021:93)
Socialdepartementet har i remiss daterad 2021-12-13 gett Storumans kommun möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat delbetänkande. Yttrande
ska ha inkommit till Socialdepartmentet senast den 30 april 2022.
Ärendet har remitterats till omsorgsnämnden som upprättat förslag till yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
-----
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Årsstämma med Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner
och regioner 2022
Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner (FSV)
håller ordinarie årsstämma den 12-13 maj 2022 i Ånge.
Kommunfullmäktige har 2018-11-20 beslutat uppdra till kommunstyrelsen
att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.m.
Karin Malmfjord (S) meddelar vid dagens sammanträde att nomineringar
till FSV:s styrelse efterfrågas.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Veronika Håkansson till kommunens ombud vid föreningsstämman
att nominera Veronika Håkansson (M) som ordinarie ledamot samt Mikael
Fredriksson (C) som ersättare i styrelsen.
-----
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Årsmöte med Giron Sámi teáhter 2022
Föreningen Giron sámi teáhter kallar till årsmöte den 22 april 2022. Årsmötet genomförs fysiskt i Kiruna med möjlighet att delta digitalt.
Kommunfullmäktige har 2018-11-20, § 86 beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.m.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Ulf Vidman till kommunens ombud vid föreningen Giron sámi
teáhters årsmöte 2022.
-----
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Uppföljning - översiktlig planering
Kommunstyrelsen har 2022-02-01 fastställt 2022 års uppföljningsplan för
kommunstyrelsens egna verksamheter.
I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning avseende översiktlig planering.
Verksamhetens uppdrag består i huvudsak av att handlägga och samordna
kommunala översiktsplaner och kommunala fördjupade översiktsplaner. I
uppdraget ingår också att följa och bevaka översiktlig kommunal planering
på internationell, nationell, regional och lokal nivå som har betydelse för
kommunen.
Översiktsplaner under framtagande eller start är fördjupad översiktsplan för
Tärnaby, översiktsplan för Storumans kommun och fördjupad översiktsplan
för Hemavan. Tematiska tillägg under framtagande eller start är friluftsplan
för Hemavan och Tärnaby, klimatanpassningsplan och va-plan. Andra planer, projekt m.m.under framtagande är Björkforsleden i Hemavan, digitalisering av översiktsplanefunktioner, parkeringsplan, hastighetsplan och lokala ordningsföreskrifter.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
-----
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Uppföljning - arbetsmarknadsverksamhet
Kommunstyrelsen har 2022-02-01 fastställt 2022 års uppföljningsplan för
sina egna verksamhetsområden.
I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om arbetsmarknadsverksamheten.
Arbetsmarknadsverksamheten ansvar är att samordna kommunens engagemang i arbetsmarknadsåtgärder och därmed verka för minskad arbetslöshet
och bidragsberoende bland kommunens invånare. Målgruppen är unga 16
till 24 år, nyanlända i Sverige, långtidsarbetslösa, personer med nedsatt arbetsförmåga, personer som är eller har varit sjukskrivna och har behov av
stöd för återgång i arbetet.
Målsättningen är att stärka individens personliga förutsättningar och att bidra till att stärka kompetensförsörjningen i Storumans kommun. Målsättningen specifikt för AFA (Arbete för alla) är att en person per år ska återgå
till den reguljära arbetsmarknaden.
Verksamheten har en nettobudget på 2 363 000 kronor år 2022. Bedömningen är att man kommer att klara att bedriva verksamheten inom tilldelad
budgetram 2022. År 2021 gjordes ett överskott på 511 000 kronor beroende
på framförallt förbättrad kostnadstäckning inom individuellt anställningsstöd.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
-----
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Uppföljning - integrationsverksamhet
Kommunstyrelsen har 2022-02-01 fastställt 2022 års uppföljningsplan för
kommunstyrelsens egna verksamheter.
I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om integrationsverksamheten.
Sedan 2018 Migrationsverket endast anvisat något enstaka ensamkommande flyktingbarn till kommunen. Under 2022 har kommunen ett avtal
med Migrationsverket om att ta emot 15 nyanlända. Integrationsverksamheten prognostiserar att man kommer att ta emot nyanlända enligt avtal
2022. Under 2021 hade kommunen ett avtal med Migrationsverket att ta
emot 15 nyanlända varav 14 faktiskt kom till kommunen.
Integrationsverksamhetens kvalitets- och effektivitetsmål 2021 var att andelen nyanlända som etableras i kommunen ska vara lika med eller bättre än
rikets genomsnitt. Verksamheten klarade målet som är 29 procentenheter
bättre än rikets genomsnitt 2021. Verksamheten har samma mål 2022 som
2021.
Verksamheten hade ett överskott 2021 uppgående till 198 000 kronor.
Verksamheten har en bruttobudget på 2 105 500 kronor för år 2022. Intäkter
och kostnader har budgeterats till samma belopp 2022. Bedömningen är att
enheten kommer att klara sig inom tilldelad ram 2022.
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
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
Mars 2022
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
Februari 2022

Riksfärdtjänst (9.3)
Skolskjuts (10.3)

Beslut om att avstå från att lämna yttrande över
externa remisser (5.12)
Brådskande beslut (5.3) – yttrande över extern
2022-03-14
remiss av Trafikverkets utredning om allmän
trafikplikt avseende flyg från oktober 2023
Yttranden över ansökningar om nätkoncession en- Mars 2022
ligt 8 § elförordningen (5.11)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 46 2022-03-22
och 49
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
-----
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Meddelanden
KS/2022:131
Skrivelsen ”Förbjud skoterkörning som stör människor och natur i
Tängvattsdalen, Hemavan” från bofasta till länsstyrelsen med förslag om
översyn av den fria färdselrätten på Jofjället och begränsning av den till lederna, årligen genomförande av informationskampanj om ”Snöskotervett i
fjällen” inför vintersäsongen, bättre övervakning av Artfjällets naturreservat, förbjuden tomgångskörning av skoter samt förändring av lag om snöskoterns högsta ljudnivå.
KS/2022:15
Migrationsverkets skrivelse 2022-03-29 om ändrade förutsättningar för anskaffning och nyttjande av tillfälliga boendeplatser (extraordinärt läge) där
kommuner om möjligt bistår Migrationsverket.
KS/2021:52
Lantmäteriets beslut om förändrad ortografigräns mellan umesamiska och
sydsamiska i Lantmäteriets geodata samt beslut om umesamiskt namn för
Lycksele tätort
(Lïkssjuo).
KS/2022:132
Kommunalförbundet Lystkoms direktionsbeslut 2022-03-03 § 5 om revidering av telefonriktlinjerna utifrån nya telefontider och ny kalenderkoppling.
KS/2022:133
Kommunalförbundet Lystkoms direktionsbeslut 2022-03-03 § 7 om plan
för dialog med Lystkoms medlemskommuner 2022.
Följande protokoll redovisas:
o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2022-03-22
o Styrelsen för Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 2022-03-14
o Primärkommunala beredningen Region Västerbotten 2022-02-23
o Styrelsen för Samordningsförbundet Södra Lappland 2022-02-24
-----
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