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Kommunstyrelsen  2012-02-07 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Hotell Toppen, Storuman 2012-02-07 kl. 13.30—14.15 

  

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

Therese Granström (C) 

 Lars Levinson (M) 

 Veronika Håkansson (M) 

 Tina Kerro (FP) 

 Ronny Nyström (KL)  

Eira Henriksson (S) 

 Peter Åberg (S) 

Karin Malmfjord (S) 

 Kurt Forsberg (S) 

 Sven-Åke Pennling (S) 

 Allan Forsberg (KD)  tjänstgörande ersättare 

Mats Eliasson (V)  ”- 

   

Övriga Maria Mickelsson sekreterare 

 Peter Persson koncernchef 

 Nils-Erik Dahlberg (S) ej tjänstgörande ersättare 

  

 

Utses att justera Ronny Nyström och Eira Henriksson 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-02-09 Paragrafer  1—24  

 

 

Underskrift  Sekreterare …………………………………… 

 Maria Mickelsson 

 

                      

                    Ordförande …………………………………....      

 Tomas Mörtsell 

  

 

                     Justerande  …………………………………… …………………………………… 

 Ronny Nyström          Eira Henriksson  

 

  

 

 Bevis om anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2012-02-07 

 

Datum då anslaget sätts upp          2012-02-09           Datum då anslaget tas ned       2012-03-02 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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Kommunstyrelsen 2012-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 1  KS/2007:1 - 330 

 

Medborgarförslag - restaurering av närmiljön i Storumans samhälle 

 

Per-Göran Johansson har 2007-01-02 lämnat in rubricerat medborgarför-

slag. 

 

Av förslaget framgår att det i samband med regleringen av Uman gjordes 

omfattande markarbeten i och omkring Storumans samhälle. Kvalificerade 

landskapsarkitekter engagerades för att designa den nya samhällsprofilen. 

De parkområden som skapades, Hermelinskullarna, Badsjöområdet och 

Hamnområdena, är fortfarande stora tillgångar för rekreation och friluftsliv 

och mycket frekventerade året om. 

 

De planteringar som utfördes på 60-talet börjar emellertid bli ankomna och 

i behov av restaurering. 

 

För att göra det möjligt att återta kontakten med vattnet föreslår Johansson 

 

att kommunstyrelsen ur arkiven plockar fram de ursprungliga ritningarna för 

samhällets parker med tillhörande anvisningar för planteringar m.m. 

 

att dessa läggs som underlag för en långsiktig plan för återställande, nyplan-

tering respektive röjning och upprensning 

 

att man dessutom gör kompletteringar som t.ex. belysning av strandprome-

naden (Vallen, hamnarna), upprustning eller nybyggnad av bryggorna m.m. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 12 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 1.  

 

Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  

 

I samband med behandlingen av ett annat medborgarförslag inlämnat av 

Per-Göran Johansson avseende Uman som utvecklingsresurs, beslutade 

kommunfullmäktige 2007-06-26, § 90 bl.a. att kommunstyrelsen under  

hösten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrågorna 

kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder för att 

på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  
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Kommunstyrelsen 2012-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 1 

 

I arbetet med förstudien har även detta medborgarförslag beaktats. Arbetet 

har dock av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför 

att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  

”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  

Storumans kommun mer attraktiv. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås 

 

att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  

”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  

Storumans kommun mer attraktiv. 

----- 
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Kommunstyrelsen 2012-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KS § 2  KS/2007:2 - 849 

 

Medborgarförslag - utveckling av infrastrukturen kring Uman 

 

Per-Göran Johansson har 2007-01-02 lämna in rubricerat medborgarförslag. 

 

Av förslaget framgår att i ett antal SIKU-projekt som genomfördes under 

2004-2005 har en uppgradering av infrastrukturen kring Uman inletts. Bl.a. 

har Båtklubben kunnat påbörja en uppmärkning av hinder och farleder och 

några byar har projekterat för att återskapa de gamla ångbåtsbryggorna.  

 

Ritningar, kostnadsberäkningar, detaljkartering av brygglägen och 

markupplåtelser finns. 

 

Insatserna har emellertid stannat av i avvaktan på initiativ och finansiering. 

Kommunen gjorde en ansökan om ”Lokala naturvårdsobjekt” för bryggorna 

och avsatte också bygdemedel för ändamålet. Eftersom ansökan inte ledde 

till resultat har det hela ”runnit ut”. 

 

Johansson föreslår 

 

att kommunstyrelsen aktualiserar den tidigare upprättade ansökan och gör 

en ny finansieringsplan utifrån nya förutsättningar (Mål 2, nya landsbygds-

programmet m.m.) 

 

att de aktuella byarna, Kaskeluokt, Blaiken, Strömsund och Ankarsund,  

inbjuds till diskussion om nystart för initiativet 

 

att fortsatta insatser för utveckling av infrastrukturen kring Uman tas in i 

kommunens planering. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 13 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 2. 

 

Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  

 

I samband med behandlingen av ett annat medborgarförslag inlämnat av 

Per-Göran Johansson avseende Uman som utvecklingsresurs, beslutade  
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Justering (sign)  Expediering  

 

KS § 2 

 

kommunfullmäktige 2007-06-26, § 90 bl.a. att kommunstyrelsen under  

hösten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrågorna 

kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder för att 

på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  

 

I arbetet med förstudien har även detta medborgarförslag beaktats. Arbetet 

har dock av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför 

att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  

”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  

Storumans kommun mer attraktiv. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås 

 

att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  

”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  

Storumans kommun mer attraktiv. 

----- 
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Kommunstyrelsen 2012-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KS § 3  KS/2007:3 - 849 

 

Medborgarförslag - Uman som utvecklingsresurs 

 

Per-Göran Johansson har 2007-01-02 lämna in rubricerat medborgarförslag. 

 

Av förslaget framgår följande: 

 

Uman har i alla tider varit en viktig faktor för bygdens överlevnad och ut-

veckling. Efter den största omvandlingen i Umans historia, regleringen  

under 1960-talet, kom emellertid några årtionden där sjöns betydelse för 

annat än energiproduktion föll tillbaka. 

 

Under de senaste åren har emellertid intresset för Uman som resurs ökat. 

Genom etableringen av ett utvecklingsbart vattenbruk har nya potentialer 

påvisats. Som en ”biverkan” av fiskodlingarna har sportfisket på Uman  

exploderat. 

 

Intresset för att återuppta olika aktiviteter med Uman som bas har vuxit de 

senaste åren. Alltfler upptäcker sjöns värden för friluftsliv och rekreation.  

 

Även för utvecklingen av olika turistiska aktiviteter har sjön stora kvaliteter 

omfattande seglingsbar yta, möjligheter för ett varierande sportfiske och ett 

ökande antal fritidsbåtar.  

 

Sedan fem år tillbaka finns också ett passagerarrederi för att kunna erbjuda 

charter och beställningstrafik på sjön. 

 

Sjöns förutsättningar som utvecklingsresurs borde uppmärksammas mera.  

 

Förstudiegruppen för ångbåtsbryggorna lämnade i mitten av 2005 ett för-

slag som därefter troligen ramlat mellan stolarna. Förslaget hade följande 

lydelse: 

 

”Förstudiegruppen har diskuterat att bjuda in folk från olika intressen såsom 

sportfisket, yrkesfisket, fiskodling, vattensport, aktivitetsföretag, Sveaskog 

m.fl. för att från olika infallsvinklar belysa hur Uman kan nyttjas som en re-

surs för bygdens utveckling - ”Inspirationsdag” med temat Uman som re-

surs i framtiden”. 
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KS § 3 

 

Johansson föreslår  

 

att kommunstyrelsen uppdrar till sitt utvecklingsbolag att planera och ge-

nomföra aktiviteter som leder till större uppmärksamhet för och inspiration 

till att nyttja Uman som en utvecklingsresurs. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 14 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-26, § 90 bl.a. att kommunstyrelsen 

under hösten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklings-

frågorna kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella  

åtgärder för att på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklings-

avseenden.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 3. 

 

Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  

 

Kommunen har kallat olika intressenter till ett möte där frågorna diskutera-

des. Mötet resulterade i att en arbetsgrupp utsågs att arbeta vidare med frå-

gan. Arbetsgruppen har träffats vid ett flertal tillfällen. Arbetet har dock av 

olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför att med-

borgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet ”Attraktiva  

Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i Storumans  

kommun mer attraktiv. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås 

 

att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  

”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  

Storumans kommun mer attraktiv. 

----- 
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KS § 4  KS/2007:56 - 312 

 

Medborgarförslag - strandpromenad efter Uman 

 

Ingrid Lundberg har 2007-02-06 lämnat in rubricerat medborgarförslag. 

  

Lundberg föreslår 

 

att det byggs en väg efter Uman vid Saljesnäset för att där kunna cykla, gå, 

springa och styra barnvagnar 

 

att vindskydd uppförs efter vägen 

 

att vägen förses med gatlyktor 

 

att vägen plogas vintertid  

 

att i anslutning till vägen även snygga till de naturliga sandstränderna och 

bygga några bryggor.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 16 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 4. 

 

Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  

 

I samband med behandlingen av ett annat medborgarförslag inlämnat av 

Per-Göran Johansson avseende Uman som utvecklingsresurs, beslutade 

kommunfullmäktige 2007-06-26, § 90 bl.a. att kommunstyrelsen under hös-

ten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrågorna 

kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder för att 

på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  

 

I arbetet med förstudien har även detta medborgarförslag beaktats. Arbetet 

har dock av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför 

att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  

”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  

Storumans kommun mer attraktiv. 
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KS § 4 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås 

 

att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  

”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  

Storumans kommun mer attraktiv. 

----- 
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KS § 5  KS/2007:57 - 819 

 

Medborgarförslag - fisket runt Uman 

 

Ingrid Lundberg har 2007-02-06 lämnat in rubricerat medborgarförslag. 

  

Lundberg föreslår 

 

att kommunen marknadsför det fina fisket runt Uman både i Sverige och  

utomlands 

 

att kommunen vartannat år köper en kasse med fisk för att släppas ut i sjön 

för åretruntfiske 

 

att i anslutning till fisket uthyra båtar med guide. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 17 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 5. 

 

Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  

 

I samband med behandlingen av ett annat medborgarförslag inlämnat av 

Per-Göran Johansson avseende Uman som utvecklingsresurs, beslutade 

kommunfullmäktige 2007-06-26, § 90 bl.a. att kommunstyrelsen under hös-

ten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrågorna 

kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder för att 

på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  

 

I arbetet med förstudien har även detta medborgarförslag beaktats. Arbetet 

har dock av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför 

att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  

”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  

Storumans kommun mer attraktiv. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås 
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KS § 5 

 

att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  

”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  

Storumans kommun mer attraktiv. 

----- 
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KS § 6  KS/2007:59 - 331 

 

Medborgarförslag - parkanläggning 

 

Ingrid Lundberg har 2007-02-06 lämnat in rubricerat medborgarförslag.  

  

Lundberg föreslår att en park anläggs mellan Parkskolan och Blå vägen i 

anslutning till befintlig spegeldamm. Parken kan innehålla träd, blommor, 

buskar, gruslagda promenadgångar m.m. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 19 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 6. 

 

Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  

 

I samband med behandlingen av ett annat medborgarförslag inlämnat av 

Per-Göran Johansson avseende Uman som utvecklingsresurs, beslutade 

kommunfullmäktige 2007-06-26, § 90 bl.a. att kommunstyrelsen under hös-

ten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrågorna 

kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder för att 

på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  

 

I arbetet med förstudien har även detta beaktats. Arbetet med förstudien har 

dock av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför att 

medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet ”Attraktiva 

Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i Storumans  

kommun mer attraktiv. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås 

 

att medborgarförslaget beaktas i planerat projekt med arbetsnamnet  

”Attraktiva Storuman”, vars syfte bl.a. är att göra den fysiska miljön i  

Storumans kommun mer attraktiv. 

----- 
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KS § 7  KS/2011:305 - 000 

 

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete enligt Lag om skydd 

mot olyckor (LSO) ____________________________________________ 

 

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod fastställa handlingspro-

gram för räddningstjänsten. Eftersom räddningstjänstens nämndstillhörighet 

är uppdelad på två nämnder innebär det två olika handlingsprogram i  

Storumans kommun. Det olycksförebyggande arbetet lyder under miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till handlings-

program för det olycksförebyggande arbetet.  

 

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) betonar mycket starkt den enskildes 

ansvar för sin egen säkerhet och att kommunen ska underlätta för den  

enskilde att göra det. I programförslaget finns därför ett kapitel som kan  

användas som en enkel vägledning i säkerhetsfrågor.  

 

Programmet bedöms inte innehålla några särskilt kontroversiella förslag 

men de mål som föreslås kommer att påverka alla styrelser och nämnder i 

kommunen.  

 

Innan programmet antas av kommunfullmäktige ska de som förmodas ha 

intresse ges möjlighet att yttra sig.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-09-01 att sända  

programförslaget på remiss och att yttranden skulle ha inkommit senast 

2011-10-03. Remisstiden förlängdes därefter till 2011-10-31. 

 

Vid remisstidens utgång har yttranden inkommit enligt följande: 

 

Kristdemokraterna 

Omsorgsnämnden 

Storumans arbetarekommun 

Länsstyrelsen  

Storumans sjukstuga 

Lycksele kommun 

Vilhelmina kommun 

Moderaterna 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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KS § 7 

 

Förslaget till handlingsprogram har därefter reviderats utifrån inkomna syn-

punkter.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2011-12-08, § 198. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 8. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2011-12-08 att handlings-

programmet fastställs.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till handlingsprogram fastställs.  

----- 
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KS § 8  KS/2011:410 - 003 

 

Förbundsordning för kommunalförbundet Partnerskap Inland -  

Akademi Norr__________________________________________ 

 

Norsjö kommun har begärt inträde i kommunalförbundet Partnerskap  

Inland – Akademi Norr. Förbundsdirektionen behandlade denna begäran 

2011-12-01 och beslutade hälsa Norsjö kommunen välkommen i förbundet 

fr.o.m. 2012-01-01.  

 

Detta medför att förbundsordningen måste revideras genom att Norsjö 

kommun ingår i förteckningen över medlemmar i kommunalförbundet  

(§ 1). Dessutom ändras antalet ledamöter respektive ersättare som ska ingå  

i förbundsdirektionen från tolv till tretton (§ 4).  

 

Förslag till reviderad förbundsordning har därför upprättats som ska be-

handlas och antas av medlemskommunernas fullmäktige.  

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 9. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet 

Partnerskap Inland – Akademi Norr antas. 

----- 
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KS § 9  KS/2012:3 - 250 

 

Köpoption - del av fastigheten Bastuträsk 3:57 (Storumans flygplats) 

 

ASFT (Airport Surface Friction Tester AB) har inkommit med en förfrågan 

om att arrendera Storumans flygplats i tre till fem år med en option att till 

ett förutbestämt pris kunna förvärva del av flygplatsen vid arrendetidens 

slut. Kommunen och ASFT har en målsättning att senast 31 mars 2012 

överenskomma om ett avtal om anläggningsarrende samt avtal om option 

på förvärv av del av flygplatsen. 

 

Kommunfullmäktige ska besluta om att del av fastigheten får säljas samt 

priset på den del av fastigheten som är aktuell för försäljning. 

 

Den del av fastigheten som optionen omfattar finns angiven på upprättad 

karta över fastigheten markerad med en klarare färg inom blå markering. 

Totalt omfattar optionen ca 200 hektar skog och mark samt samtliga bygg-

nader på den del fastigheten som omfattas av optionen, bl.a. verkstadslokal 

och bastroppsbyggnad. 

 

Skogssällskapet har 2011-10-09 upprättat en skogsvärdering av hela fastig-

heten enligt beståndsmetoden, som uppgår till 7 830 000 kronor. Fastig-

hetens areal uppgår till totalt ca 777 hektar.  

 

Bedömningen är att värdet på skog, mark och byggnader som ingår i  

optionen uppgår till 4 000 000 kronor, fördelat enligt följande: 

 

Skog  ca 3 000 000 kronor 

Mark  ca 400 000 kronor   

Byggnader  ca 600 000 kronor 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 10. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att en köpoption får lämnas uppgående till minst 4 000 000 kronor på del 

av fastigheten Bastuträsk 3:57 enligt upprättad karta. 

----- 
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KS § 10  KS/2012:1 - 253 

 

Rutiner vid försäljning av kommunens mark - tomtkö m.m. 

 

För att få en bättre planering av kommunens tomtmark och en aktuell 

tomtkö, föreslår tekniska avdelningen en förändring av nuvarande rutiner 

vid försäljning av kommunens mark som innebär följande:    

 

o Införande av registreringsavgift och förnyelseavgift för tomtkö, vilket 

skulle visa intresset av att ställa sig i tomtkön.  

 

o När köpehandlingar utfärdats förbinder sig köparen att inom två år från 

tillträdesdagen av fastigheten uppföra en byggnad för permanent boende 

alternativt fritidshus. Om köparen inte fullgör sin byggnadsskyldighet att 

påbörja byggnaden inom två år från tillträdesdagen eller inom samma tid 

överlåter fastigheten utan kommunens medgivande, ska köparen till 

kommunen betala ett vite om 60 000 kronor.  

 

Beredande organs förslag 

Förvaltningsassistent Lisbeth Isakssons tjänsteutlåtande 2011-01-04. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 11. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att 300 kronor får tas ut vid registrering till tomtkö 

 

att 200 kronor får tas ut i förnyelseavgift varje år 

 

att förnyelseavgift även ska gälla nuvarande registrerade i tomtkö 

 

att avgifterna inte återbetalas 

 

att om köparen inte fullgör sin byggnadsskyldighet inom två år från till-

trädesdagen eller inom samma tid överlåter fastigheten utan kommunens 

medgivande, ska köparen till kommunen betala ett vite om 60 000 kronor. 

----- 
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KS § 11  KS/2011:377 - 041 

 

Ombudgetering av investeringsmedel från 2011till 2012 

 

Investeringsmedel som av någon anledning inte förbrukats under 2011 kan 

ombudgeteras till 2012. 

 

Ekonomikontoret har upprättat sammanställning över begärda ombudgete-

ringar av investeringsmedel från år 2011 till 2012 för de investeringar som 

ännu inte är avslutade. 

 

Totalt begärs att 23 289 000 kronor av kvarstående investeringsmedel 2011 

får ombudgeteras till 2012.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att 23 289 000 kronor av kvarstående investeringsmedel 2011 får ombudge-

ters till 2012 

 

att investeringsramarna 2012 inkluderat nyinvesteringar och ombudgete-

ringar fastställs enligt följande: 

 

Kommunstyrelsen 40 030 000 kronor 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 1 420 000 kronor 

Omsorgsnämnden 1 939 000 kronor 

----- 
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KS § 12  KS/2012:8 - 049 

 

Inrättande av nattpatrull inom hemtjänsten i Tärnabyområdet  

 

Omsorgsnämnden har 2011-12-21, §§ 189 och 196 aktualiserat behov att 

tillskapa nattpatrull inom hemtjänsten i Tärnabyområdet. I dag är det natt-

personal från äldreboendet Vikbacka i Tärnaby som svarar på larm vilket 

innebär att det kan uppstå väntetider för den som larmat om personalen inte 

kan komma ifrån på en gång. Omsorgsnämnden anser att det är rimligt och 

nödvändigt att det bli mer likvärdig vård nattetid i båda kommundelarna. 

Då det inte finns utrymme i den tilldelade budgetramen för 2012 begär 

nämnden tilläggsanslag med 650 000 kronor. 

 

Omsorgsnämnden har fått ett tillskott i 2012 års budgetram med 3 000 000 

kronor för drift av nya demensboendet Blåsippan i Stensele. Omsorgs-

nämnden prognostiserade i delårsrapporten per 31 augusti 2011 ett under-

skott för 2011 med 6 004 000 kronor. Omsorgsnämnden har beslutat om 

omfattande åtgärder i detaljbudgeten för 2012 för att den ska inrymmas 

inom tilldelad ram. Bland åtgärderna finns bl.a. minskade platser vid sjuk-

hemmet Backen som innebär en kostnadsminskning på ca 1 300 000 kronor 

samt kostnadsminskning med 2 147 000 kronor när vikariepengar lyfts bort 

från bemanningsenheten och fördelats ut på enheterna.  

 

Kommunfullmäktige har fastställt omsorgsnämndens budgetramar för  

perioden 2011—2014 enligt följande: 

 

År Budgetram (kronor) 

2011 118 997 000 

2012 121 997 000 

2013 123 827 000 

2014 125 684 000 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-01-20. 

 

Koncernchefen bedömer att det är rimligt och nödvändigt att det blir en mer 

likvärdig vård nattetid i båda kommundelar samt att omsorgsnämnden inte 

kan inrymma skapandet av en nattpatrull i Tärnabyområdet inom tilldelad 

budgetram. Vid ett eventuellt positivt beslut bör dock ett tillskott till om-

sorgsnämndens budgetram baseras på att verksamheten 2012 uppstartas  

tidigast 1 mars 2012 innefattande verksamhet i 10 månader 2012 och 12 

månader för åren därefter. Budgetramen skulle då utökas med 540 000 kro-

nor 2012 samt ytterligare utökas med 110 000 kronor 2013.  
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KS § 12 

 

Bedömningen om finansiering av ett eventuellt tillskott till omsorgsnämn-

dens budgetram 2012 och 2013 är att det finns utrymme att omfördela 

540 000 kronor 2012 samt ytterligare 110 000 kronor 2013 från avskriv-

ningarna.   

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att omsorgsnämndens budgetram utökas med 540 000 kronor 2012 för  

inrättande av nattpatrull inom hemtjänsten i Tärnabyområdet 

 

att utökningen av omsorgsnämndens budgetram 2012 finansieras med att 

posten avskrivningar i resultatbudgeten minskas med 540 000 kronor 2012 

 

att omsorgsnämndens budgetram utökas med 650 000 kronor 2013 och 

2014 för nattpatrull i Tärnabyområdet 

 

att utökningen av omsorgsnämndens budgetram 2013 och 2014 finansieras 

med att posten avskrivningar i resultatbudgeten minskas med 650 000 kro-

nor 

 

att omsorgsnämndens budgetram därmed uppgår till 122 537 000 kronor 

2012, 124 477 000 kronor 2013 samt 126 334 000 kronor 2014 

 

att posten avskrivningar i resultatbudgeten därmed uppgår till 21 460 000 

kronor 2012 samt 21 350 000 kronor 2013 och 2014. 

 

Protokollsanteckning 

Ledamöterna Karin Malmfjord (S), Eira Henriksson (S), Peter Åberg (S), 

Kurt Forsberg (S) och Sven-Åke Pennling (S) vill få följande antecknat till 

protokollet:  

 

”Vi Socialdemokrater anser som tidigare att omsorgsnämnden skulle ha fått 

det tillskott på 500 000 kronor som fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

fått för utveckling av Luspengymnasiet.   

 

Vi Socialdemokrater anser vidare att det är fel att genom budgettekniska ju-

steringar ändra budgetram för enskild nämnd under budgetåret”.  

----- 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 21 (37)  

   

Kommunstyrelsen 2012-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 13  KS/2011:362 - 040 

 

Begäran om tilläggsanslag budgetåret 2011 - omsorgsnämnden 

 

Socialchefen har i en skrivelse 2011-10-12 för Omsorgsnämndens räkning 

begärt ett tilläggsanslag med 4 600 000 kronor för 2011. Tilläggsanslaget 

begärs för att kunna uppfylla lagstadgade uppgifter inom socialtjänsten 

2011. Budgetavvikelserna har uppstått inom placering av barn och unga 

med ett beräknat underskott på 2 400 000 kronor. Inom Lass/personlig  

assistans beräknas underskottet uppgå till 1 100 000 kronor samt i ett hem-

tjänstområde har ett specifikt ärende inneburit kostnadsökningar med 

1 100 000 kronor. 

 

Kommunfullmäktige har i juni 2010 beslutat om budgetramar till styrelsen 

och nämnder för perioden 2011—2014. Mindre justeringar av budget-

ramarna har gjorts av kommunfullmäktige februari 2011 samt november 

2011. Kommunfullmäktige har fastställt omsorgsnämndens budgetramar  

för perioden 2011—2014 enligt följande: 

 

År Budgetram (kronor) 

2015 118 997 000 

2016 121 997 000 

2017 123 827 000 

2018 125 684 000 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-01-19. 

 

Koncernchefens bedömning är att eftersom räkenskaps- och verksamhetså-

ret 2011 är slut så har ett beviljande av begärt tilläggsanslag ingen betydelse 

för omsorgsnämndens möjligheter att uppfylla sina lagstadgade uppgifter 

inom socialtjänsten budgetåret 2011. Vetskapen om att omsorgsnämnden 

skulle få ett större underskott 2011 var känt redan vid tertialrapporten per 

30 april 2011. Vid tertialrapporten per 30 april prognostiserade omsorgs-

nämnden ett underskott för 2011 med 4 132 000 kronor och vid delårs-

rapporten per 31 augusti prognostiserade omsorgsnämnden att underskottet 

för 2011 växt till 6 004 000 kronor.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag med 4 600 000 kronor 

2011 avslås. 

----- 
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KS § 14  KS/2012:13 - 060 

 

Bildande av dotterbolag för drift av omlastningsterminal 

 

Projektledaren för projektet Omlastningsterminal NLC Lappland har i  

skrivelse begärt att kommunfullmäktige ska fatta beslut om bildande av 

driftsbolag för omlastningsterminalen i Stensele. Tilltänkta delägare föru-

tom Storumans kommunföretag AB är framförallt aktiva råvaruleverantörer 

i området. Aktiekapitalet i driftbolaget ska uppgå till minst 5 000 000 kro-

nor och högst 8 000 000 kronor. 

 

Utgångspunkten för arbetet med att etablera en omlastningsterminal i  

Stensele har varit att det är Storumans kommun som ska bygga och äga 

terminalen. Ett konkurrensneutralt driftbolag ska svara för den dagliga  

driften av terminalen. Driftbolaget ska arrendera anläggningen av  

Storumans kommun enligt avtal som ska upprättas. 

 

Bedömningen är att driften av terminalen lämpligast bedrivs i ett separat 

konkurrensneutralt bolag. Aktiekapitalet i bolaget bör kunna variera  

beroende framförallt på antalet delägare i bolaget.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-01-20. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att Storumans kommunföretag AB ska bilda ett bolag för driften av omlast-

ningsterminalen 

 

att aktiekapitalet får högst uppgå till 8 000 000 kronor i bolaget 

 

att Storumans kommun lånar ut högst 8 000 000 kronor till Storuman 

kommunföretag AB för finansiering av aktiekapitalet i bolaget.  

----- 
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KS § 15  KS/2010:51 - 870 

 

Medborgarförslag - bildporträtt på ledande politiker 

 

Sören Israelsson har 2010-02-02 lämnat in rubricerat medborgarförslag. 

 

Av medborgarförslaget framgår att det i Luspengymnasiets aula finns por-

trätt av tidigare ordföranden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Israelsson föreslår att samlingen kompletteras till dags dato. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-02 att överlämna medborgarför-

slaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-01-03. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 7. 

 

Av kanslichefens tjänsteutlåtande framgår att det i dagsläget saknas åtta 

porträtt från 1992 och framåt för att få en komplett samling av tidigare ord-

föranden i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.  

 

Med hänsyn till att fotodokumentation av ordföranden gjorts från 1971 fram 

till 1992 och det fortfarande finns möjligheter att fotografera samtliga, före-

slår kanslichefen att medborgarförslaget tillstyrks.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bifalla medborgarförslaget. 

----- 
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KS § 16  KS/2012:5 - 980 

 

Handlingsplan för fördelning av bygdeavgiftsmedel 2012 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16, § 176 att fastställa riktlinjer för 

hantering av bygdeavgiftsmedel i Storumans kommun. 

 

Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsen i februari varje år ska fast-

ställa en handlingsplan som därefter skickas in till länsstyrelsen för god-

kännande. 

 

Handlingsplanen ska baseras på de principer för fördelning av bygde-

avgiftsmedel som fastställts i riktlinjerna. Dessa är: 

 

o Lagen och förordningen utgör grunden för bedömningen av vilka  

ansökningar som kan komma i fråga för bidrag från bygdeavgiftsmedel. 

 

o Stöd till större utvecklingsprojekt ska stå i samklang med gällande  

regionala och lokala styrdokument. 

 

o Bygdeavgiftsmedel som beviljats via Storumans kommunföretag AB 

(näringslivskontoret) ska redovisas på projektnivå och beredas via  

koncernledningsgruppen. 

 

o Kommunstyrelsen fastställer i övrigt årliga prioriteringar i samband med 

att handlingsplanen fastställs.  

 

I dagsläget finns inga exakta uppgifter om vilket belopp bygdeavgiftsmedel 

kommer att utgå med för år 2012. Beslut om exakt belopp kan förväntas 

under april månad 2012. Förslag till handlingsplan har därför upprättats  

utifrån 2011 års fördelning som var 11,2 miljoner kronor.  

 

Ärendet har beretts i koncernledningsgruppen och samråd har skett med 

kommunstyrelsens presidium.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Lennart Nilssons tjänsteutlåtande 2012-01-01. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 12. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att fastställa följande handlingsplan för 2012: 
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KS § 16 

 

Näringslivsutveckling 2,0 Mkr 

Medfinansiering – EU-projekt 4,1 Mkr 

Basnäringsprojektet (”Attraktiva Storuman”) 1,5 Mkr 

Fördelning till enskilda projekt 3,6 Mkr 

 

Summa 11,2 Mkr 

----- 
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KS § 17  KS/2011:415 - 149 

 

Höjning av hemsändningsbidrag fr o m 2012-01-01 

 

Enligt gällande tillämpningsföreskrifter för stöd till glesbygdsbutiker ut-

betalas ersättning i form av hemsändningsbidrag till butiker. Kommun-

styrelsen beslutade 2008-02-12, § 23 att hemsändningsbidraget ska uppgå 

till 120 kronor per försändelse. Kommunen rekvirerar 60 kronor (50%) per 

försändelse från länsstyrelsen i efterskott årsvis.  

 

Fr.o.m. den 1 januari 2012 får hemsändningsbidrag enligt Förordningen 

(2000:284) om stöd till kommersiell service lämnas med ett belopp som 

motsvarar högst 50% av kommunens nettoutgift för hemsändningen. Det 

statliga bidraget är maximerat till 100 kronor per hushåll och hemsänd-

ningstillfälle. 

 

Beredande organs förslag 

Konsumentvägledare Ingrid Elebrinks tjänsteutlåtande 2011-12-29. 

 

I tjänsteutlåtande 2011-12-27 meddelar konsumentvägledaren följande: 

 

I dagsläget tillhandahåller Slussforsboa i Slussfors och ICA Supermarket i 

Storuman service med hemsändning till hushållen.  

 

Under 2010 utbetalades totalt 70 600 kronor för 353 försändelser, varav 

35 300 kronor rekvirerades från länsstyrelsen.  

 

För 2011 beräknas kostnaden för hemsändning uppgå till 32 400 kronor för 

270 försändelser varav 16 200 kronor kommer att rekvireras hos länsstyrel-

sen.  

 

Konsumentvägledaren föreslår att hemsändningsbidraget höjs till 200 kro-

nor per försändelse fr.o.m. 2012-01-01. För 2012 uppskattas antalet försän-

delser till ca 400 vilket skulle innebära en kostnad på totalt 80 000 kronor, 

varav 40 000 kronor rekvireras från länsstyrelsen.  

 

Beredande organs förslag 

Konsumentvägledare Ingrid Elebrinks tjänsteutlåtande 2011-12-29. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 13. 
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§ 17 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att höja hemsändningsbidraget till 200 kronor per försändelse till hushållen 

fr.o.m. 2012-01-01.  

----- 
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KS § 18  KS/2011:411 - 609 

 

Akademiker i Arbetslivet - stipendier och reseersättningar 2012 

 

Akademi Norr har tillsammans med enheten för näringsliv och samhälle 

(ENS) vid Umeå Universitet bedrivit projektet Akademiker i Arbetslivet. 

Projektet pågick under 2009 och syftade till att ta fram en långsiktig och 

hållbar lösning för hur kommunerna och ENS kan samverka för att öka  

andelen akademiker i privat och offentlig sektor i medlemskommunerna 

genom bl.a. examens- och projektarbeten. 

 

Akademi Norrs direktion beslutade 2009-09-28 om en modell för långsiktig 

finansiering av stipendier och reseersättningar för studenter som genomför 

examensarbeten i Akademi Norr.   

  

Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal exa-

mensarbeten man vill ska genomföras i kommunen samt anslår medel för 

finansiering av stipendier och reseersättningar för detta. Modellen innebär 

att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensarbeten. 

 

I skrivelse 2011-12-05 meddelar Akademi Norrs utvecklingsenhet att man 

fått i uppdrag att tillskriva varje medlemskommun och fråga hur många  

examensarbeten kommunen har som målsättning att stödja genom rese-

ersättningar och stipendier under 2012. 

 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp om 13 000 kronor varav  

3 000 kronor är reseersättning mellan studieort och examensarbetsplats. 

Eventuellt stipendium - 10 000 kronor - beslutas om i varje enskilt fall och 

är kopplat till faktisk prestation. 

 

Kommunernas beslut om antal examensarbeten för 2012 kommer att sam-

manställas och meddelas direktionen och ENS. 

 

Beredande organs förslag 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 14. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kommunens målsättning är att stödja tre examensarbeten under 2012 

 

att varje nämnd/bolag som vill ha ett examensarbete utfört svarar för sin del 

av kostnaden 
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att finansieringen för kommunstyrelsens del sker inom befintlig ram. 

----- 
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KS § 19  KS/2010:80 - 041 

 

Förvaltningsrättens mål nr 2432-11 Lena Drangel ./. Storumans kom-

mun avseende laglighetsprövning enligt 10 kap Kommunallagen - 

överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2011-11-29 § 131 Budget 

2012________________________________________________________ 

 

Kommunfullmäktiges 1:e vice Lena Drangel har överklagat kommunfull-

mäktiges beslut 2011-11-29, § 131 avseende budget 2012. Lena Drangel 

anser i sitt överklagande att beslutet att avslå ett yrkande från Karin  

Malmfjord avseende omfördelning av 500 000 kronor från fritids-, kultur- 

och utbildningsnämndens budgetram för 2012 till omsorgsnämndens är 

oskäligt då kommunfullmäktiges ordförande låtit klubba beslutet utan att 

hörsamma begärd votering.  

 

Förvaltningsrätten har 2011-12-22 förelagt Storumans kommun att svara 

skriftligt i målet senast 2012-01-23. Enligt 6 kap 6 § Kommunallagen får 

kommunstyrelsen föra kommunens talan i mål där någon begärt laglighets-

prövning av kommunfullmäktiges beslut. För att kunna behandla ärendet 

vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-02-07 har förvaltningsrätten  

beviljat kommunen anstånd till 2012-02-08 med att få lämna svar i målet.   

 

Förslag till yttrande har upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-01-03. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-01-17, § 15. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag, av vilket 

bl.a. framgår att kommunen hemställer att Drangels överklagande lämnas 

utan bifall. 

----- 
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KS § 20  KS/2011:401 - 000 

 

Remiss - "Västerbottens läns åtgärdsprogram för hållbar utveckling - 

med miljömålen i sikte"_______________________________________ 

 

Länsstyrelsen har i remiss 2011-12-12 översänt remissversion av  

”Västerbottens läns åtgärdsprogram för hållbar utveckling – med miljö-

målen i sikte”.  

 

Åtgärdsförslagen har tagits fram i en bred process med över 130 deltagare 

och 70 organisationer med ambitionen att företaget, kommunen eller pri-

vatpersonen på frivillig basis ska vilja bidra till att göra Västerbotten till ett 

hållbart län. 

 

Åtgärdsförslag finns för följande grupper av aktörer och det finns ca 30 åt-

gärder att välja bland per aktör: 

 

o Företag 

o Kommuner och landsting 

o Kommunala bolag 

o Statliga myndigheter inklusive länsstyrelsen 

o Forskning och utveckling 

o Intresse- och branschorganisationer, föreningar, studieförbund 

o Privatpersoner 

o Samarbetsprojekt 

 

Länsstyrelsen önskar senast 7 mars 2012 svar på följande: 

 

o Om kommunen kan ansluta sig att genomföra någon av föreslagna åtgär-

der och i så fall vilka? 

o Synpunkter på de åtgärder som berör kommunen, är de rätt formulerade 

eller måste de omformuleras och kan kommunen ansluta sig till dessa? 

o Finns andra åtgärder utöver de som ingår i förslaget och som bör ha 

högre prioritet? Ett visst utrymme finns i nuläget att lyfta in helt nya åt-

gärder i programmet. 

o Finns det åtgärder som rör samverkansprojekt som kommunen vill arbeta 

för? 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till presidiet att avge yttrande till länsstyrelsen. 

----- 
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KS § 21  KS/2011:404 - 000 

 

Remiss - Naturvårdverkets utredning "Allemansrätten och dess  

framtid"_______________________________________________ 

 

I en av Sveriges grundlagar finns inskrivet att alla ska ha tillgång till natu-

ren enligt allemansrätten. Ibland är det dock otydligt hur allemansrätten 

fungerar och då kan det uppstå problem. Naturvårdsverket har därför finan-

sierat en utredning benämnd ”Allemansrätten och dess framtid” om hur 

dessa problem ser ut och hur man kan lösa dem.  

 

I skrivelse 2011-12-15 meddelar Naturvårdsverket att man vill ha syn-

punkter på förslagen, främst med avseende på allmänrättens betydelse för 

friluftslivet.  

 

Naturvårdsverket önskar svar senast 10 februari. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till presidiet att avge yttrande till Naturvårdsverket. 

----- 
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KS § 22  KS/2009:57 - 534 

 

Uppföljning av verksamhetsbudget 2011 - SumNet 

 

Kommunfullmäktige antog 2009-11-24 Storumanmodellen – en affärs-

modell för framtidens bredband i Storumans kommun. 

 

Av Storumanmodellen framgår att prissättningen ska följas upp varje verk-

samhetsår. 

 

En uppföljning av verksamhetsbudgeten för 2011 är gjord och den visar på 

ett underskott för svartfiber motsvarande ca 200 000 kronor medan kapa-

citet visar ett överskott motsvarande ca 30 000 kronor. I underskottet för 

svartfiber ingår bl.a. en faktura motsvarande 170 000 kronor som inte var 

budgeterad. 

 

Förklaring till övriga avvikelser från budget framgår av upprättad uppfölj-

ning. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-27. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisad uppföljning. 

----- 
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KS § 23   

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

 

o Fastighetsförsäljningar december 2011 

 

o Renhållningsärenden (uppehåll i hämtning) december 2011 

 

o Färdtjänst- och riksfärdtjänstärenden december 2011 

 

o Upptagande av lån december 2011 

 

o Upphandling av utbildningstjänster januari 2012 

 

o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-17, §§ 16—24  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KS § 24   

 

Meddelanden 

 

KS/2011:356 

Protestlista mot indragning av bussförbindelse sträckan Tärnaby—Mo i 

Rana.  

 

KS/2012:16 

Skrivelse till Triventus från Carola Rönnholm 2012-01-19 med anledning 

av företagets planer på etablering av vindkraftspark i Långsjöby. Rönnholm 

anser detta oacceptabelt och kommer att bestrida all påverkan av något slag 

på hennes fastighet Långvattnet 1:138. Storumans kommun har fått skrivel-

sen för kännedom.  

 

KS/2012:16 

Skrivelse till Triventus från Ture och Anita Rönnholm 2012-01-21 med an-

ledning av företagets planer på etablering av vindkraftspark i Långsjöby. 

Makarna Rönnholm meddelar att man motsäger sig en eventuell vindkrafts-

etablering och hänvisar bl.a. till att byborna inte är eniga om denna vind-

kraftssatsning i Långsjöby. De anser vidare att det aktuella områdets särart 

beträffande miljö, vatten, fågel- och djurliv är helt olämpligt för exploate-

ring och kräver att området lämnas orört. Makarna Rönnholm kommer att 

bestrida alla som helst intrång eller påverkan av något slag på deras fastig-

het Långvattnet 1:111. Storumans kommun har fått skrivelsen för känne-

dom. 

 

KS/2012:16 

Skrivelse till Triventus från Ogbaghi och Carina Iassu, 2012-01-23 med an-

ledning av företagets planer på etablering av vindkraftspark i Långsjöby. De 

anser att etableringen är ogenomtänkt och kommer att ha för stor påverkan 

på byn Långsjöby och dess omgivningar. De kommer därför att bestrida all 

som helst påverkan av något slag på deras fastigheter Långvattnet 1:59 och 

1:88, som de anser kommer att påverkas negativt av vindkraft i omedelbar 

närhet. Storumans kommun har fått skrivelsen för kännedom. 

 

KS/2010:296 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2012-01-25 att inte meddela pröv-

ningstillstånd i mål nr 8066-11 i fråga om offentlig upphandling av pen-

sionsförsäkring.  
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KS § 24 

 

KS/2011:407 

Arbetsmarknadsdepartementets erbjudande 2011-12-20 till kommuner att 

ansöka om att under perioden 2012—2015 medverka i pilotverksamhet 

inom ramen för en samordnad, långsiktig och människorättsbaserad strategi 

för romsk inkludering som genomförs under perioden 2012—2032.   

 

KS/2008:402 

Tillväxtverkets beslut 2011-11-22 om förlängning av projektperioden för 

projektet Etablering av omlastningsterminal NLC Lappland till 30 septem-

ber 2012.  

 

KS/2011:58 

Länsstyrelsens i Norrbotten beslut 2012-01-04 att avslå ansökan om bidrag 

till projektet ”Stärka möjligheterna för samiska språk och kultur i nya för-

valtningsområden”.  

 

KS/1997:57 

KS/2011:50 

Bergsstatens beslut om förlängning av giltighetstiden för undersökningstill-

stånd enligt minerallagen enligt följande: 

 

Beslutsdatum Sökande Område 

2011-12-08 Dragon Mining Sweden AB, Pauträsk Tallberget 

2011-12-12 Lappland Goldminers AB, Lycksele Stortjärnhobben nr  5 

2011-12-16 Dragon Mining Sweden AB, Pauträsk Pauträsk nr 1

  

KS/2008:25 

Bergsstatens underrättelse 2011-12-12 om att undersökningstillståndet 

Umasjö nr 4 enligt minerallagen upphört att gälla 2011-02-18. 

 

KS/2011:331 

KS/2011:417 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-12-08, § 205 och 206 

att bl.a. påbörja arbetet med ändring av gällande detaljplaner för delar av 

fastigheten Björkfors 1:64 i Hemavan. Syftet med detaljplaneändringarna är 

att skapa förutsättningar för dels ytterligare en tomt för bostäder och dels 

utökat handelsområde.  

 

KS/2011:274 

Redovisning av konsumentvägledningsverksamheten år 2011. 
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KS § 24 

 

KS/2012:8 

Redovisning av arbetsmarknadsåtgärder år 2011. 

 

Följande protokoll redovisas: 

 

o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2011-12-16. 

 

o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2011-12-15. 

 

o Styrelsen för Industricentrum i Storuman 2011-12-15. 

 

o Direktionen för Partnerskap Inland – Akademi Norr 2011-12-02. 

 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelsebeslut nr 16/2011 avseende 

överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 

sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012. 

 

Kommunstyrelsens vice ordförande Karin Malmfjord meddelar att det 

fr.o.m. 2012-02-08 kommer att finnas en länk på Storumans kommuns 

hemsida www.storuman.se till en enkät om kultur och värderingar. Enkäten 

är en del i det projekt som Storumans kommun deltar i sedan hösten 2011. 

Alla kommuninvånare inbjuds att svara på enkäten som handlar om hur 

man ser på kultur och värderingar i Storumans kommun och i samhället i 

stort. Enkätsvaren är viktiga för att få ett bra underlag att arbeta vidare med 

för att göra Storumans kommun bättre. Kommunanställda och förtroende-

valda kommer att få ett särskilt brev angående enkäten. 

----- 

 

  

 

http://www.storuman.se/

