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KS § 46  KS/2006:347 - G268 
 
Motion - försäljning av Storumans camping 
 
Peter Åberg (S) har 2006-12-05 lämnat in en motion angående försäljning 
av Storumans camping.  
 
Åberg skriver bland annat följande i motionen:  
 
Storumans kommun är ägare av en campinganläggning belägen i tätorten 
som utarrenderas med tidsbegränsade avtal. I takt med att anläggningen slits 
och kraven ändras måste kommunen återkommande göra investeringar och 
underhållsarbeten för att standarden ska bibehållas. 
 
Eftersom kommunen enligt Åbergs mening inte har råd att satsa de resurser 
som krävs anser han att campingen bör säljas. 
 
Åberg föreslår 
 
att campingen säljs 
 
att det utreds om någon/några av de byggnader som kommit i kommunens 
ägo i samband med köpet av Gunnarns flygfält är användbara på campingen 
 
att det utreds om kommunägda pensionärsstugor som blir tomma till rimlig 
kostnad efter flytt är användbara på campingen 
 
att de byggnader som eventuellt kan flyttas till campingen erbjuds köparen 
vid en eventuell försäljning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 8 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-04-26. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-08, § 51. 
 
Av kanslichefens tjänsteutlåtande framgår följande: 
 
Området i Storuman där campingen är belägen ägs i dagsläget av  
Umeälvens vattenregleringsföretag (UVF). Överenskommelse finns mellan 
UVF och kommunen om rätten till disposition av området och det finns ett 
gammalt löfte att kommunen får förvärva området. Eftersom området ligger  
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KS § 46 
 
nära sjön Storuman finns vissa restriktioner, pga. översvämningsrisken, på 
hur marken får bebyggas trots att området är detaljplanerat. 
 
När motionen skrevs bedrevs campingverksamheten på entreprenad och det 
fanns uttalade intentioner både från kommunen och campingarrendatorn på 
ytterligare investeringar i byggnader och aktiviteter. Samtidigt pågick pla-
neringsarbete för nytt badhus som med fördel skulle kunna lokaliseras till 
området. Dåvarande arrendator förlängde inte avtalet och vid den efterföl-
jande upphandlingen inkom inga anbud, varför campingen sedan dess drivs 
i kommunal regi. Campingen fanns även med i ett tänkt upplägg för driften 
av det nya badhuset, där alternativa driftsformer planerades och campingen 
utgjorde en bärande del i konceptet. 
 
Frågeställning kring nyttjandet av gamla byggnader för ombyggnad till 
campingstugor är knappast längre aktuell då merparten av kommunens 
gamla pensionärsstugor sålts bort och dels därför att denna typ av ombygg-
nader regelmässigt blir både kostsamma och ger byggnader som dessutom 
är tveksamma ur uthyrningssynpunkt. Under 2009—2010 uppfördes fem 
nya byggnader på campingområdet varför eventuella investeringspengar 
med fördel torde behöva nyttjas till nödvändigt underhåll av de befintliga 
äldre byggnaderna. 
 
Förutsättningarna från då motionen lämnades in 2006-11-29 fram till idag 
har ändrats och dröjsmålet med besvarandet av motionen är långt ifrån till-
fredsställande, men osäkerheten kring driftsformerna av campingen samt 
eventuellt uppförande av nytt badhus har inverkat negativt och fördröjt  
hanteringen. 
 
Kanslichefen bedömer en försäljning av mark och byggnader i området  
som mindre lämplig ur många synpunkter men framförallt med hänsyn till 
allmänhetens tillgång till parkområdet. Önskar kommunen i framtiden åter-
gå till entreprenaddrift av campingverksamheten torde detta kunna ske utan 
att området avstyckas och försäljs till den entreprenör som har bästa anbu-
det.   
 
Kommunstyrelsen föreslår 

 
att motionen bifalls. 
-----  
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KS § 47  KS/2012:32 - 003 
 
Motion - besvarande av interpellationer och frågor i kommunfull-

mäktige_________________________________________________ 
 
Karin Malmfjord (S) har 2012-02-13 lämnat in en motion angående besva-
rande av interpellationer och frågor i kommunfullmäktige. 
 
Malmfjord skriver följande i motionen: 
 
Vid kommunfullmäktige används interpellation eller fråga för att lyfta  
aktuell fråga eller fråga av intresse. 
 
I dag finns inga tydliga riktlinjer vad som gäller vid inlämnande av inter-
pellation eller fråga för att svar ska kunna ges vid närmast följande kom-
munfullmäktigesammanträde. Att vänta i tre månader för att få svar på en 
interpellation eller fråga kan göra att frågeställningen inte längre är aktuell.  
 
Malmfjord föreslår 
 
att interpellationer och frågor som är inlämnade senast två veckor före ett 
kommunfullmäktigesammanträde ska besvaras vid det sammanträdet 
 
att kommunfullmäktiges arbetsordning revideras utifrån detta. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-28, § 33 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag  
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-04-26. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-08, § 52. 
 
Av kanslichefens tjänsteutlåtande framgår följande: 
 
I Kommunallagen (KL), 5 kap. 49—56 §§, finns utförliga regler om inter-
pellationer och frågor. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit 
fram ett underlag för lokala bedömningar för hur en arbetsordning för full-
mäktige bör formuleras. I underlaget sägs för interpellationer och frågor 
bland annat att: 
 
En interpellation  

o ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
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KS § 47 

 
o bör ges in till styrelsens kansli … dagar före det sammanträde vid vilket 

ledamoten avser ställa den. 

o En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 

ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

o En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 

närmast efter det då interpellationen ställdes. 

o Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpella-

tionssvar kommer att lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i kun-

görelsen. 

o Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen 

före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 

 

En fråga  

o ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot 

o ska ges in till styrelsens kansli … dagar före det sammanträde vid vilket 

ledamoten avser att ställa den. 

o Vad som sägs i 31 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på 

frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

o En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

 
Vid en genomgång av ett betydande antal kommuners arbetsordningar kan 
konstateras att merparten av kommunerna har standardformuleringar, men 
att tidpunkterna för när interpellationer eller frågor ska inges före samman-
trädena varierar.  
 
I arbetsordningen för Storumans kommunfullmäktige sägs att interpellatio-
ner ska inges tre dagar före sammanträdet och frågor ska inges dagen före 
sammanträdet. I övrigt stämmer SKL:s underlag i allt väsentligt med de 
formuleringar Storumans kommun har i nu gällande arbetsordning, dock 
med undantag av formuleringen om att det skriftliga svaret bör överlämnas 
till ledamoten som ställt interpellationen dagen före sammanträdet. 
 
Kanslichefen bedömer att Storumans kommuns gällande arbetsordning för 
fullmäktige har tidsfrister som bör justeras. Tre dagar före sammanträde  
respektive dagen före sammanträde är för knappt tilltagna rent praktiskt. 
Med hänsyn till karaktären kan det finnas fog för olika tidsfrister, förslags-
vis tio respektive fem dagar före sammanträde. Med en tidsfrist på tio dagar 
för en interpellation finns goda möjligheter till att besvara interpellationen 
vid aktuellt sammanträde. Det kan dock vara nödvändigt att ha en formule-
ring som möjliggör att vissa mer komplicerade interpellationer får hän-
skjutas till nästa sammanträde.  
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KS § 47 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att motionen bifalls  
 
att tidsfristen för inlämnande av interpellationer och frågor i kommunfull-
mäktige justeras enligt följande: 
 
o interpellationer – tio dagar före sammanträdet 
o frågor – fem dagar före sammanträdet 
 
att gällande arbetsordning för kommunfullmäktige revideras för ovan-
nämnda delar. 
----- 
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KS § 48  KS/2008:362 - 875 
 
Motion - inrättande av museum i Tärnaby 
 
I motion 2008-09-17 skriver Lena Drangel (S) att det är viktigt att det finns 
en plats där man kan dokumentera och visa vad som skett och hur det ser ut 
idag för att skapa och upprätthålla kunskap om ett områdes historia. I  
Tärnaområdet finns en lång och intressant historia och kultur. I motionen 
nämns samernas och nybyggarnas historia, utvecklingen inom det turistiska 
området och de lokala alpina framgångarna. Detta bör dokumenteras och 
göras tillgängligt för fast boende och besökare.  
 
Mot bakgrund av att Umeå strävar efter att bli kulturhuvudstad 2014  
finns anledning att se ett museum i Tärnaby i ett större sammanhang.  
Länsmuséet, Umeåregionen och Regionförbundet Västerbotten kunde vara 
goda partners i ett sådant arbete. 
 
Drangel föreslår 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att med kraft och snabbhet se till att ett 
museum i Tärnaby kommer till stånd.  
 
I en motion föreslår Lena Drangel (S) att Storumans kommun ska, som ett 
led i att förbättra och skapa kunskap om områdets historia, stärka känsla av 
identitet och skapa trygghet och upplevelse av sammanhang och mening, se 
till att ett museum tillskapas i Tärnaby. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-10-14, § 114 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-05-02. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 58. 
 
Av kanslichefens tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
I dagsläget är lokalfrågorna i Tärnaby föremål för utredning och någon 
lämplig lokal för ett museum finns inte. Stetind Invest AB erbjöd Storu-
mans kommun att förvärva fastigheten Laxnäs 1:21 (Folkets Hus i Tärnaby) 
samt samtliga inventarier i fastigheten för 1 500 000 kronor. Efter ett antal 
turer i ärendet har fastighetsägaren höjt priset så att deras nuvarande syn på 
prisnivån för fastigheten och inventarier vida överstiger kommunfullmäkti-
ges beslut från 2010-09-28, vilket medfört att affären inte genomförts. 
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KS § 48 
 
Frågan om byggnation av ett aktivitetshus på den så kallade Shelltomten  
har varit aktuell och behandlats. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2011-12-06, § 155 att uppdra till koncernledningsgruppen att utreda förut-
sättningarna för ett allaktivitetshus på gamla Shelltomten i Tärnaby och  
vidare att återrapportering skulle ske till arbetsutskottet senast 2012-03-31. 
 
Koncernledningsgruppen beslutade 2012-02-06 att uppdra till miljö- och 
samhälls- byggnadschefen, fritids- kultur- och utbildningschefen samt VD 
för Fastighets AB Umluspen att utreda frågan. En utredning - Laxnäs 1:68, 

nybyggnad av allaktivitetshus i Tärnaby har presenterats men utredningen 
avstyrker en eventuell byggnation på tomten varför koncernledningsgrup-
pen beslutade 2012-03-05 att ställa sig bakom utredarnas bedömning i  
frågan. 
 
Med hänsyn till att det inte finns några lämpliga lokaler i dagsläget och ett 
flertal projekt med differentierande inriktning pågår, bedömer kanslichefen 
att det finns anledning att avvakta.  
 

Kommunstyrelsen föreslår 
 
att motionen avslås 
 
att motionen beaktas i projektet ”Attraktiva Storuman kommun”. 
----- 
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KS § 49  KS/2010:431 - 739 
 
Motion - utomhusmiljö för sjuka, dementa och personer med  

funktionsnedsättning__________________________________ 
 
Marianne Johansson (V) och Helena Israelsson (V) har lämnat in rubricerad 
motion som avser Stefansgården, Granhöjden och akutplatserna vid sjuk-
stugan i Tärnaby. 
 
Motionärerna skriver att det på fastigheten finns demensboende, sjukhem, 
rehab och korttidsboende samt landstingets akutplatser och verksamhet. 
Byggnaden är belägen så i topografin att det är svårt att gå promenader och 
vistas ute.  
 
Motionärerna föreslår därför 
 
att möjligheterna ses över att skapa gångstig/väg för rullstol, rullator och 
käpp i skogsområdet öster om f.d. Stefansgårdens demensboende 
 
att det anordnas en lämplig uteplats för demensboendet ur integritets- och 
säkerhetssynpunkt.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 22 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-05-14. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 59. 
 
Av koncernchefens tjänsteutlåtande framgår följande: 
 
Fastighets AB Umluspen, som både äger och förvaltar boende för äldre och 
personer med funktionsnedsättning, har i november inkommit med ett svar 
till kommunstyrelsen angående motionen. 
 
Fastighetsbolaget beskriver att utomhusmiljön är en viktig faktor för att  
tillgodose väl fungerande äldre- och demensboenden. Det finns inom  
Storumans kommun åtta fastigheter med olika boendeformer där utemiljön 
är i behov av uppgraderingar för att uppfylla de krav som man kan ställa på 
en väl fungerande utemiljö. Under 2011 har kommunen påbörjat en kart-
läggning av möjligheterna för att skapa utemiljöer som ska tillfredsställa 
detta behov. Resultatet av kartläggningen och dess konsekvenser beräknas  
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KS § 49 
 
redovisas och samverkas under våren 2012 vilket möjliggör att åtgärder kan 
påbörjas sommaren 2012. 
 
Motionen är specifikt skriven med relativt detaljerade förslag vilket innebär 
att det kan vara svårt bifalla motionen. Motionen bör dock kunna ingå som 
ett underlag vid kartläggningen samt åtgärder av utomhusmiljöerna inom de 
olika kommunala boendeformerna för äldre och personer med funktions-
nedsättning. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 
 
att motionen avslås 
 
att motionen beaktas vid kartläggning och åtgärder av utemiljöer vid kom-
munens boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. 
----- 

 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (52)  
    
Kommunstyrelsen 2012-06-05 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

  
KS § 50  KS/2012:139 - 109 
 
Revidering av förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 
 
Region Västerbottens förbundsfullmäktige beslutade den 21 mars 2012 att 
föreslå fullmäktige i kommuner och landsting i Västerbottens län att god-
känna två tillägg i förbundsordningen.  
 
Det första tillägget gäller övertagande av aktier i AB Transito. Med anled-
ning av förändringarna i kollektivtrafiklagstiftningen ska ägandet av AB 
Transito övergå till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
 
Landstingsfullmäktige har som borgenär för AB Transito den 11 oktober 
2011 beslutat om förändringarna för sin del. Länstrafiken i Västerbotten AB 
har den 6 oktober 2011 som tidigare aktieägare beslutat överlåta aktierna till 
kollektivtrafikmyndigheten.  
 
De nya ägarförhållandena innebär ingen förändring avseende landstingets 
borgensåtagande och landstinget kommer även fortsättningsvis att stå för 
borgen vid nyanskaffningar av tåg i regionen. Solidarisk borgen för alla 
ägare gäller inte längre för framtida fordonsanskaffning.  
 
Enligt gällande förbundsordning ska Regionförbundet Västerbottens län 
som kollektivtrafikmyndighet ha medlemmarnas medgivande att överta  
aktier i AB Transito.  
 
Det andra tillägget gäller ändring av antalet revisorer. § 14 i förbundsord-
ningen för Regionförbundet Västerbottens län anger att styrelsen ska utse 
tre revisorer. På grund av förbundets ökade uppdrag har valberedningens 
presidium föreslagit att förbundet utökar antalet lekmannarevisorer till fem. 
 
Följande förändringar föreslås i gällande förbundsordning:  
 
§ 13 Förbundets uppgifter, punkt 14 
c. Vara regional huvudman för AB Transito (5,3 %) 

 
§ 14 Revision 
Förbundsfullmäktige ska för samma mandatperiod som gäller för styrelsen 

utse fem revisorer.  

 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-08, § 53. 
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KS § 50 

 

Kommunstyrelsen föreslår 
 
att revidering av förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län 
avseende övertagande av aktier i AB Transito samt ändring av antalet revi-
sorer för Regionförbundet Västerbottens län godkänns. 
----- 
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Ansvarsfrihet år 2011 för direktionen i kommunalförbundet  

Partnerskap Inland - Akademi Norr____________________ 
 
Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 
Norr avseende år 2011 fastställdes av direktionen den 2 mars 2012. 
 
Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att direk-
tionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksam-
het.  
 
Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 
direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 
fullmäktige.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-08, § 54. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 
beviljas ansvarsfrihet för år 2011. 
 
Tomas Mörtsell (C) och Karin Malmfjord (S) deltar inte i beslutet på grund 
av jäv. 
----- 

 
 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (52)  
    
Kommunstyrelsen 2012-06-05 
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

  
KS § 52  KS/2009:120 - 710 
 
Utvärdering - införande av vårdnadsbidrag 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 11 att införa vårdnadsbidrag 
på försök fr.o.m. 1 juli 2011 samt att utvärdering ska göras inom ett år från 
start.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har den 13 mars 2012 gjort 
följande utvärdering:    
 
o Under perioden 1 juli 2011—31 mars 2012 har totalt femton ansökningar 
inkommit till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. Fjorton har bevil-
jats och en avslagits. Av dessa fjorton har tre avbrutit sökt period på 
grund av att nytt syskon tillkommit och man därför istället sökt föräldra-
penning. 

 
o Under mars 2012 har vårdnadsbidrag utbetalats till nio personer.  
 
o Den totala kostnaden för perioden 1 juli 2011—31 mars 2012 (9 måna-
der) har uppgått till 249 000 kronor.  

 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-04-12, § 27 och 
2012-05-21, § 44. 
Fritids-, kultur- och utbildningschefens tjänsteutlåtande/utredning 
2012-05-20. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-08, § 55. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2012-04-12, § 27 beslutat att 
godkänna utvärderingen och att överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2012-05-08, § 55 att återremittera ärendet till fri-
tids-, kultur- och utbildningsnämnden för en mer detaljerad uppföljning av 
vårdnadsbidraget ur social och ekonomisk synpunkt samt ett ställningsta-
gande från nämnden om vårdnadsbidraget föreslås permanentas eller inte.   
 
Fritids-, kultur- och utbildningschefen har i tjänsteutlåtande/utredning 
2012-05-20 redogjort för gällande regelverk och lämnat en redovisning av 
de kontakter som tagits med samtliga vårdnadsbidragstagare i kommunen.  
Sammanfattningsvis konstateras att de 10 månader som gått sedan vård- 
nadsbidraget infördes är en alltför kort period för att det ska vara möjligt att  
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KS § 52 
 
närmare analysera vilka konsekvenser som bidraget medfört eller kan för-
väntas medföra. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslår 2012-05-21 att vårdnads-
bidraget förlängs ytterligare ett år för att få en bättre analys av vilka effekter 
vårdnadsbidraget gett.   
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att vårdnadsbidraget förlängs ytterligare ett år för att få en bättre analys av 
vilka effekter vårdnadsbidraget gett.   
----- 
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KS § 53  KS/2010:80 - 041 
 
Justering av budget 2013—2014  
 
Budgetramar för styrelser och nämnder är fastställda för mandatperioden. 
Över tid förändras förutsättningarna avseende skatter och statsbidrag vilket 
i sig föranleder korrigeringar.  
 
Övriga justeringar som är aktuella är följande: 
 
o De kommande åren bedöms pensionsutbetalningar inte överskrida 10 
mnkr vilket innebär en justering från 12 till 10 mnkr i den delen.  
 

o För avskrivningar har budgeterats 22 mnkr kommande år, nuvarande be-
dömning säger att de som mest kommer att uppgå till 19 mnkr.  

 
Senaste skatteunderlagsprognosen för 2013 och 2014 samt korrigering av 
pensionsutbetalningar och avskrivningar sammanfattas i tabellen nedan: 
 
KOMMUNSTYRELSEN 2012-06-05 Budget Bokslut Avvikelse Budget Plan Plan

Belopp i tkr 2011 2011 2011 2012 2013 2014

Kommunstyrelsen -80 507 -80 579 -72 -80 171 -81 370 -82 586

Fritids, kultur- och utbildningsnämnd -111 523 -111 813 -290 -111 691 -113 356 -115 047

Omsorgsnämnd -118 997 -127 403 -8 406 -122 634 -125 114 -126 971

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd -3 000 -3 149 -149 -3 012 -3 057 -3 103

Summa verksamhetskostnader -314 027 -322 944 -8 917 -317 508 -322 897 -327 707

Pensioner / avst personalomkostnader mm -12 000 -9 370 2 630 -12 000 -10 000 -10 000

Realisationsvinst 0 485 485

Avskrivningar enligt plan -22 000 -17 485 4 515 -21 460 -19 000 -19 000

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -348 027 -349 314 -1 287 -350 968 -351 897 -356 707

Skatteintäkter 223 447 227 821 4 374 229 320 241 996 250 950

Generella statsbidrag och utjämning 116 506 115 445 -1 061 111 961 104 057 98 437

Kommunal fastighetsavgift 10 981 10 977 -4 14 501 14 501 14 501

Finansiella intäkter 3 200 4 676 1 476 3 900 3 900 3 900

Finansiella kostnader -6 100 -6 885 -785 -6 200 -6 200 -6 200

ÅRETS RESULTAT 7 2 723 2 716 2 514 6 357 4 881

Resultat av skatter o  statsbidrag 0,0% 0,8% 0,7% 1,8% 1,3%

Summa skatter och statsbidrag 350 934 354 243 3 309 355 782 360 554 363 888  
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-05-10. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 61. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 
 
att justeringarna tillförs resultatet.  
-----  
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KS § 54  KS/2012:166 - 042 
 
Tertialuppföljning januari—april 2012 - Storumans kommun 
 
En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 
perioden januari–april 2012. Uppföljningen innehåller förbrukning t.o.m. 30 
april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med 
budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter 
har gjorts för perioden januari–april. 
 
Prognosen pekar på ett bättre resultat än budgeterat beroende på prognosti-
serat god budgetföljsamhet från styrelse och nämnder samt högre prognosti-
serade skatteintäkter. 
 
Det bör noteras att såväl omsorgs- som kultur-, fritid- och utbildnings-
nämnden prognostiserar ett underskott för 2012. Mot bakgrund av att resul-
tatet för kommunen, trots dessa prognoser, ser ut att med råge överträffa det 
budgeterade resultatet är det i nuläget inte nödvändigt att besluta om ytterli-
gare åtgärdskrav för dessa nämnder. Däremot bör de vara noggranna i sin 
egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka eventuella ytterliga-
re avvikelser som kan medföra större underskott där åtgärder krävs.  
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-05-14. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 63. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna upprättad tertialrapport för perioden januari—april samt  
prognos för helåret 2012 till kommunfullmäktige för godkännande 
 
att uppmana omsorgsnämnden och fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
att vara fortsatt vaksamma över sin budgetföljsamhet men i nuläget inte  
förelägga nämnderna med ytterligare åtgärdskrav för att klara sin budget-
ram.  
----- 
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KS § 55  KS/2010:388 - 003 
 
Revidering av reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
På grund av förändrad Plan- och bygglag och den nya lagens intentioner om 
en snabbare handläggning av detaljplaner, har miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningen upprättat förslag till reviderat reglemente för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
De avsnitt som är aktuella för revidering är § 2 Delegering från kommun-

fullmäktige samt § 25 Delegationsordning. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsberedning har vid samman-
träde 2012-05-10 förordat föreslagen revidering av nämndens reglemente.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 65. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att upprättat förslag till reviderat reglemente för miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden fastställs. 
----- 
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KS § 56  KS/2011:299 - 461 
 
Justering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel 2012 
 
Kommunfullmäktige har 2011-11-29, § 133 fastställt taxa för offentlig kon-
troll av livsmedel 2012.  
 
Livsmedelsverket har tagit fram en ny vägledning till kontrollmyndigheter 
beträffande riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kon-
trolltid. De största förändringarna i den nya vägledningen är att fler risk-
klasser tas fram, att storleksspridningen ändras samt framförallt att en in-
formationsmodul introduceras.  
 
Generellt sett kommer den nya riskklassningen innebära att den årliga kon-
trolltiden för respektive livsmedelsanläggning minskas från tidigare klass-
ning. För att få full kostnadstäckning, vilket är ett krav enligt lagstiftningen, 
behöver timavgiften höjas från nuvarande 825 kronor till 1 122 kronor per 
timme kontrolltid.  
 
Beredande organs förslag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2012-04-26, § 44. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 66. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att timavgiften fastställs till 1 122 kronor per kontrolltimme 
 
att taxan för offentlig kontroll av livsmedel 2012 justeras utifrån denna för-
ändring. 
----- 
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KS § 57  KS/2012:168 - 250 
 
Exploateringsavtal - Solbacken (fastigheterna Björkfors 1:589 m.fl. i 

Hemavan)_________________________________________________ 
 
Förslag till exploateringsavtal mellan Storumans kommun och exploatören 
Stanford Park AB har upprättats.  
 
Exploateringen avser Solbacken - Björkfors 1:589 m.fl. i Hemavans by. 
 
I avtalet sägs bl.a.: 
 
o Exploatören har att utföra vägar, belysning, förberedelse för bredband, 
nodhus samt vatten och avlopp till exploateringsområdena. Exploatören 
bygger fritidshus alternativt säljer tomter/markområden till intressenter 
för byggande av fritidshus m.m. i enlighet med ny detaljplan. Ovanstå-
ende arbeten sker i exploatörens regi och under hans ansvar. 

 
o Vatten och avloppsfrågan löses via kommunens VA-nät med anslut-
ningspunkt som anvisas av kommunens tekniska avdelning. Stamled-
ningarna m.m. som byggs i området för vatten och avlopp överlämnas till 
kommunen efter att dessa färdigställts, slutbesiktigats och genom överta-
gandebesiktning godkänts av kommunens handläggare av VA-frågor 
samt relationshandlingar överlämnats både analogt och digitalt MapInfo-
format. 

 
o Lokalgator anordnas i enlighet med detaljplan med anslutning mot E12 i 
enlighet med detaljplan.  

 
o Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att dra slang 
samt placera brunnar enligt projekterat underlag och anvisningar. Explo-
atören ska även utföra anslutningar till varje fastighet samt uppföra och 
bekosta nodhus med tillhörande utrustning. Slangar, kopplingsbrunnar 
etc. tillhandahålls av kommunen som även ska svara för projektering och 
samordning. Kommunen övertar bredbandsnät och nodhus utan kostnad. 
Respektive fastighetsägare betalar anslutningsavgift i samband med att 
fastigheten kopplas till bredbandsnätet. 

 
o Exploateringen bedöms kunna påbörjas snarast sedan detaljplanen vunnit 
laga kraft och beräknas pågå i första hand i en femårsperiod. 

 
o Inom planområdet har befintlig vegetation tagits bort på stor del av 
markytan. För att säkerställa en god bebyggd miljö ska exploatören  
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KS § 57 
 
o återställa och uppsnygga området med hjälp av en landskapsarkitekt. 
Förslag till åtgärder ska godkännas av kommunen och åtgärderna ska 
vara utförda senast 2012-09-30. Vid försening är kommunen berättigad 
att av exploatören erhålla vite med 50 000 kr för varje påbörjad vecka 
varmed färdigställandet av områdets vegetation och skydd i dess helhet 
blivit fördröjt. 

 
o Exploatören lämnar en säkerhet till ett värde av 500 000 kronor i form  
av garanti som kommunen godkänner. Säkerheten ska nedskrivas med 
200 000 kronor när lokalgatorna och belysningen är färdigställd, med 
250 000 kronor när tryckstegring och huvudledningarna för VA är  
färdiga och med 50 000 kronor när hela infrastrukturen är klar. 

 

Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-05-10. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 67. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns. 
----- 
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KS § 58  KS/2012:190 - 107 
 
Nyemission - Storuman Development AB 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-29, § 136  
 
att från tid till annan får separata borgensåtaganden tecknas till Storuman 
Energi AB maximerat till 40 000 000 kronor 
 
att som villkor för tecknande av separata borgensförbindelser till Storuman 
Energi AB ska Helgeland Kraft AS åta sig att svara för 50 procent av den 
förlust som kan drabba kommunen med anledning av de separata borgens-
förbindelserna, dock maximalt 20 000 000 kronor 
 
att lån får lämnas istället för separata borgensåtagande maximerat till 
8 000 000 kronor 
 
att om lån lämnas av ägarna reduceras det separata borgensåtagandet med 
motsvarande belopp. 
 
Styrelsen i Storuman Development AB har till Storuman Kommunföretag 
AB och Helgeland Kraft AS inkommit med en propå om en nyemission på 
25 000 000 kronor. Nyemissionen fördelar sig på 12 500 000 kronor från 
Storuman Kommunföretag AB och 12 500 000 kronor från Helgeland Kraft 
AS. Nyemissionen är tänkt för att stärka upp bolagets egna kapital som  
urholkats beroende på svagt resultat 2011.  
 
Kommunfullmäktige har att besluta i frågan om medgivande att gå in med 
ytterligare aktiekapital i Storuman Development AB samt lån till finansie-
ring av ytterligare aktiekapital.  
 
Styrelsen för Storumans kommunföretag AB har vid sammanträde  
2012-05-29 beslutat föreslå kommunfullmäktige 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2011-11-29, § 136 upphävs 
 
att Storumans kommunföretag AB medges att gå in med en nyemission i 
Storuman Development AB med högst 12 500 000 kronor 
 
att Storumans kommun lämnar lån på högst 12 500 000 kronor till  
Storumans Kommunföretag AB för finansiering av nyemissionen 
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KS § 58 
 
att från tid till annan får separata borgensåtaganden tecknas till Storuman 
Energi AB med högst 15 000 000 kronor 
 
att som villkor för tecknande av separata borgensförbindelser till Storuman 
Energi AB ska Helgeland Kraft AS åta sig att svara för 50 procent av den 
förlust som kan drabba kommunen med anledning av de separata borgens-
förbindelserna, dock maximalt 7 500 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
 
att kommunfullmäktiges beslut 2011-11-29, § 136 upphävs 
 
att Storumans Kommunföretag AB medges att gå in med en nyemission i 
Storuman Development AB med högst 12 500 000 kronor 
 
att Storumans kommun lämnar lån på högst 12 500 000 kronor till  
Storumans Kommunföretag AB för finansiering av nyemissionen 
 
att från tid till annan får separata borgensåtaganden tecknas till Storuman 
Energi AB med högst 15 000 000 kronor 
 
att som villkor för tecknande av separata borgensförbindelser till Storuman 
Energi AB ska Helgeland Kraft AS åta sig att svara för 50 procent av den 
förlust som kan drabba kommunen med anledning av de separata borgens-
förbindelserna, dock maximalt 7 500 000 kronor. 
----- 
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KS § 59  KS/2012:167 - 253 
 
Försäljning av industrifastigheter till Industricentrum i Storuman AB 
 
Industricentrum i Storuman AB har inkommit med en förfrågan om köp av 
industrifastigheter som ägs av kommunen. Industricentrum i Storuman AB 
är helägt av Storumans Kommunföretag AB. Bolaget har till föremål för sin 
verksamhet att, inom Storumans kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga 
och förvalta fastigheter för hantverk och industri samt därtill hörande kol-
lektiva anordningar.  
 
Enligt Industricentrum i Storuman AB är förfrågan om försäljning ett led i 
införande av internhyra samt renodling av fastighetsförvaltningen. Arbetet 
med införande av internhyror är indelat i fem etapper, där etapp ett avser 
industrihus och förråd, etapp två avser skolor, etapp tre avser omsorgsloka-
ler, etapp fyra avser kommersiella lokaler och etapp fem avser övriga loka-
ler (badhus, sportanläggningar m.m.)  
 
Följande förutsättningar gäller för affären: 
 
o För kommunen ska det vara ett nollsummespel. 
 
o Det ska ge effektivare förvaltning. 
 
o Kommunen får en hyreskostnad istället för fastighetskostnad men i 
samma nivå. 

 
De fastigheter som berörs i förfrågan är Laxnäs 1:79, Förrådet 1, Vallnäs 
1:121, Laxnäs 1:87, Luspen 2:55, Bastuträsk 20:1 och Laxnäs 1:108.  
Industricentrum föreslår att kommunen säljer ovanstående lokaler till Indu-
stricentrum samt att kommunen skriver hyresavtal på tre år att träda ikraft 
från och med 1 juli 2012. 
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-05-28. 
 
Av koncernchefens tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
Genom att sammanföra industrilokaler i Industricentrum i Storuman AB 
ökar bolagets volym och med detta medför en effektivare förvaltning av 
fastigheterna. Fastigheterna föreslås därför säljas till det bokförda värdet 
1 235 500 kronor per 2011-12-31.  
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KS § 59 
 
Fastigheten Laxnäs 1:79 (Mårkan) behöver utredas ytterligare innan den 
kan bli aktuell för försäljning.  
 

Kommunstyrelsen föreslår 
 
att följande fastigheter säljs enligt angivet pris till Industricentrum i  
Storuman AB: 
 
Förrådet 1 666 000 kronor 
Sågklingan 1  1 000 kronor 
Laxnäs 1:87 1 000 kronor 
Bastuträsk 20:1 186 500 kronor 
Laxnäs 1:108 379 000 kronor 
Luspen 2:55 1 000 kronor 
Luspen 1:35 1 000 kronor 
Summa 1 235 500 kronor 
   
att kommunstyrelsens budgetram utökas med 124 000 kronor 2012  
 
att budgetposten finansiella kostnader minskas och/eller budgetposten  
finansiella intäkter ökas med 27 000 kronor 2012 
 
att budgetposten avskrivningar minskas med 97 000 kronor 2012 
 
att kommunstyrelsens budgetram utökas med 248 000 kronor 2013 och 
2014 
 
att budgetposten finansiella kostnader minskas och/eller budgetposten  
finansiella intäkter ökas med 54 000 kronor 2013 och 2014 
 
att budgetposten avskrivningar minskas med 194 000 kronor 2013 och 
2014 
 
att kommunstyrelsens budgetram exklusive kapitaltjänst därmed uppgår till 
80 295 000 kronor 2012, 81 618 000 kronor 2013 och 82 834 000 kronor 
2014. 
----- 
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KS § 60  KS/2011:165 - 822 
 
Motion - förvärv och utveckling av badhuset i Hemavan 
 
Lena Drangel (S) har 2011-04-11 lämnat rubricerad motion. 
 
Under 2010 har frågan om ett eventuellt förvärv från kommunens sida  
av badhuset i Hemavan aktualiserats. Kommunfullmäktige beslutade  
2010-09-28 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för förhandlingar 
om ett förvärv med nuvarande ägare. Kommunstyrelsen har 2010-11-16  
beslutat att under den tid som förvärv av badhuset utreds, teckna ett tjänste-
köpsavtal med nuvarande ägare, Hemavan Fjällcenter AB, för 2011. 
 
Drangel föreslår 
 
att kommunfullmäktige ser till att förhandlingar upptas med nuvarande äga-
re inför kommande köp 
 
att möjligheterna undersöks att utveckla nuvarande badhus till ett äventyrs-
bad med inriktning mot fjälläventyr 
 
att mark införskaffas så att en sporthall för inomhussporter kan uppföras i 
anslutning till badhusanläggningen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-03, § 56 att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-05-14. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 60. 
 
Av kanslichefens tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har frågan om tjänsteköps-
avtal eller förvärv av badhuset i Hemavan tidigare utretts. Utredning om ett 
eventuellt förvärv visade att den årliga driftskostnaden uppgick till cirka 
1 950 000 kronor per år och att köpeskillingen uppgick till 5 400 000 kro-
nor. 
 
Vid en senare diskussion med ägaren av badhuset har kommunen erbjudits 
att förvärva byggnaden till bokfört värde. Med liknande beräkningsmodell 
som tidigare, kompletterad med planerat underhåll, blir den årliga  
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driftskostnaden cirka 2 200 000 kronor. Intäkter och kostnader baseras på 
uppgifter lämnade av fastighetsägaren. 
 
I dagsläget köper kommunen tjänsten att erbjuda badmöjligheter i  
Hemavan. Avtalet är tvåårigt och innehåller en möjlig förlängning årsvis, 
men där tjänsteköpet indexregleras. Den ersättningsnivå som gäller idag 
uppgår till 2 000 000 kronor med indexuppräkning enligt KPI.  
 
Med hänsyn till de kostnader som är förenade med ett ägande av badhus fö-
reslås att kommunen avstår från ett förvärv av badhuset. Däremot finns ett 
gemensamt behov för fortsatta badmöjligheter i Hemavan, varför tjänste-
köpsavtal förordas.  
 
Arbetsutskottets förslag 
 
att motionen avslås. 
 
Yrkande 
Tomas Mörtsell (C) yrkar  
 
att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för ytterligare utredning avse-
ende driftskostnader, personalkostnader, kostnader för förvärv samt inve-
steringsbehov.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och eget yrkande 
om återremiss och finner att kommunstyrelsen bifaller återremissyrkandet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare utredning avseen-
de driftskostnader, personalkostnader, kostnader för förvärv samt invester-
ingsbehov.  
----- 
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KS § 61  KS/2012:176 - 000KS/2012:166 - 042 
 
Tertialuppföljning januari—april 2012 - kommunstyrelsen 
 
En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet har upprättats 
för perioden januari – april 2012. Kommunstyrelsens budgetram inklusive 
kapitaltjänst uppgår till 105 513 000 kronor 2012. Riktpunkt för de första 
fyra månaderna är 33 procent. Nettokostnaderna för de fyra första månader-
na har ställts i jämförelse med budgetramen samt att en prognos på netto-
kostnaderna för helåret har ställts i jämförelse med budgetramen. 
 
Nettokostnaderna uppgår till 35 159 000 kronor för perioden januari—april 
och 33 procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger på riktpunkt 
för perioden. 
 
Ett underskott har prognostiserats för vintervägsunderhållet med 290 000 
kronor beroende på att det snöat mer än normalt under vårvintern 2012. För 
att budgetramen totalt ska hållas, har det prognostiserats ett överskott på 
290 000 kronor vad gäller planerat underhåll av gator och vägar 2012. Med 
åtgärden att underhållet av gator och vägar minskas med 290 000 kronor 
2012 prognostiseras nettokostnaderna till 105 513 000 kronor för helåret 
2012 och då blir det inte någon avvikelse mot tilldelad budgetram.   
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-05-14. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 62. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna upprättad tertialuppföljning för perioden januari—april samt 
prognos för helåret 2012 
 
att minska underhållet av gator och vägar med 290 000 kronor 2012.  
----- 
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KS § 62  KS/2012:40 - 042 
 
Granskning av årsredovisning 2011 
 
Kommunrevisorerna lämnade i samband med att årsredovisningen 2011  
behandlades en granskningsrapport av årsredovisningen. 
 
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet uppfyller  
kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisnings-
sed.  
 
Revisorerna bedömer att kommunens ekonomiska situation 2011 är relativt 
god. Kommunen redovisar ett resultat som innebär att kommunen lever upp 
till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.  
 
Nämndernas oförmåga att bedriva sin verksamhet inom givna budgetramar 
och oförmågan att göra rättvisande prognoser inger dock oro för den eko-
nomiska utvecklingen. 
 
Resultatet är delvis förenligt med de finansiella målen om god ekonomisk 
hushållning som fullmäktige beslutat om, eftersom två av tre mål når mål-
uppfyllelse. Två av fyra verksamhetsmål avseende god ekonomisk hushåll-
ning når uppfyllelse varför bedömningen görs att det verksamhetsmässiga 
resultatet delvis är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat om.  
 
Kommunen avviker från god redovisningssed enligt följande: 
 
o Rekommendation nr 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal 
o Rekommendation nr 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar 
o Rekommendation nr 8.2 Gemensam förvaltningsberättelse 
o KRL 4 kap 4 § Dokumentation av redovisningssystemet 
 

Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2012-05-10. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 58. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera revisorernas synpunkter på årsredovisningen för 2011 
 
att inarbeta revisorernas synpunkter på årsredovisningen för 2011 i kom-
mande årsredovisningar samt förekommande kommunala ekonomi- och 
verksamhetsstyrningsdokument  
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KS § 62 
 
att kommunstyrelsen och nämnderna särskilt ska beakta revisorernas syn-
punkt om rättvisande prognoser. 
----- 
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KS § 63  KS/2012:155 - 820 
 
Uthyrningsprinciper för idrottsanläggningar (inomhuslokaler) 
 
Många föreningar m.fl. vill hyra kommunens idrottsanläggningar (inomhus-
lokaler) för sina aktiviteter. För att underlätta fördelning av tider i lokalerna 
har förslag till uthyrningsprinciper utformats. 
 
Förslaget innehåller bestämmelser inom följande delar: 
 
o Målsättning 
o Fördelningskriterier 
o Anläggning/lokaler 
o Generella instruktioner 
o Bokning 
o Avbokning 
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-05-10. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 68. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta upprättat förslag till uthyrningsprinciper för idrottsanläggningar att 
gälla fr.o.m. 2012-07-01. 
----- 
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KS § 64  KS/2012:158 - 106 
 
Avsiktsförklaring - samverkan i 8-kommungruppen 
 
Den tidigare 10-kommungruppen har förändrats till att bestå av åtta kom-
muner – Dorotea, Malå, Sorsele, Vilhelmina, Lycksele, Norsjö, Storumans 
och Åsele kommuner.  
 
8-kommungruppen träffas regelbundet och det finns nu en vilja om att de 
medverkande kommunerna beslutar om en avsiktsförklaring för samarbetet. 
Avsikten är att gruppen ska bli en stark samverkanspart till Region  
Västerbotten, landstinget och länsstyrelsen och övriga myndigheter. 
 
De samarbetsområden som initialt föreslås utvecklas är enligt följande: 
 
o Utbildning och kompetensförsörjning 
o Infrastruktur/kommunikationer vägar, järnvägar, flyg och IT 
o Inflyttning/befolkning 
o Varumärke 
o Samordning av gränsöverskridande frågor 

 
Förslag till avsiktsförklaring har upprättats.  
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-05-14. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom avsiktsförklaringen för 8-kommungruppen  
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsför-
klaringen. 
----- 
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KS § 65  KS/2012:149 - 107 
 
Medlemsavgift fr.o.m. 2013 till kommunalförbundet Partnerskap  

Inland - Akademi Norr___________________________________ 
 
Direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr beslutade 2012-03-02 att 
föreslå medlemskommunerna att medlemsavgiften till kommunalförbundet 
ska återgå till tidigare nivå, dvs. den nivå som gällde fram till och med 
2010. Syftet med förändringen är att kommunalförbundet ska bli mer hand-
lingskraftigt vad gäller finansiering av projektverksamhet. 
 
Medlemsavgiften för Storumans kommun har varit 80 000 kronor per år 
fram till och med 2010. Under åren 2011 och 2012 är medlemsavgiften 
40 000 kronor per år. Från och med 2013 är höjning föreslagen med 40 000 
kronor och medlemsavgiften skulle då uppgå till 80 000 kronor per år för 
Storumans kommun. 
 
Kommunernas medlemsavgifter används i stor utsträckning för att med-
finansiera projekt som Akademi Norr bedriver. Beroende på hur många och 
hur stora projekt som bedrivs och planeras att bedrivas varierar behovet av 
storleken på medlemsavgifterna.  
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-05-11. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 70. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslaget från direktionen i Partnerskap Inland - Akademi 
Norr om höjning av medlemsavgifterna från 500 000 kronor till 1 000 000 
kronor från och med 2013 
 
att finansiera höjningen av medlemsavgiften med 40 000 kronor för  
Storumans kommun inom den budgetram som tilldelats kommunstyrelsen 
för 2013. 
----- 
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KS § 66  KS/2012:172 - 019 
 
Handlingsplan för samiskt förvaltningsområde 2012 
 
Från och med den 1 januari 2010 ingår Storumans kommun i förvaltnings-
området för samiska. Samerna är en av Sveriges nationella minoriteter och 
omfattas bland annat av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkon-
vention om skydd för nationella minoriteter.  
 
Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:274) ska 
det allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 
utveckla sin kultur i Sverige. Det ska vara ett särskilt fokus på barns utveck-
ling av kulturell identitet och användning av minoritetsspråket. De nationel-
la minoriteterna ska också ges möjlighet till inflytande i frågor som berör 
dem och samråd ska hållas med minoriteternas representanter i sådana frå-
gor.  
 
Inom förvaltningsområdet för samiska har den enskilde rätt att använda sa-
miska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Det innebär en 
skyldighet för kommunen att ge muntliga svar på samiska och att, om den 
enskilde begär det, även översätta beslut och beslutsmotivering i ett ärende 
till samiska. Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med 
kunskaper i samiska och man är skyldiga att när så efterfrågas erbjuda plats 
inom förskoleverksamhet och äldreomsorg där hela eller delar av verksam-
heten bedrivs på samiska. 
 
Handlingsplan för samiskt förvaltningsområde har upprättats.  
 
Målet med handlingsplanen är att uppfylla lagens intentioner, medverka till 
att den samiska kulturen och det samiska språket synliggörs och att stödja 
revitalisering av de samiska språken.  
 
Syftet med handlingsplanen är att på ett tydligt sätt beskriva vilka insatser 
som ska genomföras under 2012 och därmed vara ett stöd i planeringen av 
kommunens verksamheter.  
 
Samrådsgruppen för minoritetsfrågor inom samiska förvaltningsområdet 
har 2012-05-07 behandlat och tillstyrkt förslaget till handlingsplan. 
 
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-05-14. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 71. 
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KS § 66 
 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna upprättat förslag till handlingsplan för samiskt förvaltnings-
område 2012. 
----- 
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KS § 67  KS/2012:173 - 041 
 
Budget för samiskt förvaltningsområde 2012 
 
Förslag till budget för årets statsbidrag för samiska förvaltningsområdet har 
upprättats. 2012 års statsbidrag uppgår till 660 000 kronor och tillsammans 
med 2011 års överskott finns totalt 1 173 000 kronor att disponera. 
 
Fördelningen föreslås enligt följande: 
 
Lön, resor, traktamente 320 000,-  
Kartläggning  23 000,-    
Synliggöra    280 000,-  
Informera  110 000,-   
Samverkan  10 000,-    
Utbildning  130 000,-   
Projekt  300 000,- 
   
Summa 1 173 000,-                   

 
Samrådsgruppen för minoritetsfrågor inom samiska förvaltningsområdet 
har 2012-05-07 behandlat förslaget och tillstyrkt fördelningen. 
 

Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-05-14. 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 72. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till budget för samiskt förvaltningsområde 
2012. 
----- 
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KS § 68  KS/2012:5 -  
 
Justering av handlingsplan - bygdeavgiftsmedel 2012 
 
Kommunstyrelsen har den 2012-02-07, § 16 fastställt handlingsplan för 
fördelning av 2012 års bygdeavgiftsmedel enligt följande: 
 
Näringslivsutveckling2,0 mnkr 
Medfinansiering av EU-projekt 4,1 mnkr 
Projekt Attraktiva Storumans kommun 1,5 mnkr 
Enskilda projekt   3,6 mnkr 
Summa   11,2 mnkr 
 
Länsstyrelsen har i beslut 2012-03-19 meddelat att Storumans kommun har 
tilldelats 10,7 mnkr, vilket är 500 000 kronor mindre än förväntat.  
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 73. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att justera handlingsplanen för 2012 enligt följande: 
 
Näringslivsutveckling1,9 mnkr 
Medfinansiering av EU-projekt 4,0 mnkr 
Projekt Attraktiva Storumans kommun 1,3 mnkr 
Enskilda projekt   3,5 mnkr 
Summa   10,7 mnkr 
----- 
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KS § 69  KS/2009:57 - 534 
 
Uppföljning av Storumanmodellen 
 
Storumanmodellen är den affärsmodell som kommunen tillämpar vad gäller 
försäljning av kapacitetstjänster samt uthyrning av svartfiber. Kommun-
fullmäktige antog 2009-11-24 modellen och modellen började gälla fr.o.m. 
2010-01-01.  
 
Storumans kommun representerad av koncernchefen och teknisk chef har 
under våren vid tre tillfällen träffat representanter för Svensk Handel,  
Företagarna Storuman och IT4U för uppföljning av Storumanmodellen.  
 
Uppföljning har framförallt bestått av: 
 
o Genomlysning av kommunens kostnader för kapacitetstjänsten samt 
kostnadstäckning av densamma.  
 

o Genomgång av fördelning av kostnaderna på kapacitet och svartfiber 
 

o Åskådliggörandet av konkurrensneutraliteten i kommunens prislista vad 
gäller nätavgift i förhållande till svartfibertaxa för privata aktörer som le-
vererar kapacitetstjänster, s.k. avtal 1. 

 
Underlagen för kostnadernas fördelning mellan kapacitet och svartfiber är i 
många fall bristfälliga och har krävt ytterligare undersökningar för att avgö-
ra till vilken post det tillhör. Kommunen har fått bidrag för inköp av aktiv 
utrustning vilket innebär att privata aktörer som ska införskaffa utrustning-
en själva och ta betalt av kund har en konkurrensnackdel. I kalkylen finns 
hänsyn tagen till aktiv utrustning vilket gör att kommunens resultat försäm-
ras. 
 
Koncernchefen bedömer att nuvarande nätavgift på 130 kr/mån/kund exklu-
sive moms är för låg för att uppnå kostnadstäckning och därmed bedöms 
också att konkurrensneutralitet inte uppnås på ett tillfredsställande sätt mot 
privata leverantörer av kapacitetstjänst. Konkurrensneutralitet kan uppnås 
genom höjning av nätavgifter och/eller sänkning av svartfibertaxa, avtal 1 
kunder. En nätavgift med ca 160 kronor/mån/kund exklusive moms bedöms 
kunna fylla kriterierna på konkurrensneutralitet gentemot privata leverantö-
rer av kapacitetstjänst. Annan åtgärd kan vara att kommunen avstår från att 
leverera kapacitetstjänster och överlämnar detta till privata aktörer. 
 
Kapacitetskalkyl har upprättats.  
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KS § 69 
 

Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-05-23. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen 
 
att underlaget ska ligga till grund för kommande beslut om taxor och avgif-
ter vad gäller SUMNET för 2013.  
----- 
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KS § 70  KS/2012:144 - 107 
 
Ansvarsfördelning - hållplatsfrågor 
 
I samband med bildandet av den regionala kollektivtrafikmyndigheten  
beslutade den politiska styrgrupp som ledde arbetet att det inte skulle bli  
aktuellt med några tillkommande resurser. De åtgärder Länstrafikbolaget 
vidtar för att möta de minskade resurserna är att inte återbesätta två vakanta 
tjänster, trafikplanerare respektive hållplatsansvarig samt erbjuda en person 
avgångspension. 
 
Länstrafikens möjligheter att ansvara för hållplatsfrågorna i länet innebär 
fortsättningsvis att: 
 
o Länstrafiken genomför en upphandling av både glas- och träkurar samt 

tecknar ett ramavtal som kommunerna avropar. 
 

o Kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafikbolaget i samråd med länets 
kommuner och landstinget samråder om var hållplatserna ska finnas. 
 

o Kommunerna och landstinget ansvarar för kostnaderna för de kurar som 
avropas via Länstrafikens ramavtal. 
 

o Kommunerna svarar för skötsel och underhåll av hållplatserna och  
kurarna. 
 

o Kommunerna tecknar egna avtal avseende trafik- och försäkringsskador. 
 

o Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för dialogen med Trafikverket. 
 
Kommunstyrelsen bör göra ett klargörande om ansvarsfördelningen vad 
gäller hållplatsfrågor inom den egna förvaltningen.  
 

Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-05-16. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tekniska avdelningen ska 
 

o svara för kostnaderna för införskaffande av kurar  
o svara för skötsel och underhåll av hållplatser och kurar 
o teckna avtal avseende trafik- och försäkringsskador 
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KS § 70 

 
att kommunens ökade kostnader för hållplatserna ska finansieras inom 
kommunstyrelsens budgetram.  
----- 
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KS § 71  KS/2012:181 - 214 
 
Detaljplan - Björkfors 1:5 m.fl. i Hemavan 
 
Förslag till detaljplan för Björkfors 1:5 m.fl. i Hemavan har upprättats.  
 
Syftet med planen är att fullfölja alla tankar enligt kommunens planprogram 
från 2010 samt att därigenom möjliggöra en väsentlig expansion inom 
Hemavans turistnäring genom ytterligare fritidshus, hotell samt restaurang 
vid centrumliftens topp. 
 
Planförslaget överensstämmer med antagen fördjupad översiktsplan för 
Hemavan. 
 
Planen handläggs med normalt förfarande vilket innebär att den även kom-
mer att ställas ut för granskning. 

 
Planen är en direkt fortsättning på en nyligen antagen detaljplan omedelbart 
söder om planområdet. 
 
Planområdet omfattar ca 47 ha mark inom fastigheten Björkfors 1:5 i  
Hemavan.Området är obebyggt. 
 
Inom planområdet finns inget riksintresse för rennäringen. Samebyn  
Ubmeje tjeälddie har dock renskötselrätt i området. Planerad bebyggelse 
innebär att betet i området påverkas och att renarna tvingas upp på fjället 
för att passera Mortsbäcken. Markarelaen utgör dock en sådan begränsad 
yta att denna påverkan inte bedöms förhindra föreslagen etablering. 
 
Skriftliga synpunkter ska framföras till miljö- och samhällsbyggnadsnämn-
den senast den 18 juni 2012.  
 
Bredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-05-28. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att meddela miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att man inte har något 
att invända mot förslaget till detaljplan. 
----- 
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KS § 72  KS/2012:192 - 214 
 
Detaljplan - del av Krokfors 1:3 och 1:48 
 
Förslag till detaljplan har upprättats för del av fastigheterna Krokfors 1:3 
och 1:48. Syftet med detaljplanen är att tillskapa planmässiga förutsätt-
ningar för fortsatt exploatering med fritidsbebyggelse. 
 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande vilket innebär att  
planen även kommer att ställas ut för granskning.  
 
Planområdet ligger inom renskötselns åretruntmarker. Aktuellt planområde 
är borttaget från ett tidigare planförslag som genom detta kom att delas upp 
i två etapper. Etapp 1 är till stor del genomförd. I samråd med samebyn har 
vägdragning till aktuell etapp justerats så att tillfartsvägen inte skär av 
strövområdet för renar inom den mer flacka delen. Maximalt 60 fritidshus 
får uppföras i den nya etappen och stängselfrihet ska råda inom området. 
 
Utgångspunkten för planen är att tillskapa högvärdiga fritidshustomter, 
d.v.s. exploateringen ska ske i samklang med naturen. 
 
Synpunkter ska framföras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast 
den 21 juni 2012. 
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-05-28. 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att meddela miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att man inte har något 
att invända mot förslaget till detaljplan. 
----- 
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KS § 73  KS/2012:178 - 007 
 
Marknadsföringsbidrag år 2012 - PR-föreningen Vildmannen 
 
PR-föreningen Vildmannen ansöker om marknadsföringsbidrag för inne-
varande år. Totalt ansöks om 100 000 kronor. Som skäl för bidraget om-
nämns ett flertal aktiviteter under året. 
 
Årligt återkommande egna aktiviteter är årets vildman, årets Storumanbo, 
matfestival, swampsoccer m.fl. PR-föreningen Vildmannen är dessutom 
medarrangör i bl.a. dansgalan, Vildmannanappet, Ånglokets vänner samt 
Vildmannaloopen. 

 

Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-05-28. 
 
Av kanslichefens tjänsteutlåtande framgår att det i årets budget saknas  
medel för att kunna bevilja hela det sökta beloppet.  
 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja PR-föreningen Vildmannen marknadsföringsbidrag med  
50 000 kronor.  
----- 
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KS § 74  KS/2012:58 - 269 
 
Förvaltningsrättens mål nr 822-12 Erik-Abel Ejderud m fl ./.  

Storumans kommun avseende laglighetsprövning enligt 10 kap  

Kommunallagen - besvär över kommunstyrelsens beslut 2012-04-10,  

§ 34_______________________________________________________ 
 
Erik-Abel Ejderud och Runar Frohm har hos förvaltningsrätten i Umeå 
överklagat kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 34 att godkänna hyres-
kontrakt avseende del av fastigheten Bastuträsk  
3: 57 (Storumans flygplats).  
 
Förvaltningsrätten har i föreläggande 2012-05-11 begärt att Storumans 
kommun senast 2012-06-11 ska inkomma med svar i målet. 
  
Förslag till yttrande har upprättats av vilket sammanfattningsvis framgår att 
kommunen yrkar att de anförda besvären lämnas utan bifall.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrande till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag.  
----- 
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KS § 75  KS/2012:154 - 000 
 
Remiss - promemorian Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av 

folköl, tobak och receptfria läkemedel (Ds 2012:11)________________ 
 
Socialdepartementet har i remiss den 20 april 2012 inbjudit Storumans 
kommun att lämna synpunkter på promemorian Kontrollköp – ålderskon-

troll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel (Ds 2012:11). 
 
Yttrande ska vara departementet tillhanda senast den 15 juli. 
 
Ärendet har överlämnats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för ytt-
rande.  
 
I yttrande 2012-05-21 meddelar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 
man inte har något förslag att tillföra remissen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att meddela Socialdepartementet att Storumans kommun inte har några  
erinringar mot förslagen i promemorian. 
----- 
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KS § 76  KS/2011:151 - 103 
 
Fyllnadsval - parlamentarisk arbetsgrupp för utveckling av Storumans 

flygplats som strategisk resurs___________________________________ 
 
Kommunstyrelsen har 2011-04-12, § 66 utsett Annica Lundin (KL) till  
ledamot i parlamentarisk arbetsgrupp för utveckling av Storumans flygplats 
som strategisk resurs.  
 
I skrivelse 2012-02-08 avsäger sig Lundin uppdraget.   
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-10 att godkänna avsägelsen och att 
fyllnadsval ska ske vid kommunstyrelsens junisammanträde.  
 
Vid dagens sammanträde konstateras att det saknas förslag på ny ledamot 
från Kommunlistan.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fyllnadsval ska ske vid kommunstyrelsens septembersammanträde.  
----- 
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KS § 77  KS/2001:101 - G560 
 
Val - ledningsgrupp för framtida avfallshantering 
 
Storumans kommun har 2006-06-16 tecknat ett samverkansavtal om fram-
tida avfallshantering. Avtalet utgör grund för samarbete mellan Dorotea, 
Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina och Åsele kom-
muner.  
 
Enligt samverkansavtalet ska varje kommun representeras av en politiker i 
en ledningsgrupp. Åke Gavelin har 2006-05-16 utsetts som ledamot och 
Gunilla Lundgren 2008-08-19 till ersättare.  
 
Tekniska avdelningen har framfört behov av att kommunstyrelsen utser le-
damot och ersättare för innevarande mandatperiod.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse följande personer i ledningsgruppen för framtida avfallshantering 
resterande del av innevarande mandatperiod: 
 
Ledamot   Ersättare 
 
Karin Malmfjord (S)  Tina Kerro (FP) 
Granåsvägen 25  Rådströmsvägen 7 
920 64 Tärnaby  923 41 Stensele 
----- 
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KS § 78   
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Följande delegeringsbeslut redovisas:  
 
o Färdtjänst- och riksfärdtjänstärenden april 2012. 
 
o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-08, §§ 55—57 och  
2012-05-22, §§ 74—83.  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
----- 
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KS § 79   
 
Meddelanden 
 
KS/2012:16 
Skrivelse 2012-05-28 från Jenny Johansson till Storumans kommun, läns-
styrelsen, Triventus AB och Vapsten sameby angående vindkraftspark i 
Långsjöby. Johansson anser att vindkraftverksparken som Triventus AB vill 
bygga på både norra och södra sidan av Långvattnet är direkt olämplig av 
flera olika skäl, vilka utvecklas i skrivelsen.    
 
KS/2012:16 
Protestlista med 70 namnunderskrifter mot vindkraftverk runt Långvattnet. 
 
KS/2012:37 
Skrivelser/yttranden med anledning av ansökan om bearbetningskoncession 
vid Rönnbäcken enligt följande: 
 
Datum Avsändare 
2012-04-16 Nätverket Inga gruvor i Jokkmokk! 
2012-04-18 Mona Gadd och Lena Lundin-Skott 
 
KS/2012:58 
Förvaltningsrättens i Umeå beslut 2012-05-11 i mål nr 822-12 Erik-Abel 
Ejderud m.fl. ./. Storumans kommun avseende laglighetsprövning enligt  
10 kap Kommunallagen, nu fråga om verkställighetsförbud (inhibition). 
Överklagandet avser kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 34 att  
godkänna hyreskontrakt avseende del av fastigheten Bastuträsk 3:57  
(Storumans flygplats). Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition.  
 
KS/1999:337 
Mark- och miljödomstolens dom 2012-05-24 i mål nr M 633-10 avseende 
godkännande av arbeten vid Blaikengruvan, Sorsele kommun. 
 
KS/2012:179 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslut 2012-05-22 om ut-
betalning till kommunerna för uppgifter inom krishanteringssystemet. För 
2012 utbetalas totalt 288 517 729 kronor till kommunerna. Preliminärt be-
lopp för Storumans kommun uppgår till 430 721 kronor. 
 
KS/2012:163 
Länsstyrelsens information 2012-05-03 om påbörjat arbete med utveckla en 
regional vattenförsörjningsplan för Västerbottens län.  
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KS § 79 
 
KS/2012:141 
Länsstyrelsens meddelande 2012-04-11 med anledning av tillsynsbesök  
vid Hemavans reningsverk (fastigheten Björkfors 1:64) 2012-04-04.  
Länsstyrelsen följer utvecklingen i Hemavan och anser att kommunen  
genom att göra en översyn av ledningsnätet, följa upp och utöka verksam-
hetsområde för vatten och avlopp, säkerställer behovet främst med hänsyn 
till människors hälsa och risken för olägenhet men även som ett led i att 
klara miljökvalitetsnorm för vatten. Av meddelande framgår vidare att 
kommunen har för avsikt att påbörja omprövning av avloppsreningsverket 
så snart som möjligt.  
 
KS/2012:5 
Länsstyrelsens beslut 2012-05-09 att godkänna handlingsplan för bygde-
avgiftsmedel 2012 samt beslut om utbetalning av bygdeavgiftsmedel för 
2012. 
 
KS/2012:5 
Länsstyrelsens beslut 2012-05-09 att godkänna kommunens rapport avse-
ende bygdeavgiftsmedel för 2011. Länsstyrelsen meddelar att rapporten  
fyller kraven enligt upprättad arbetsordning med tillägget att finansiering av 
ansökningar med 100% bygdeavgiftsmedel ska undvikas och beaktas i 2012 
års plan.  
 
KS/2011:13 
Botnia-Atlanticas beslut 2012-03-15 att bevilja förändring i projekt  
Krutfjällslänken. Förändringen gäller ny tidsplan med anslutning av för-
seningar i förläggningsarbetet. Projektets aktiviteter slutar 2013-02-28 och 
projektet ska slutrapporteras och avslutas senast 2013-06-30. 
 
KS/2012:51 
Bergsstatens beslut 2012-03-29 att bevilja Tertiary Gold Limited,  
Macclesfield, Storbritannien, undersökningstillstånd för området Granlid-
knösen nr 4.  
 
KS/2008:25 
Bergsstatens beslut 2012-04-10 att bevilja Viking Gold & Prospecting AB, 
Pauträsk, förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet  
Bredberget nr 2.  
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KS § 79 
 
Följande protokoll redovisas: 
 
o Styrelsen för Storumans Kommunföretag AB 2012-04-04 
o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2012-03-29 
o Styrelsen för Industricentrum i Storuman AB 2012-03-29 
o Samverkansnämnden LYST 2011-08-22, 2012-01-12 och 2012-03-12 
o Direktionen för kommunalförbundet Parterskap Inland – Akademi Norr 

2012-03-01—02  
----- 

 


