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KS § 110  KS/2013:331 - 251 

 

Exploateringsavtal - Björkfors 1:450 och 1:598, Hemavan 

 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och Romar Bygg AB. 

 

Exploateringen avser fastigheterna Björkfors 1:450 och 1:598 i Hemavan. 

Fastigheterna är belägna inom Kungsbackenområdet. 

  

I avtalet sägs bland annat:  

 

 Exploatören har att utföra vägar, belysning, förberedelse för bred-

band, vatten och avlopp till exploateringsområdena. Exploatören byg-

ger fritidshus alternativt säljer tomter/markområden till intressenter 

för byggande av fritidshus m.m. i enlighet med ny detaljplan. 

Ovanstående arbeten sker i Exploatörens regi och under hans ansvar. 

 

 Vatten- och avloppsfrågan löses via kommunens vatten- och avlopps-

nät med anslutningspunkt som anvisas av kommunens tekniska av-

delning. Stamledningarna som byggs i området för vatten och avlopp 

överlämnas till kommunen efter att dessa färdigställts och godkänts 

av kommunens handläggare av vatten- och avloppsfrågor samt rela-

tionshandlingar överlämnats både analogt och digitalt MapInfo-

format. 

 

 Exploatören erlägger anläggningsavgift enligt kommunens gällande 

VA-taxa. 

 

 Lokalgator anordnas i enlighet med detaljplan med anslutning mot 

Kungsvägen. En komplett projektering samt utsättning av sakkunnig 

ska ske innan vägbyggen påbörjas. 

 

 Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att dra slang 

samt placera brunnar enligt projekterat underlag och anvisningar. Ex-

ploatören ska även utföra anslutningar till varje fastighet. Slangar, 

kopplingsbrunnar etc. tillhandahålls av kommunen som även ska 

svara för projektering och samordning. Kommunen övertar bred-

bandsnät utan kostnad. Respektive fastighetsägare betalar anslut-

ningsavgift i samband med att fastigheten kopplas till bredbandsnätet. 
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KS § 110 

 

 Exploateringen bedöms kunna påbörjas snarast sedan detaljplanen 

vunnit laga kraft och beräknas pågå i första hand i en femårsperiod. 

 

 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, belysningen och förberedelser för 

bredband är färdigställda, besiktade och godkända samt med 250 000 

kronor när huvudledningarna för vatten och avlopp är färdigställda, 

besiktade och godkända och med 50 000 kronor när hela infrastruk-

turen är klar. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-09-25. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-08, § 105. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns. 

----- 
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KS § 111  KS/2009:389 - 000 

 

Samverkan med Åsele kommun - nytt avtal och reglemente för  

Samverkansnämnden LYST (Lycksele och Storuman)_______ 

 

Samverkan mellan Lycksele och Storumans kommuner gällande kundtjänst 

har varit framgångsrik och andra kommuner har visat intresse kring sam-

arbetet. Åsele kommun har under en tid fört diskussion med verksamhets-

ansvarig för kundtjänst och IT-kontoret i Lycksele i fråga om telefoni. För 

att formalisera ett samarbete, har Åsele kommun 2013-04-15 kommit in 

med en intresseanmälan om inträde i Samverkansnämnden LYST. Åsele 

kommunfullmäktige har 2013-05-20 beslutat om en avsiktsförklaring av-

seende samarbete inom LYST.  

 

Samverkansnämndens LYST ambition är att Åsele kommun ska ingå i 

samverkan och  förslag till nytt samverkansavtal och reglemente har upp-

rättats. Lycksele och Storumans kommuners ledamöter kvarstår under åter-

stående mandatperiod och Åsele kommun utser ledamöter som ska ingå i 

nämnden. Samverkansavtalet ska träda i kraft 2014-01-01. 

 

I samband med att det nya samverkansavtalet börjar gälla kan det vara 

gynnsamt att nämnden får en annan benämning, som till exempel knyter an 

till inlandsregionen och om fler kommuner önskar ansluta till nämnden i 

framtiden. 

 

Beredande organs förslag 

Samverkansnämndens LYST protokoll 2013-09-09, § 35.  

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-08, § 106. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för  

Samverkansnämnden LYST fastställs.  

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (17)  

    

Kommunstyrelsen 2013-10-22 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KS § 112  KS/2010:80 - 041 

 

Utdebitering 2014 

 

Enligt 8 kap. 6 § Kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrel-

sen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budget-

förslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober 

månads utgång förslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året. 

 

Budgetramarna för nämnder och styrelse för perioden 2011-2014 är redan 

fastställda och det återstår för kommunfullmäktige att i november fastställa  

investerings-, resultat-, finansierings- och balansbudget för 2014. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-10-11. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att utdebiteringen 2014 fastställs till 23,10 kronor per skattekrona. 

----- 

 

  

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (17)  

    

Kommunstyrelsen 2013-10-22 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KS § 113  KS/2013:353 - 041 

 

Principer för hantering av investeringsbudget fr.o.m. 2014 

 

Mot bakgrund av att kritik riktats mot hanteringen av investeringsbudgeten 

samt de förutsättningar för investeringar som kommunens villkor och finan-

siella målsättningar ger, föreslås en förändrad hantering.   

 

För närvarande hanteras investeringsbeslut och beslut om finansieringsbud-

get som två olika processer. Kommunfullmäktige fastställer varje år en in-

vesteringsram till nämnder och styrelse att förfoga över. Den investerings-

ramen är inte sällan större än finansieringsbudgeten. Anledningen till att 

ekvationen ändå går ihop är att kommunen sällan realiserar alla beslutade 

investeringsprojekt det år de beslutas. Om man tittar tillbaka ett par år i  

tiden kan konstateras att investeringsvolymen för avslutade projekt undan-

tagsvis överskrider 20 mnkr/år.  

 

Storumans kommun har en långsiktig målsättning att inte nyupplåna för  

investeringar samt att amortera 5 mnkr årligen. För att klara målen bör in-

vesteringstakten på lång sikt inte överskrida 20 mnkr per år. En högre inve-

steringstakt urholkar likviditeten, tvingar till nyupplåning och omöjliggör 

tillräcklig amortering, vilket på lång sikt är en ohållbar situation.  

 

Förslaget är därför en princip med en investeringsram på 20 mnkr som i 

normalfallet inte kan utökas. I händelse av tillfälliga investeringsbehov av 

stor betydelse för egendom, infrastruktur, tillväxt eller säkerhet (t.ex. beho-

vet av nytt vattenverk i Hemavan) kan kommunfullmäktige ta ställning om 

tillfällig ramökning. Detta ska då göras tillsammans med konsekvensanalys 

för kommunens finansiella ställning och finansiella målsättningar.  

 

En sådan princip innebär att tillämpningen av en investeringsbudget där 

man å ena sidan budgeterar för årliga nyinvesteringar och ombudgeteringar 

av pågående projekt å den andra sidan, upphör. Om ett projekt totalt sett 

kostar 15 mnkr fördelat jämnt över tre år minskar möjligheten till nyinve-

steringar i motsvarande grad de kommande tre åren. Tabellen nedan visar 

detta exempel:  
 

Investeringsram (mnkr) 2013 2014 2015 

Nyinvestering 20 15 15 

Pågående projekt ”ombudgetering från tidigare år” 0 5 5 

Summa 20 20 20 
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KS § 113 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-10-11. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktige från och med 2014-01-01 och tillsvidare beslutar 

om en total investeringsram som maximalt kan uppgå till 20 mnkr årligen, 

där ramen är summan av nya och pågående investeringsprojekt 

 

att om det under åren uppstår investeringsbehov av stor betydelse för egen-

dom, infrastruktur, tillväxt eller säkerhet som kräver utökning av den årliga 

totalramen på 20 mnkr, ska kommunfullmäktige ta ställning om eventuell 

ramökning, där det i beslutsunderlaget ska ingå ny finansieringsbudget samt 

konsekvensbeskrivning för kommunens finansiella mål  

 

att kommunfullmäktige ska besluta om investeringsprojekt som är 5 mnkr 

eller större, eller av annars principiell betydelse 

 

att kommunfullmäktige delegerar till styrelse och nämnd att löpande under 

året besluta om övriga projekt inom angiven ram 

 

att kommunfullmäktige rekommenderar styrelse och nämnd att vidaredele-

gera till respektive förvaltningschef att besluta om projekt inom angiven 

ram upp till 0,5 mnkr 

 

att ramen fördelas enligt följande: 

 

Kommunstyrelsen  18,5 mnkr 

Omsorgsnämnden  0,75 mnkr 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 0,75 mnkr  

 

att dessa principer ska gälla från 2014-01-01. 

----- 
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KS § 114  KS/2013:326 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2013 - kommunstyrelsen 

 

Delårsrapporten ska innehålla en verksamhetsberättelse och ett ekonomiskt 

resultat för perioden januari–augusti samt en prognos för helåret 2013. 

 

Delårsrapport för kommunstyrelsen har upprättats.  

 

Kommunstyrelsen har förbrukat 65 procent av budgeten per den 31 augusti 

vilket är två procentenheter under riktpunkten. Kommunstyrelsen progno-

stiserar för helåret ingen avvikelse mot tilldelad budgetram. 

 

I prognosen har en neddragning gjorts på underhållet för gator och vägar 

med 1 000 000 kronor p.g.a. att underhållet för vatten och avlopp prognosti-

seras att överskrida avsatta medel för ändamålet med 1 000 000 kronor.  

 

Poster som väsentligt positivt avviker från budget är fastighetsförvaltningen 

900 000 kronor, gator och vägar 1 200 000 kronor och bredband 500 000 

kronor. 

 

Poster som väsentligt negativt avviker från budget är vatten och avlopp 

2 000 000 kronor, preparering av elljusspår 440 000 kronor och arbets-

marknadsbefrämjande åtgärder 400 000 kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-09-25. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-08, § 107. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att minska underhållet på gator och vägar med 1 000 000 kronor 2013 

 

att fastställa delårsrapporten för kommunstyrelsen. 

----- 
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KS § 115  KS/2013:80 – 040 

KS/2013:15 - 009 

 

Uppföljning av internkontroll 2013 

 

Enligt kommunstyrelsens uppföljningsplan för 2013 ska en rapport lämnas 

till kommunstyrelsen angående internkontrollarbetet inom kommunstyrel-

sens verksamhetsområde.  

 

Följande rutiner och system har kontrollerats löpande 2013: 

 

 Löpande i samband med utanordningar har det kontrollerats att attestreg-

lementet har följts. Inga felaktigheter har rapporterats.  

 

 Mervärdesskattens fördelning mellan kommunmoms och vanlig moms 

har kontrollerats varje månad. Inga felaktigheter har rapporterats. För-

delningsnycklarna för fördelning av kommunmoms och vanlig moms bör 

uppdateras med aktuellare data. 

 

 Löpande i samband med utanordningarna har det kontrollerats att regler-

na för representation har följts. De felaktigheter som upptäckts är att i 

vissa fall har inte alla som varit med vid representationen upptagits på 

utanordningsunderlaget. Kompletteringar har begärts från utanordnings-

ansvarig i dessa fall innan utanordning slutligen skett.     

 

Följande rutiner och system har ännu inte kontrollerats 2013: 

 

 Skattefria och skattepliktiga förmåner 

 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

 Delegationsordning 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-09-30. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-08, § 108. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att rapporten över internkontrollarbetet inom kommunstyrelsens verksam-

hetsområde godkänns. 
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KS § 115 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar 

 

att återrapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete ska ske till kommun-

styrelsen. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på Malmfjords tilläggsyrkande och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och  

finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna rapporten över internkontrollarbetet inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde 

 

att återrapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete ska ske till kommun-

styrelsen. 

----- 
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KS § 116  KS/2013:239 - 533 

 

Stöd för investering i instrumentlandningssystem (ILS) vid Hemavans 

flygplats - Hemavan Tärnaby Airport AB ________________________ 

 

Hemavan Tärnaby Airport AB har ansökt om kommunal finansiering på 

1 500 000 kronor för investering i instrumentlandningssystem (ILS) vid 

Hemavans flygplats. Ansökan om kommunal finansiering är en del i bola-

gets ansökan till länsstyrelsen om regionalt investeringsstöd. Totalt uppgår 

investeringen till 3 500 000 kronor varav 1 420 000 kronor avser byggnader 

och anläggningar, 1 250 000 kronor avser maskiner och inventarier. 

 

Storumans kommun äger 44 % och privata intressenter äger 56 % av bola-

get. Utifrån statsstödsregler och kommunallagen kan inte kommunen ensi-

digt stötta bolaget med bidrag. Om kommunen ska lämna bidrag till bolaget 

måste övriga aktieägare lämna proportionellt lika stort bidrag. 

 

Kommunen äger flygplatsen förutom maskiner, inventarier och flyghangar 

som ägs av bolaget. Investeringarna i byggnader och anläggningar skulle 

kommunen själv kunna svara för medan bolaget hanterar övriga poster i 

regionalt investeringsstöd. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-09-20. 

Arbetsutskottets protokoll 2013-10-08, § 109. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå bidragsansökan på 1 500 000 kronor utifrån nuvarande utformning  

 

att avsätta 1 420 000 kronor ur investeringsbudgeten 2014 för ILS-

investeringen vid flygplatsen i Hemavan för de delar som rör byggnader 

och anläggningar 

 

att investeringen får göras under förutsättning att nuvarande hyresavtal med 

Hemavan Tärnaby Airport AB justeras för att täcka kommunens ökade  

kapitalkostnader som följer av investeringen. 

----- 
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KS § 117  KS/2013:355 - 049 

 

Uppdrag till Samverkansnämnden LYST att äga avtal för skanning-

tjänster___________________________________________________ 

 

Storumans, Lycksele och Åsele kommuner avser att genom Samverkans-

nämnden LYST genomföra gemensam upphandling av skanningstjänster av 

leverantörsfakturor. Syftet med den gemensamma upphandlingen är att 

skapa större volymer i förhoppningen att ge bättre pris och billigare hante-

ring av inkommande fakturor.   

 

Målsättningen är att Samverkansnämnden LYST ska teckna ett avtal som 

ska gälla från årsskiftet.  

 

Med anledning av att frågan i dag ligger inom kommunstyrelsens ansvars-

område behöver kommunstyrelsen besluta om att överlämna uppgiften att 

äga avtal för skanningstjänster till Samverkansnämnden LYST samt tillföra 

nämnden medel för de kostnader som utgör Storumans del i det kommande 

avtalet.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-10-11. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att överlämna uppgiften att äga avtal för skanningstjänster till Samverkans-

nämnden LYST för Storumans kommuns räkning från och med 2014-01-01 

 

att från 2014-01-01 överföra medel i kommunstyrelsens budget för de 

kostnader som utgör Storumans del i det kommande avtalet.   

-----  
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KS § 118  KS/2013:354 - 020 

 

Samverkansprojekt Trainee i norr 

 

Med stora pensionsavgångar, förändrade krav på kompetens och en stor  

efterfrågan på vissa yrken måste kommunerna söka nya möjligheter att  

rekrytera efterfrågad kompetens. 

 

En del i detta kan vara att på ett tidigt stadium fånga upp unga akademiker 

och erbjuda traineeplatser för etablering på arbetsmarknaden och ge möjlig-

het till fortsatt kompetensutveckling för målgruppen. 

 

Med anledning av detta har Skellefteå kommun tillsammans med ett flertal 

andra kommuner tagit initiativ till ett traineeprojekt vars syfte är att bidra 

till kompetensförsörjning i medverkande organisationer samt skapa nya 

möjligheter för unga akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Storumans kommun har bjudits in att delta i projektet.  

 

Samtliga medverkande kommuner ansvarar för sin del och bidrar till de 

övergripande gemensamma insatserna. Gemensam organisation för genom-

förande upprättas. 

 

Projektet är avsett att pågå under perioden 2013-12-01-2015-09-30. 

 

Storumans kommun måste i samband med deltagande finansiera sin andel 

av gemensamma kostnaderna samt tillkommande lönekostnader för trainee. 

Sammanlagt beräknas projektet kosta 350 tkr för kommunens räkning.  

Skulle det vara så att ingen trainee med rätt profil för kommunens behov är 

aktuell så utgår självfallet inga kostnader i projektet.   

 

Koncernledningsgruppen har tagit del av upplägget för projektet och ställt 

sig positiva till deltagande.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-10-11. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att delta i projektet med en traineeplats under projektperioden 

 

att finansiering av projektet hanteras i samband med budgetarbetet hösten 

2013 och läggs i kommunstyrelsens budgetram. 
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KS § 119  KS/2013:15 - 009 

 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2013 - teknisk verksamhet 

 

Kommunstyrelsen har 2013-02-05 fastställt en uppföljningsplan avseende 

ekonomi och verksamhet för den egna verksamheten.  

 

I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde lämnas en redovisning om 

den tekniska verksamheten.  

 

Kommunens tekniska verksamhet ansvarar bland annat för vatten och  

avlopp, gator och vägar, bredband, fritidsanläggningar, skogsförvaltning, 

avfall, gatubelysning samt energi- och klimatrådgivning. Totalt finns 18,75 

årsarbetare anställda på enheten.  

 

Nettobudgeten för år 2013 för den tekniska verksamheten uppgår till 12,9 

mnkr. Kostnadsbudgeten uppgår till 69 mnkr och intäktsbudgeten till 57,1 

mnkr. För den tekniska verksamheten totalt prognostiseras år 2013 ett över-

skott på 0,16 mnkr. För vatten- och avloppsverksamheten prognostiseras ett 

underskott på ca 2 mnkr. Orsaken är frysmuddringen av stranden sjön 

Långvattnet, skadestånd för översvämningsärende i Hemavan samt mins-

kade intäkter när BioStor inte har behov av samma vattenmängder som tidi-

gare. Med anledningen av underskottet inom vatten- och avloppsverksam-

heten så hålls underhållet på gator- och vägar på en minimalnivå under 

2013. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt.  

----- 
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KS § 120   

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

 

o Färdtjänst- och riksfärdtjänstärenden september 2013 

 

o Upptagande av lån september 2013 

 

o Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:  

 

 2013-03-12 §§ 37-39, 41-47 

 2013-03-26 §§ 54-58 

 2013-05-07 §§ 64-72 

 2013-05-21 §§ 74, 79-86 

 2013-08-20 §§ 97-104 

 2013-10-08 §§ 110-112 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2011:309 

Mark- och miljödomstolens vid Umeå tingsrätt deldom 2013-10-08 i mål  

M 1704-10 Tillstånd till verksamhet vid Svartlidengruvan, Lycksele och 

Storumans kommun; nu fråga om prövning av formen för ekonomisk  

säkerhet. Mark- och miljödomstolen godkänner ingiven pantförbindelse 

från Dragon Mining (Sweden) AB som säkerhet för bolagets förpliktelser 

enligt den provisoriska föreskriften P3 i deldom den 30 november 2013. 

 

KS/2013:345 

Information från Regionförbundet Västerbotten, Primärkommunala dele-

gationen (PKD) 2013-08-23 med anledning av erbjudande från Norrbottens 

energikontor (Nenet) att gå in som delägare i bolaget. Region Västerbotten 

kan inte gå in som delägare i Nenet vilket dock inte förhindrar att enskilda 

kommuner eller Västerbottens läns landsting kan göra det. PKD vill därför 

uppmana de som är intresserade av ett medlemskap i Norrbottens energi-

kontor att kontakta bolagets VD.  

 

KS/2013:306 

Region Västerbotten, Kollektivtrafikmyndighetens information 2013-08-30 

till länets kommuner och Västerbottens läns landsting om förändringar i  

bolagsordning m.m. för Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolag. 

Förändringarna är endast formaliteter utifrån nu gällande lagstiftning och 

föranleder inget särskilt beslut från någon annan än Västerbottens läns  

regionfullmäktige.  

 

KS/2013:162 

Länsstyrelsens Västerbotten yttrande 2013-09-16 till Region Västerbotten 

över remiss om förslag till länstransportplan för Västerbottens län  

2014-2025.  

 

KS/2013:167 

Omsorgsnämndens beslut 2013-08-21 § 117 att inte begära att få något  

examensarbete utfört under 2013 men ställa sig positiv om samma möjlig-

het erbjuds 2014. Bakgrunden är kommunstyrelsens tidigare beslut om att 

under 2013 stödja tre examensarbeten av studenter i Akademi Norr-

kommunerna samt att varje nämnd/bolag ska svara för sin del av kostnaden.  
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KS § 121 

 

Följande protokoll redovisas: 

 

o Region Västerbotten, Primärkommunala delegationen 2013-08-22. 

----- 

 

 


