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KS § 93  KS/2014:138 - 532 

 

Medborgarförslag - planering för järnväg mellan Storuman och Mo i 

Rana______________________________________________________ 

 

Sören Israelsson har 2014-03-19 lämnat in ett medborgarförslag om plane-

ring för järnväg mellan Storuman och Mo i Rana. 

 

I en motion 2007 från Sören Israelsson och Erold Westman föreslogs att en 

järnväg byggs mellan Storuman och den norska kuststaden Mo i Rana.  

 

I dagarna har Israelsson hittat rapporten ”Linjestudie för järnvägsdragning 

Storuman – Mo i Rana” som är ett examensarbete av Kenny Störsjö, gjort 

vid Luleå tekniska universitet, institutionen för samhällsbyggnad och natur-

resurser. 

 

Israelsson föreslår 

 

att kommunen med stöd av ovannämnda rapport, planerar för en järnväg 

mellan Storuman och den norska kuststaden Mo i Rana  

 

att detta sker genom att järnvägen tas med i nästa översiktsplan samt frågan 

förs fram till regeringen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-29, § 39 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Medborgarförslaget har därefter överlämnats till trafikplaneraren för tjäns-

teutlåtande. 

 

Trafikplanerarens bedömning 

Att etablera en ny järnväg mellan Storuman och Norge är framförallt en 

statlig angelägenhet och inte en kommunal.  

 

Kommunen har i sin fastställda översiktsplan lyft frågan om en järnvägs-

förbindelse mellan Storuman och Norge i kapitlen Planeringsförutsättning-

ar samt Mellankommunala och regionala frågor. Här står bland annat föl-

jande; 

 

”För att åstadkomma förbättrad sammanbindning mellan norska och 

svenska järnvägssystemet och få hög kvalitet på det öst-västliga transport-

stråket krävs på sikt en ny järnvägsförbindelse i regionen. I det underlag 

som utarbetas för den nationella transportplanen i Norge har en sådan  
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KS § 93 

 

koppling aktualiserats.(---) I samverkan med Nordland fylkeskommune bör 

en möjlighetsstudie med målet att finna tänkbara järnvägskorridorer på 

svensk sida inledas.” 

 

Av Boverkets vision för 2015, där man pekar på vikten av de öst-västliga 

järnvägslänkarna, skrivs följande:  

 

”För att möta de krav som ställs på att kunna transportera alltmer gods 

och det på ett smidigt och miljömässigt acceptabelt sätt, utvecklas både 

järnväg och sjöfart, samtidigt som insatser för att förbättra logistiken ge-

nomförs. Framför allt de långväga lastbilstransporterna minskas. För att 

snabbt nå förbättringar av kapacitet, säkerhet, hälsa, liksom minskning av 

klimatpåverkan bör de tunga godstransporterna med störst tonnage föras 

över till järnväg och sjöfart. Satsningarna på järnväg och sjöfart bidrar i 

hög grad till att klimatmålen kan nås. En minskad biltrafik och färre last-

bilstransporter gynnar dessutom miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö 

och Frisk luft samt bidrar till en bättre folkhälsa. De öst-västliga järnvägs-

länkarna mellan Östersjön och Atlanten respektive Västerhavet blir allt vik-

tigare för persontrafiken och godstransporterna. Exempel på öst-västliga 

korridorer kan vara: Luleå–Narvik, Sundsvall–Trondheim och på längre 

sikt även Umeå–Mo i Rana. Regionen här är rik på naturresurser, så en 

förstärkning av ovan nämnda stråk bidrar till en klimatsmart utskeppning 

av gods från skogs- och mineralindustrin. Samtidigt kan järnvägarna 

samutnyttjas för besöksnäringen och regionala transporter och ge snabb 

tillgång till såväl norska flygplatser som norrlandskustens större städer. 

Därmed möjliggörs en större tillgänglighet såväl för besöksnäringen, som 

för arbetskraft och kompetensförsörjning.” 

 

I projektet Nordic Logistic Corridor var avsikten att identifiera en järnvägs-

korridor mellan Storuman och Norge. I diskussion med den norska politiska 

ledningen har projektet dock valt att omdisponera medlen på grund av den 

problematik man har sett runt miljö, urbefolkning, bristande underlag för 

bl.a. gods. Projektet har ansett att tiden inte är mogen för att peka ut en 

järnvägskorridor och har istället koncentrerat sig på att ta fram en bild av 

hur godsflöden rör sig i stråket idag och i framtiden. Godsanalysen har skett 

av hela stråket från Norge-Sverige och Finland. Projektet har för avsikt att 

etablera en databas över godsflöden som kontinuerligt uppdateras och på 

sikt kan ge nationen, regionen och Storumans kommun stor hjälp i den 

framtida planeringen av infrastruktur. 
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I dagsläget finns inte de godsvolymer som skulle kunna motivera att kom-

munstyrelsen tar frågan till regeringen. Ytterligare råvaruetableringar, typ 

gruvetableringar, skulle dock kunna sätta frågan i ett annat läge. Ett arbete 

pågår i stråket för att skapa långsiktig kunskap om godsflöden och det kan 

på sikt bli ett stöd i det framtida planeringsarbetet. 

 

Samråd har skett med chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

vid beredning av medborgarförslaget. 

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Inger Carstedts tjänsteutlåtande 2014-08-04. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-19, § 75. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås. 

----- 
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KS § 94  KS/2014:13 - 040 

 

Finanspolicy för Storumans kommunkoncern 

 

Gällande finanspolicy är i behov och uppdatering och förslag till ny policy 

har därför upprättats.  

 

Den föreslagna finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverk-

samheten (likviditetsförvaltning och finansiering) inom kommunen och 

dess helägda dotterbolag (kommunkoncernen) ska bedrivas. 

 

Syftet med finanspolicyn är att: 

 

o Fastställa finansverksamhetens mål. 

 

o Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organise-

ras. 

 

o Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker 

som förekommer i finansverksamheten. 

 

o Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finans-

verksamheten. 

 

Hur väl kommunen idag uppfyller målen och riktlinjerna framgår av en sär-

skilt upprättad rapport för finansverksamheten.  

 

Beredande organs förslag 

Redovisningsansvarig Helena Viktorssons tjänsteutlåtande 2014-07-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-19, § 76. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att upprättat förslag till finanspolicy för kommunkoncernen antas 

 

att de i rapporten föreslagna åtgärderna för att anpassa finansverksamheten 

till finanspolicyn godkänns. 

 

Yrkande 

Tomas Mörtsell (C) yrkar 

 

att kommunfullmäktiges beslut § 110/02 upphävs. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på eget tilläggsyrkande och finner 

att kommunstyrelsen även bifaller detta. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till finanspolicy för kommunkoncernen antas 

 

att de i rapporten föreslagna åtgärderna för att anpassa finansverksamheten 

till finanspolicyn godkänns 

 

att kommunfullmäktiges beslut § 110/02 upphävs. 

----- 
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KS § 95  KS/2014:271 - 060 

 

Lokal utvecklingsstrategi (LUS) för Storumans kommun 2015-2018 

 

Lokalt tillväxtprogram för Storumans kommun (LTP) 2011-2014 fastställ-

des av kommunfullmäktige 2011-05-03. Programmet innehåller sju profil-

områden som identifierats som prioriterade för tillväxtarbetet i Storumans 

kommun: energi, gruvnäring, besöksnäring och handel, offentlig sektor, 

verkstadsindustri, trä- och skogsindustri samt rennäring/samenäring. Inom 

varje profilområde har insatser och ansvarsfördelning fastställts. Vissa av 

programmets intentioner och insatser har verkställts men ett antal punkter 

har ännu ej genomförts. 

 

I och med att en ny EU-programperiod inletts för åren 2014-2020 och att en 

ny regional utvecklingsstrategi (RUS) antagits i november 2013 behöver 

även det lokala tillväxtprogrammet revideras. I linje med den nya termino-

login blir beteckningen härmed ”lokal utvecklingsstrategi” (LUS). 

 

Förslag till reviderad lokal utvecklingsstrategi har tagits fram av en förvalt-

ningsövergripande arbetsgrupp. Till strategin bifogas en bilaga med specifi-

kationer av prioriterade insatsområden och principer för genomförande. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2014-07-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-19, § 77. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2014-08-19 att uppdra till presidiet att tillsam-

mans med kansliets utredare bearbeta förslaget till reviderad lokal utveck-

lingsstrategi inför kommunstyrelsens behandling av ärendet 2014-09-09.  

 

Vid dagens sammanträde görs redaktionella ändringar i det bearbetade för-

slaget till lokal utvecklingsstrategi.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till reviderad utvecklingsstrategi (LUS) för Storumans 

kommun 2015—2018 fastställs. 

----- 
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Regler för kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 

 

Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den  

1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 och 

innebär sammanfattningsvis följande: 

 

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokra-

tin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbeta-

las och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grund-

stöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett 

politiskt parti som är en juridisk person, dvs. det måste finnas en registrerad 

lokal partiförening som kan ta emot stödet.  

 

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i 

fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa 

partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina plat-

ser i fullmäktige fr.o.m. 2014 års val. 

 

Kommunfullmäktige måste besluta om att de partier som får stöd ska redo-

visa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår 

och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att 

stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom 

granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna 

en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande 

bild av hur partistödet använts.  

 

Kommunfullmäktige ska också ta årliga beslut om utbetalning av partistö-

det. Kommunfullmäktige får – i de i förväg antagna reglerna för partistöd – 

besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en 

redovisning respektive en granskningsrapport.  

 

För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste kommunfullmäk-

tige anta vissa lokala regler för partistödet. Sveriges kommuner och lands-

ting har upprättat förslag till lokala regler som enbart innehåller de komplet-

terande regler som behövs i förhållande till kommunallagen. Lagstiftningen 

och de lokalt antagna reglerna bildar en helhet och ska ses tillsammans.  
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Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-08  

 

att uppdra till Arvodeskommittén att bereda ärendet inför beslut av kom-

munfullmäktige 2014-06-17 

 

att uppdra till Arvodeskommittén att i sin beredning av ärendet även beakta 

Lycksele kommuns modell som innebär en fastställd totalsumma och pro-

centuell fördelning av partistödet. 

 

Arvodeskommittén har behandlat ärendet vid sammanträde 2014-05-06. 

Arvodeskommittén har tagit del av Lycksele kommuns gällande bestäm-

melser om partistöd och gått igenom Sveriges kommuner och landstings 

cirkulär 14:12 inkluderande förslag till regler för kommunalt partistöd. Uti-

från detta har förslag till regler för Storumans kommun upprättats.  

 

Av förslaget till regler framgår att oförändrade belopp föreslås avseende 

grundstöd och mandatstöd. Detta baseras på Arvodeskommitténs tidigare 

ställningstagande och yttrande över Karin Malmfjords motion om fördel-

ning av partistöd. Arvodeskommitténs ledamot Peter Åberg reserverade sig 

mot den föreslagna fördelningen mellan grundstöd och mandatstöd som 

anges i § 2 i förslaget till regler.  

 

Beredande organs förslag 

Arvodeskommitténs protokoll 2014-05-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-20, § 63 och  

2014-08-19, § 78. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03, § 69. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2014-05-20 att komplettera arvodeskommitténs 

förslag till regler med att partistödet enbart får användas för politisk verk-

samhet på lokal nivå och inte är avsett att sändas vidare till regional eller 

nationell nivå inom respektive parti. 

 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2014-06-03 yrkade Karin 

Malmfjord (S) om en ändring av § 2 i reglerna som innebär att av totalt 

budgeterat belopp för partistöd fördelas 40 % till grundstöd och 60 % till 

mandatstöd. Bengt-Göran Burman (V) yrkade att arbetsutskottets tillägg om 

att partistödet endast får användas på lokal nivå skulle utgå. Kommunstyrel-

sen avslog dessa ändringsyrkanden. 
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Kommunfullmäktige beslutade därefter 2014-06-17, § 58 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för framtagande av förslag till utformning av 

reglernas § 2 Grundstöd och mandatstöd i enligt med intentionerna i  

Kommunallagen. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-08-19 förs en diskussion om parti-

stödets utformning och att det i förarbetena till den ändring av Kommunal-

lagen som trädde i kraft den 1 februari 2014 anges att partistödets storlek 

bör stå i relation till partiernas styrka.  

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att reglernas § 2 Grundstöd och mandatstöd ändras till att grundstöd och 

mandatstöd anges i procent av totalt budgeterat belopp för partistöd  

 

att upprättat förslag till regler för kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperi-

oden 2014-2018 i övrigt fastställs  

 

att totalt budgeterat partistöd åren 2015—2018 ska uppgå till 300 000 kro-

nor per år.  

 

Arbetsutskottet beslutade vidare att överlämna frågan om den procentuella 

fördelningen mellan grundstöd och mandatstöd till kommunstyrelsen.  

 

Yrkanden 

Tomas Mörtsell (C) yrkar att den procentuella fördelningen mellan grund-

stöd och mandatstöd ska vara följande:  

 

Grundstöd: 45 % av totalt budgeterat belopp för partistöd 

Mandatstöd: 55 %  av totalt budgeterat belopp för partistöd. 

 

Ronny Nyström (KL) yrkar att partistödets utformning ska vara enligt  

Arvodeskommitténs ursprungliga förslag, vilket innebär 30 000 kronor i 

grundstöd per parti och år samt 1 000 kronor i mandatstöd per mandat och 

år.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag och eget tilläggsyrkande mot 

Ronny Nyströms yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag och Mörtsells tilläggsyrkande.  
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Kommunstyrelsen föreslår  

 

att reglernas § 2 Grundstöd och mandatstöd ändras till att grundstöd och 

mandatstöd anges i procent av totalt budgeterat belopp för partistöd  

 

att den procentuella fördelningen mellan grundstöd och mandatstöd ska 

vara enligt följande: 

 

Grundstöd: 45 % av totalt budgeterat belopp för partistöd  

Mandatstöd: 55 % av totalt budgeterat belopp för partistöd  

 

att upprättat förslag till regler för kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperi-

oden 2014-2018 i övrigt fastställs  

 

att totalt budgeterat partistöd åren 2015—2018 ska uppgå till 300 000 kro-

nor per år.  

 

Reservation 

Ronny Nyström (KL) reserverar sig över beslutet till förmån för eget yr-

kande. 

----- 
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Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension till för-

troendevalda (OPF-KL)______________________________________ 

 

Sveriges Kommuner och landstings styrelse har den 20 oktober 2013 anta-

git förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroen-

devalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträ-

der ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har 

omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroen-

devalda. 

 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd som tar sikte på aktiv omställning, 

med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställ-

ningsstöd, och pensionsbestämmelser som i stora delar motsvarar pensions-

avtalet AKAP-KL som i ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomst-

principen.  

 

SKL:s styrelse rekommenderar att kommunerna antar bestämmelserna om 

omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) med tillhö-

rande bilaga.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-08-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-19, § 79. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 

(OPF-KL) med tillhörande bilaga antas.  

----- 
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Granskning av bokslutsarbetet 2013 

 

Kommunens revisorer har genomfört granskning av bokslutsarbetet 2013 i 

syfte att besvara frågor om: 

 

o det på central nivå i rimlig grad finns dokumenterade instruktioner som 

rör granskningsområdet samt om de är kända i organisationen,  

 

o arbets- och ansvarsfördelning är tydlig och ändamålsenlig,  

 

o det sker dokumenterade avstämningar av väsentliga poster i bokföringen  

 

o om kommunens bokslutsdokumentation uppfyller rimliga krav på verifi-

ering av bokslutsposter.  

Granskningen har genomförts genom intervjuer samt dokumentanalys.  

 

Revisionsrapporten föreslår följande åtgärder: 

 

att kommunstyrelsen bör fastställa skriftliga instruktioner för bokslutsar-

betet samt, 

  

att det bör upprättas en skriftlig ansvars/arbetsfördelning, dvs en skriftlig 

förteckning över vem som gör vad i bokslutsarbetet.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-08-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-19, § 80. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till administrativ chef att utarbeta en bokslutsanvisning inför 

bokslut 2014 som ska uppdateras årligen och motsvara ovanstående krav.  

----- 
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KS § 99  KS/2014:14 -  

 

Omdisponering av bygdeavgiftsmedel till bredbandsutbyggnad 

 

I handlingsplanen för 2014 års bygdeavgiftsmedel har 2 000 000 kronor  

avsatts till bredbandsutbyggnad.  

 

För att upprätthålla kommunens ambition att varje år utöka bredbandsnätet 

och ge nya områden/byar möjlighet till bredband finns behov av ytterligare 

bygdeavgiftsmedel med 2 000 000 kronor.  

 

Vid genomgång av kontot för bygdeavgiftsmedel konstateras att det finns 

ett överskott av medel avsatta för medfinansiering av EU-projekt men som 

inte förbrukats.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-19, § 81. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av EU-projekt över-

föra 2 000 000 kronor till bredbandsutbyggnad år 2014. 

----- 
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KS § 100  KS/2014:280 - 050 

 

Inriktningsmål, kravnivå och utvärderingsmetod för livsmedelsupp-

handling avtalsperioden 2015-05-01-2019-04-30__________________ 

 

Bakgrund 

Inlandskommunerna och Västerbottens läns landsting (VLL) har sedan flera 

år ett gemensamt avtal för leverans av livsmedel till skola, vård och om-

sorg. De inlandskommuner som berörs är Dorotea, Lycksele, Sorsele,  

Storuman, Vilhelmina och Åsele. Skellefteå lasarett/kostförsörjningen 

kommer under våren 2015 att ingå en gemensam nämnd med Skellefteå 

kommun som innebär att stora delar av landstingets nuvarande avtalsvolym 

kommer att övergå till Skellefteå kommuns avtalsvolym inför kommande 

avtalsperiod. 

 

Idag uppgår den årliga avtalsvolymen till totalt 41 mnkr. När kostförsörj-

ningen på Skellefteå lasarett övergår till Skellefteå kommun uppskattas den 

kvarvarande årliga volymen bli ca 35 mnkr. 

 

Bedömning 

Det övergripande inriktningsmålet bör vara att främja konkurrensen i så stor 

utsträckning som möjligt och möjliggöra för både små, stora och lokala fö-

retag att lämna anbud. Samtidigt ska hänsyn tas till miljöpolitiska målsätt-

ningar avseende exempelvis ekologiskt-, KRAV- och rättvisemärkt utbud. 

Ambitionen bör också vara att öka andelen lokalt- och närproducerat. 

 

Upphandlingen bör delas upp i s.k. varugrupper, varukorgar och enskilda 

varor samt att det bör finnas möjlighet att lämna anbud på avgränsade geo-

grafiska områden, exempelvis en kommun eller en del av en kommun. Vid 

utformning av varugrupp eller varukorg bör största möjliga hänsyn tas till 

den lokala marknaden. 

 

Det bör också öppnas upp en möjlighet för ännu inte färdiga produkter att 

utvecklas inom ramen för avtalet genom s.k. utvecklingsavtal som tecknas 

mellan producent och upphandlande myndighet. 

 

Krav bör ställas på hög livsmedels- och leveranssäkerhet samt hänsyn till 

Miljöstyrningsrådets (MSR) baskravsnivå för djurskydd. Kvalificering av 

anbud bör också ske utifrån specifika produktkrav rörande varornas egen-

skaper. 
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Utvärdering av inkomna anbud bör ske utifrån: 

 

- administrativ förmåga (beställnings- och reklamationsvägar samt möjlig-

het till enkel avtalsuppföljning och utbildning/inspiration för personalen) 

 

- sensoriska egenskaper (provtillagning och provsmakning) 

 

- pris. 

 

Referensgrupper bland de upphandlande myndigheternas personal kommer 

att utvärdera administrativ förmåga och pris. Referensgrupper bland bru-

kare, elever och personal kommer att utvärdera sensoriska egenskaper. 

 

Tilldelning av kontrakt bör ske till 1-25 leverantörer enligt principen om  

totalekonomisk fördelaktighet. 

 

Upphandlingen annonseras under perioden 2014-11-03–2014-12-18 på den 

allmänt tillgängliga databasen e-avrop.com. Annonsering om upphand-

lingen sker även i de lokala annonsbladen och i samtliga länstidningar. 

 

Beredande organs förslag 

Upphandlarens i Region 8 tjänsteskrivelse 2014-08-13. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta förslag till målinriktning, kravnivå och utvärderingsmetod enligt 

ovan 

 

att uppdra till presidiet att tillsammans med koncernchefen förhandla med 

landstinget och övriga berörda kommuner om att utvärderingen av anbud 

även bör ske utifrån ett miljökriterium 

 

att återrapportering sker till kommunstyrelsen den 21 oktober.  

------  
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KS § 101   

 

Avsiktsförklaring - samverkan i Region 8 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-05 att ställa sig bakom en avsiktsför-

klaring för samarbetet i 8-kommungruppen. Gruppen har därefter ändrat 

benämning till Region 8 och en ny avsiktsförklaring har upprättats.  

 

Syftet är, liksom tidigare, att stärka kommunernas roll och utveckling i Väs-

terbottens län och att bli en stark samverkanspart till Region Västerbotten, 

landstinget, länsstyrelsen och övriga myndigheter, på såväl lokal som reg-

ional, nationella och internationell nivå. Syftet är att få till stånd en kraftig 

tillväxt för samtliga deltagande kommuner. 

 

För att stärka arbetet och den fortsatta utvecklingen i Region 8 är berörda 

överens om att tillsammans utveckla följande områden:  

 

o Stärka och förbättra självbilden, attraktionskraften och värdskapet 

o Strategisk verksamhet 

o Funktionell samverkan 

o Internationellt samarbete 

 

Avsiktsförklaringen har undertecknats av kommunstyrelsens ordförande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ställa sig bakom avsiktsförklaringen för Region 8  

 

att därmed godkänna vidtagen åtgärd av kommunstyrelsens ordförande att 

underteckna avsiktsförklaringen.  

----- 
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KS § 102  KS/2013:254 - 002 

 

Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsens verksam-

hetsområde________________________________________________ 

 

Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp har påbörjat ett arbete med 

en mer genomgripande översyn av kommunstyrelsens arbetsutskotts arbets-

ordning och delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsom-

råde. Målsättningen är att beslut i det ärendet ska tas vid kommunstyrelsens 

oktobersammanträde.  

 

I avvaktan på detta arbete finns behov att revidera den nu gällande delega-

tionsordningen, bl.a. med hänsyn till personalförändringar. Förslag till revi-

derad delegationsordning har därför upprättats. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till reviderad delegationsordning inom kom-

munstyrelsens verksamhetsområde.   

----- 
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Firmatecknare för Storumans kommun mandatperioden 2011—2014  

 

Pga. personalförändringar måste kommunstyrelsens beslut 2013-06-04, § 79 

om firmatecknare förändras. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell och kommunstyrelsens 

vice ordförande Karin Malmfjord erhåller rätt att två i förening eller var för 

sig tillsammans med koncernchef Peter Persson, administrativ chef Patrik 

Nilsson, redovisningsansvarig Helena Viktorsson, ekonomerna Eva  

Andersson eller Jessica Boström underteckna följande handlingar: 

 

Utgående skrivelser, köpehandlingar, kontrakt, låneförbindelser, fullmakter, 

bankärenden och andra liknande handlingar enligt § 22 i reglemente för 

kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige antagen finanspolicy 

 

att kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell och kommunstyrelsens 

vice ordförande Karin Malmfjord erhåller rätt att två i förening eller var för 

sig tillsammans med teknisk chef Debora Jonsson eller handläggare Mari 

Salomonsson underteckna följande handlingar: 

 

Köpehandlingar, kontrakt, arrende- och nyttjanderättsavtal, tillfälliga 

markupplåtelser och andra liknande handlingar inom tekniska avdelningens 

verksamhetsområde 

 

att assistenterna Åsa Backlund, Annika Persson och Camilla Jonsson, redo-

visningsansvarig Helena Viktorsson, ekonomerna Eva Andersson och  

Jessica Boström, administrativ chef Patrik Nilsson samt koncernchef Peter 

Persson erhåller rätt att två i förening underteckna följande handlingar: 

 

Bankräkningar, postgiro, betalningsförelägganden, lagsökningsärenden och 

postförskott 

 

att redovisningsansvarig Helena Viktorsson, ekonomerna Eva Andersson 

och Jessica Boström, assistenterna Åsa Backlund, Annika Persson och  

Camilla Jonsson samt administrativ chef Patrik Nilsson erhåller rätt att var 

för sig via telefon eller i internetbanken göra uttag och insättningar. 
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att upphäva kommunstyrelsens beslut § 47/02 om undertecknande av avtal  

för data- och telekommunikation. 

----- 
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KS § 104  KS/2014:229 - 609 

 

Remiss - delbetänkandet "En digital agenda i människans tjänst - 

en ljusnande framtid kan bli vår" (SOU 2014:13)______________ 

 

Näringsdepartementet har i remiss 2014-06-03 översänt delbetänkandet En 

digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår” 

(SOU 2014:13). Storumans kommun bereds möjlighet att lämna synpunkter 

på delbetänkandet senast 2014-09-30. Remissen är begränsad till kapitel 5 

Digitaliseringens möjligheter behöver uppmärksammas inom skola och 

undervisning.  

 

Ärendet har överlämnats till fritids-, kultur- och utbildningsförvalt- 

ningen för förslag till yttrande.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till presidiet att avge yttrande till Näringsdepartementet utifrån 

fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningens förslag. 

-----
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KS § 105  KS/2014:15 - 009 

 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2014 - administrativa enheten 

(ekonomi och personal)_______________________________________ 

 

Kommunstyrelsen har 2014-02-04 fastställt en uppföljningsplan avseende 

ekonomi och verksamhet för den egna verksamheten.  

 

I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde lämnas information om 

administrativa enhetens verksamhet. 

 

Administrativa enhetens uppdrag är att vara en koncerngemensam resurs 

inom ekonomi, HR, verksamhetsplanering, styrning, uppföljning, löner, 

pensioner m.m. 

 

Budgetramen för verksamheten uppgår till ca 6,5 mnkr där nästan hela bud-

getramen är utfördelad på övriga verksamheter som overheadkostnad. En-

heten prognostiserar ingen avvikelse mot tilldelad budget 2014. 

 

Enheten består av administrativ chef (1,0), redovisningsansvarig (1,0),  

ekonom (2,0), ekonomiassistent (1,5), pensions- och lönehandläggare (1,0) 

och lönehandläggare (1,0). 

 

Prioriterade områden under 2014 är att säkerställa den interna servicen, 

hantera revisonsanmärkningar, utveckla finans- och investeringspolicy, in-

föra förändrade redovisningsprinciper för avskrivningar, säkerställa drift 

och uppdatering av löne- och rapportsystem, utveckla samarbetet inom 

ekonomi- och redovisning i Region 8 samt rikta fokus mot kommunernas 

arkivhantering. 

 

Under 2014 har pga. effektivisering av fakturahanteringen assistenttjänster-

na minskats med 0,5 tjänst. Avveckling har skett av tjänsten som redovis-

ningsekonom och resursen är omfördelad till kansliet. Till enheten har en 

tjänst som generalist (1,0) tillförts från kvarvarande delar av Tärna Samser-

vice. En arkivarie (0,60) har anställts som börjar i mitten av oktober. Finan-

siering sker från avsatta medel till trainee-tjänst. 

 

Enhetens interna mål samt uppfyllelse 2014 är följande: 

 

o Minst 80% av målgrupperna ska vara nöjda med den service enheten le-

verarar. 

 Resultat 2013: ca 86% nöjda. 
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o Sjukfrånvaron för enheten ska inte överstiga kommunens.  

 Resultat första halvåret 2014: Administrativa enheten >1%,  

kommunen 6,5%. 

 

o Resultat i medarbetarenkäten ska överträffa kommunens resultat i  

genomsnitt. 

 Resultat 2014: Administrativa enheten 5,3, kommunen 4,8. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt. 

----- 
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KS § 106  KS/2014:15 - 009 

 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2014 - trafik 

 

Kommunstyrelsen har 2014-02-04 fastställt en uppföljningsplan avseende 

ekonomi och verksamhet för den egna verksamheten.  

 

I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde lämnas en redovisning om 

trafikverksamheten.  

 

Trafikverksamheten har en nettobudget på 13 017 000 kronor år 2014. För-

brukningen per sista augusti uppgår till 57 procent av budgeten och är 10 

procentenheter under riktpunkten 67 procent. Bedömningen är att trafiken 

kommer att ha ett överskott på ca 300 000 kronor i förhållande till budget 

2014.  

 

Bemanningen inom trafikverksamheten består av 1,0 tjänst som trafikplane-

rare varav delar av tjänsten fullgörs inom ett flertal infrastrukturprojekt och 

grupperingar. Konsumentvägledaren med överförmyndarhandläggaren som 

ersättare handhar även färdtjänsten och riksfärdtjänsten inom trafikområdet.  

 

Ett flertal strategiska infrastrukturfrågor har påbörjats under 2014 med tra-

fikanknytning bl.a. trafikstrategi, trafikförsörjningsplan samt busstationen 

och bussgodshanteringen. En ytterligare strategisk fråga som påbörjats är 

förändring från linjetrafik till skolskjuts.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt.  

----- 
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Redovisning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut redovisas: 

 

o Färdtjänst och riksfärdtjänst, maj, juni och juli 2014 

 

o Fastighetsförsäljningar, april 2014 

 

o Ändrad medfinansiering pga. ny projektägare till projekt Snösäkra  

Tärnaby, juni 2014 

 

o Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram 2014 upp 

till 500 000 kronor, juni 2014 

 

o Omtitulering av tjänst som förvaltningsassistent till kommunsekreterare, 

juni 2014 

 

o Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling med hänvisning 

till OSL 31 kap. 16 §, augusti 2014 

 

o Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-19, §§ 82—87. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2014:239 

Storumans kommuns yttrande 2014-06-28 över ansökan om vindkraft vid 

Pauträsk.  

 

Länsstyrelsen/Miljöprövningsdelegationen har i remiss 2014-06-10 begärt 

kommunens yttrande över ansökan från Hemberget Energi AB om vind-

kraftspark i Storumans och Vilhelmina kommuner senast 2014-07-01. Re-

missen har sänts till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som i sin tur 

överlämnat remissen till kommunstyrelsen 2014-06-23. Pga. av den korta 

remisstiden har yttrande avgetts av kommunstyrelsens presidium efter sam-

råd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Av yttrandet framgår att Storumans kommun tillstyrker att tillstånd lämnas, 

men att Miljöprövningsdelegationen inför beslutet beaktar möjligheterna att 

även i framtiden kunna utöva jakt och friluftsaktiviteter i området samt att 

kommunens riktlinjer för vindkraft följs (antagna av kommunfullmäktige 

2010-06-22). 

 

KS/2014:197 

Kommunstyrelsens presidiums yttrande 2014-06-12 till länsstyrelsen över 

ansökan från Svante Anderback och Moses Anderback om tillstånd att för-

värva del av fastigheten Umnäs 1:10. Ansökan tillstyrks. Yttrande har läm-

nats av presidiet pga. kort remisstid.  

 

KS/2014:270 

Näringsdepartementets beslut 2014-06-19 att bevilja Svenska kraftnät för-

längt tillstånd (nätkoncession) att använda en 220 kV-ledning mellan 

Gardikfors och norska gränsen med avgrening till Gejmån inom Storumans 

kommun. 

 

KS/2014:107 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 2014-05-27, § 40 om  

arkivorganisation m.m. för nämnden. 

 

KS/2014:107 

Omsorgsnämndens beslut 2014-06-11, § 84 om arkivorganisation m.m. för 

nämnden. 
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KS/2013:167 

Omsorgsnämndens beslut 2014-05-14 § 59 att inte begära att få något exa-

mensarbete utfört under 2014. Beslutet har tagits mot bakgrund av kom-

munstyrelsens beslut om stipendier och reseersättning till examensarbeten 

2014.  

 

KS/2013:13 

Länsstyrelsens beslut 2014-06-11 att godkänna rapport för bygdeavgiftsme-

del år 2013. 

 

KS/2014:14 

Länsstyrelsens beslut 2014-06-11 att godkänna Storumans kommuns hand-

lingsplan för bygdeavgiftsmedel 2014 samt utbetalning för 2014. 

 

KS/2014:235 

Länsstyrelsens beslut 2014-06-19 om stöd till hemsändningsbidrag. Bidrag 

lämnas med 32 000 kronor för perioden 2013-01-01—12-31. 

 

KS/2014:279 

Länsstyrelsens inbjudan 2014-06-26 att söka projektmedel för att stärka  

arbetet inom områdena energiomställning och klimatanpassning. 

 

KS/2014:259 

Länsstyrelsens beslut 2014-06-27 om licensjakt efter högst 25 björnar i 

Västerbottens län 2014. Jakten får bedrivas under perioden  

2014-08-21—2014-10-15. 

 

KS/2014:278 

Redovisning av konsumentvägledningsverksamheten 2014-01-01— 

2014-06-30. 

  

Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2014-06-24 

 

o Styrelsen för Industricentrum i Storuman AB 2014-06-24 

 

o Direktionen för Partnerskap Inland – Akademi Norr 2014-06-18. 

----- 

  

 


