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Kommunstyrelsen 2015-02-10 
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Justering (sign)  Expediering   

 

 

KS § 10  KS/2011:226 - 332 

 

Motion - allmänna lekplatser i Tärnaby och Hemavan 

 

Lena Drangel (S) har 2011-06-07 lämnat in en motion i rubricerat ärende. 

 

Drangel skriver att det i Tärnaby och Hemavan finns en växande skara ung-

domar med barn. Under perioder är vuxna och barn hemma på dagarna och 

har då behov av allmänna lekplatser. 

 

Lena Drangel föreslår 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda följande frågor: 

 

o Finns det allmänna lekplatser i Tärnaby och Hemavan och i så fall var? 

o Vem har ansvaret för att dessa lekplatser vårdas och utvecklas? 

o Om det inte finns allmänna platser, var ska de i så fall anläggas, när och 

av vem? 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-21 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Bedömning 

I samband med budgetarbetet för 1991 års budget konstaterades att verk-

samhetens anslag inte räckte till och att en förändring var nödvändig. Tek-

niska nämnden beslutade 1991-06-27 § 78 att dra in underhållet och tillsy-

nen av lekplatserna och samtidigt erbjuda byaföreningarna respektive kvar-

tersföreningarna i tätorterna att överta skötsel och underhåll av befintliga 

lekplatser. I de fall ingen förening var villig att anta erbjudandet monterades 

lekutrustningarna bort med anledning av olycksfallsriskerna. 

 

De få lekplatser som finns kvar idag är i stort behov av renovering. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2014-12-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 1. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ovanstående frågor  

 

att utredningen omfattar hela kommunen 
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KS § 10 

 

att motionen därmed bifalls. 

----- 
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_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering   

 

  

KS § 11  KS/2011:278 - 311 

 

Motion - övergångsställe vid Parkskolan 

 

Anna Hedman (M) har 2011-08-01 lämnat in rubricerad motion.  

 

I motionen skriver Hedman att det intill Sibyllagrillen vid Vallnäsvägen i 

Storuman finns ett farthinder som inte är ett övergångsställe. Många barn 

passerar dagligen och Hedman menar att det är rent trafikfarligt att inte ha 

ett övergångsställe där för att säkra att fordon stannar för att släppa över 

gångtrafikanter. Kostnaden att göra ett övergångsställe kan inte vara stor 

och befintligt farthinder bör vara kvar för att hålla ner hastigheten hos for-

donen.  

 

Hedman föreslår  

 

att kommunen iordningsställer ett övergångsställe vid Parkskolan. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-27 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till tek-

niska avdelningen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning  

Parkskolan är belägen intill Vallnäsvägen i Storuman. Vid Parkskolan finns 

trottoar endast på sidan mot Parkskolan. Vid Sibyllagrillen finns ett upphöjt 

farthinder som samtidigt ska användas som passage över vägen. Hastig-

heten är 30 km/timme måndag – fredag under tiden 07.00 – 17.00. Det är i 

dagsläget betydligt mer trafiksäkert att gå över gatan vid denna passage och 

därmed kunna gå på befintlig trottoar istället för att gå på den sida som sak-

nar trottoar för att därefter gå över gatan vid Parkskolan. Då det inte finns 

några bostäder på andra sidan av gatan finns inte behov av trottoar på den 

sidan.  

 

Anledningen till att man numera gör allt fler gångpassager istället för över-

gångsställen, är att det visat sig att övergångsställen inger en falsk trygghet 

för gående. Med gångpassager ökar den verkliga säkerheten eftersom bilis-

ter och gående måste samspela, söka ögonkontakt när det är möjligt och ta 

hänsyn till varandra. På ordnade gångpassager med farthinder som sänker 

hastigheten ner till 30 km/timme eller därunder är bilisternas benägenhet att 

släppa över gående ännu större, då de redan kör relativt sakta. Man tror sig 

vara säker på övergångsstället men i realiteten är risken betydligt större att 

råka ut för en olycka där, än om man korsat gatan på ett annat ställe. 
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KS § 11 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 2. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås. 

----- 
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KS § 12  KS/2011:279 - 310 

 

Motion - skyltning vid gamla båthamnen 

 

Anna Hedman har 2011-08-01 lämnat in rubricerad motion.  

 

I motionen skriver Hedman att det tidigare funnits skyltar med texten 

”Camping förbjuden” vid gamla båthamnen på området Vallnäs i Storuman. 

Av någon anledning har dessa skyltar försvunnit och varje år campas det på 

detta område.  

 

Hedman uppger i motionen att boende och övriga promenerande längs 

strandpromenaden upplever detta obehagligt och att man stör camparna 

trots att det är ett allmänt område. Kommunen förlorar dessutom intäkter då 

camparna inte tar in på campingplatsen.  

 

Hedman föreslår 

 

att ett antal ”Camping förbjuden”-skyltar på både svenska och engelska 

sätts upp vid området kring gamla båthamnen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-27 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till tek-

niska avdelningen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

I Storumans lokala ordningsförskrifter anges följande: 

 

25 § Camping i tält och husvagn är ej tillåtet på offentlig plats. 

 

Området runt den gamla båthamnen är en offentlig plats och därför gäller 

att camping inte är tillåten. Detta skulle kunna tydliggöras för turister ge-

nom att skylta om detta på svenska och engelska.  

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Emil Lundströms tjänsteutlåtande 2015-01-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 3. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att ”Camping förbjuden”-skyltar på både svenska och engelska sätts upp 

vid området kring den gamla båthamnen 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 7 (54)  

   

Kommunstyrelsen 2015-02-10 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering   

 

 

KS § 12 

 

att motionen därmed bifalls.  

----- 
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KS § 13  KS/2012:20 - 826 

 

Motion - hockeyrink i Tärnaby 

 

Lars Levinson (M) och Ulf Vidman (M) har 2012-01-31 lämnat in en  

motion angående hockeyrink i Tärnaby. 

 

Levinson och Vidman skriver i sin motion att det idag finns en utomhus-

hockeyrink i anslutning till Skytteanska skolan som är i mycket dåligt 

skick. Platsen den är belägen på är för liten för en fullskalig rink, vilket in-

nebär att dagens rink är avsevärt förminskad. På grund av stora hål och då-

ligt virke i övrigt, är sargen i så dåligt skick att den medför fara för ishock-

eyspelare.  

 

Levinson och Vidman föreslår  

 

att en fullstor hockeyrink iordningsställs på lämplig plats i Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-28 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till tek-

niska avdelningen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

I dag används hockeyrinken till största delen av skolorna i Tärnaby (Skytte-

anska skolan, Tärnaby Skidhem, Tärnaby alpina gymnasiet och Skidaka-

demin). Dessutom används den av barn, ungdomar och vuxna under annan 

tid för spontanåkning. Någon ideell förening som har organiserad hockey-

verksamhet finns inte idag. 

 

I ishallen i Storuman finns en fullstor hockeyrink. Storumans IK sökte och 

beviljades bygdeavgiftsmedel för en ny hockeysarg i ishallen och under 

2012 byggdes den nya hockeysargen. Orsaken var att den gamla hockeysar-

gen användes på dispens då den inte uppfyllde säkerhetskraven från ishock-

eyförbundet. Storuman IK har idag en mycket aktiv ishockeyverksamhet 

med minst sex aktiva grupper, allt ifrån herrarnas A-lag, damhockey och lag 

för barn och ungdomar. Övriga hockeyrinkar i kommunen är liksom den i 

Tärnaby inte i fullstorlek.  

 

Den bortplockade hockeysargen i Storuman har under 2012 flyttats till Tär-

naby och ersatt den dåliga sargen där. Hockeyrinken är idag i förhållandevis 

bra skick. Den har fortfarande inte blivit större då den är lokaliserad på 

samma plats som tidigare. Något behov av fullstor hockeyrink bedöms inte 

finnas med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i Tärnaby idag. 
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Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 4. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås. 

----- 
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KS § 14  KS/2013:202 - 000 

 

Motion - demokratitorg 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-04-23 lämnat in en motion om demokratitorg 

– politik för och med unga.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen:  

 

Demokratitorg innebär att politiker och unga människor från Storumans 

kommun möts och diskuterar aktuella och angelägna frågor. Demokratitor-

gen bygger på metoden ”påverkanstorg”, en mötesform vars mål är att alla 

som kommer till ett möte ska delta i diskussionerna och att allas tankar ska 

tas tillvara - inte bara de som vågar tala inför en stor grupp.  

 

Genom att skapa förutsättningar för en god dialog och delaktighet ges ung-

domarna möjlighet att lyfta sina frågor och åsikter direkt till beslutsfattarna. 

Politikerna i sin tur får pröva sina tankar och idéer tillsammans med en vik-

tig målgrupp och samtidigt lyssna av hur unga människor tänker kring  

Storumans kommun och dess verksamhetsområden.  

 

Syftet med demokratitorg är inte bara att ungdomar ska få en möjlighet att 

kommunicera med regionpolitiker utan även att skapa en plattform för dia-

log utifrån ett lärandeperspektiv där de ungas frågor tas på allvar, diskuteras 

och återkopplas inom en rimlig tid från det att dialogen hållits.  

 

Ett demokratitorg kan gå till på följande sätt:  

 

Ett demokratitorg genomförs på Luspengymnasiet, i en stor lokal som är 

möblerad till fem stationer. Varje station bemannas av en eller flera politi-

ker från kommunen och en samtalssekreterare som antecknar det som sägs. 

Vid varje station diskuteras en frågeställning eller ett ämnesområde, allt 

från kollektivtrafik, ungas hälsa, kulturmöjligheter, klimat och miljö till mer 

allmänna frågor om vad som krävs för att Storumans kommun ska vara en 

attraktiv plats att leva och bo i.  

 

Elevgrupper medverkar varje gång och besöker gruppvis alla stationerna. 

Samtalssekreteraren antecknar det som sägs, primärt handlar det om att 

fånga det som eleverna säger. Anteckningarna kommer i realtid upp på en 

projektorduk så att alla ser vad som skrivs ner. Efter genomfört demokrati-

torg sammanställs anteckningarna i en rapport. Denna rapport kan med för-

del användas som underlag för vidare diskussion bland regionpolitiker och 

deltagande skolor. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till dåva-

rande kanslichefen och efter dennes pensionsavgång till kansliets utredare.  

 

Bedömning 

Samråd har skett med rektor och lärare i samhällskunskap på Luspengym-

nasiet. Bedömningen är att ”demokratitorg” är en metod som överensstäm-

mer på flera sätt med innehållet och målen för undervisningen i samhälls-

kunskap, och att det skulle vara relevant att genomföra detta vid gymnasiet. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-15.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 5. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen bifalls 

 

att ärendet överlämnas till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för ge-

nomförande av demokratitorg på Luspengymnasiet. 

----- 
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KS § 15  KS/2012:345 - 512 

 

Motion - trafiksäkerheten vid västra korsningen E12-E45 i Storumans 

samhälle____________________________________________________ 

 

Håkan Rombe (FP) har 2012-12-06 lämnat in en motion om trafiksäker-

heten vid västra korsningen E12-E45 i Storumans samhälle.  

 

I motionen skriver Rombe att vägbanan väster om korsningen lutar åt ”fel 

håll”. Fordon med hög fart riskerar att sladda upp på trottoaren som har en 

låg kant. Det innebär en trafiksäkerhetsrisk för många elever som dagligen 

trafikerar trottoaren på väg till och från gymnasiet och grundskolan. Den 

lösning som ligger närmast tillhand är uppsättande av ett räcke. 

 

Rombe föreslår 

 

att kommunen snarast tar upp med förhandling med Trafikverket för att 

ordna en trafiksäker lösning för unga och gamla vid västra korsningen  

E12-E45 i Storumans samhälle.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-26 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredningen. Ärendet har därefter överlämnats till 

tekniska avdelningen för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

E12, i färdriktning från kommunhuset mot Tärnaby, upplevs feldoserad i 

kurvan innan järnvägsviadukten. I kurvan är även avfarten mot Sorsele via 

E45 belägen. Bilar som inte anpassar hastigheten har en benägenhet att dras 

mot höger vägkant och gång- och cykelvägen. Det är möjligt att bilar har 

åkt upp på gång- och cykelvägen om hastigheten varit för hög. 

 

Problemet har lyfts med Trafikverket utifrån feldosering och behov av att 

åtgärda vägen. Då inget har hänt i frågan finns anledning att åter lyfta frå-

gan med Trafikverket. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 6. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att frågan om trafiksäkerheten vid västra korsningen E12-E45 åter lyfts 

med Trafikverket 
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att motionen därmed bifalls.  

----- 
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KS § 16  KS/2013:203 - 335 

 

Motion - kolonilotter 

 

Karin Malmfjord (S) har lämnat in en motion om kolonilotter. 

 

Malmfjord skriver i sin motion att intresset för att odla eget och närprodu-

cerat ökar och därmed har även efterfrågan på odlingsbar mark ökat. Det är 

inte bara i städer som det behövs kolonilotter utan även i tätorter. Klimat-

omställningen gör att det blir allt viktigare att medborgarna som inte har 

tillgång till egen mark får möjlighet att odla sina grönsaker. 

 

Malmfjord föreslår att möjligheten att inrätta kolonilotter i Stensele, Storu-

man och Tärnaby utreds. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till tek-

niska avdelningen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Storumans kommun förfogar idag över kolonilotter både i Storuman och i 

Stensele. Kolonilotterna är lokaliserade på mark som ägs av kommunen. 

Uthyrning av kolonilotter har hittills byggt på att någon ”eldsjäl” har hyrt ut 

för kommunens räkning samt inkasserat avgift. Intresset har dock under se-

nare år varit lågt. Kolonilotter i kommunens regi finns inte i Tärnaby. 

 

Kommunen har under åren varit dålig på att marknadsföra att det finns ko-

lonilotter att hyra och detta kan vara en av orsakerna till lågt intresse. Hyra 

för en kolonilott är idag mycket låg, ca 50 kr/år. Den som hyr måste själv 

iordningsställa kolonilotten. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 7. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att möjligheten att inrätta kolonilotter i Stensele, Storuman och Tärnaby  

utreds 

 

att motionen därmed bifalls 

----- 
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Motion - uppröjning av brandtomt i Joesjö 

 

Jarl Folkesson (C) har 2014-02-18 kommit in med en motion om uppröj-

ning av brandtomt i Joesjö. 

 

Folkesson skriver följande i motionen: 

 

Pga. komplicerad juridik med ägare i Norge har Joesjögårdens brandtomt 

inte kunnat röjas upp. När det nu tycks bli 10-årsjubileum för den oåtgär-

dade brandtomten har det förhoppningsvis klarnat hur Storumans kommun 

kan gå tillväga för att lösa problematiken. Sannolikt måste det till någon 

form av tvångsvis övertagande av tomten för att röja upp den och sedan kan 

den säkerligen avyttras till ett pris som täcker kommunens kostnader. Det 

nuvarande förhållandet är mycket otillfredsställande, dels förfulas det natur-

sköna ”turismlandskapet” och dels utgör den icke avspärrade brandtomten 

fara för allmänheten, speciellt för lekande barn med bl.a. fallrisk ned i den 

ej övertäckta källaren.  

 

Folkesson föreslår 

 

att Storumans kommun, med juridiskt stöd av Sveriges kommuner och 

landsting, tvångsvis övertar brandtomten och röjer upp den i samråd med 

den blivande ägaren som den ska säljas till.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-25, § 13 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Motionen har därefter överlämnats till kanslichefen som i sin tur remitterat 

ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för redogörelse av 

hittills vidtagna åtgärder och synpunkter. 

 

I utredning 2014-05-23 redogör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

för ärendets historik och vad som gäller beträffande abandonering, tvångs-

inlösen av fastigheten, andra tvångsåtgärder, tillsyn m.m. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att fastigheten pga. brand-

skador och bristande vård är i sådant skick att den kan anses vara ovårdad. 

De grund- och murrester samt trärester som finns kvar efter eldsvådan är så 

allvarligt skadade av branden och av väder och vind under de år som gått, 

att de ska saneras bort. De kan utgöra en fara för ägare och allmänhet.  
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Om pågående process med försök till övertagande av fastigheten för intres-

sent, som har resurser att vidta de nödvändiga åtgärderna för fastigheten, 

misslyckas till följd av fastighets-, sak- eller förvaltningsrättsliga skäl 

kommer ärendet att återupptas för handläggning. Förvaltningen kommer då 

att föreslå miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att förelägga taxerad fas-

tighetsägare att ta bort byggnadsresterna från fastigheten och i övrigt städa 

upp på tomten i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) 

om att tomt ska hållas i vårdat skick.  

 

PBL ger kommunen möjlighet att besluta om att utföra åtgärderna ”på den 

försumliges bekostnad”. Då riskerar kommunen att också få stå för kostna-

derna om det visar sig att det inte finns något att hämta hos ”den försum-

lige”. En annan möjlighet enligt PBL är att efter föreläggandeproceduren, 

begära särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten som då kan ut-

föra åtgärderna efter sin formella process. Då står kronofogden för risken 

ekonomiskt sett.  

 

Sammanfattningsvis bedömer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att 

en tvångsinlösen av fastigheten enligt expropriationslagen kommer att vara 

lika långdragen som en process enligt PBL och också kommer att förorsaka 

kommunen kostnader för uppstädningen av tomten Joesjö 1:13 i syfte att 

försätta tomten i vårdat skick. Kommunen bör använda sig av de möjlighet-

er som PBL ger för att kräva av den som har rådighet över fastigheten att 

städa bort brandresterna och försätta tomten i vårdat skick.  

 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-10-28 lämnar miljö- och samhälls-

byggnadsförvaltningen en muntlig redogörelse i ärendet. Där meddelas att 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i december kommer att hantera frå-

gan om föreläggande om åtgärder för undanröjande av rester efter nedbrun-

nen byggnad och uppstädning av ovårdad tomt med stöd av PBL. Mot bak-

grund av detta beslutar arbetsutskottet att avvakta med fortsatt beredning av 

motionen tills miljö- och samhällsbyggnadsnämndens behandling av ären-

det.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-12-10 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har därefter behandlat ärendet vid 

sammanträde 2014-12-10 och beslutat  

 

att med stöd av plan- och bygglagen 3 kap. 17 § och 10 kap 15, 18 och 22 

§§ förelägga Öystein Meier Johannesen att i egenskap av ägare till fastig-

heten Joesjö 1:31 vid vite av 100 000 kronor att senast 1 juni 2015 undan 
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röja samtliga brandrester inklusive grund och källarväggar efter den ned-

brunna hotellbyggnaden och i övrigt städa upp den ovårdade tomten på fas-

tigheten Joesjö 1:31 på ett sådant sätt att fastigheten försätts i ett vårdat 

skick 

 

att översända beslutet till Lantmäteriet, inskrivningskontoret, för anteckning 

i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens redogörelse/utredning  

2014-05-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-07, § 89, 2014-10-28, § 95 och 

2015-01-26, § 8. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2014-12-10, § 164. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås med hänvisning till miljö- och samhällsbyggnads-

nämndens beslut 2014-12-10 om föreläggande med stöd av plan- och bygg-

lagen. 

----- 
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Motion - utbildning av ordförande i kommunal nämnd 

 

Erold Westman (KL) har 2014-09-05 lämnat in en motion där han föreslår 

att det efter valet anordnas utbildning för ordförande i kommunal nämnd. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-23 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Bedömning 

Inför den nya mandatperioden 2015-2018 beslutade kommunstyrelsen 

2014-12-16 att genomföra utbildning för förtroendevalda. I det beslutade 

utbildningsupplägget ingick bland annat en presidieutbildning för ny- och 

omvalda ordförande och vice ordförande i fullmäktige, nämnder och styrel-

ser anordnad av Region Gävleborg med Axel Danielsson som föreläsare.  

 

Utbildningen genomfördes 2015-01-12 och från Storumans kommun deltog 

bl.a. ordförandena i kommunfullmäktige, omsorgsnämnden, fritids-, kultur- 

och utbildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt val-

nämnden.  

 

I utbildningsprogrammet ingick följande delar:  

 

o Ordförandeskapet och det politiska ledarskapet 

o Presidiet som kommunalrättsligt organ fr.o.m. 2014-02-01 

o Ordförandens/presidiets roll mellan sammanträdena (den löpande verk-

samheten, beredning av ärenden och kallelseförfarande) 

o Ordförandens/presidiets roll på sammanträdena (närvaro, justering,  

yrkanden, propositionsordning, omröstning, beslut och reservationen, jäv 

och protokoll m.m.).  

 

Mot bakgrund av detta bedöms att behovet av den utbildningen som efter-

frågas i motionen är tillgodosett. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2015-01-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 9. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen bifalls med hänvisning till kommunens deltagande i presidie-

utbildning 2015-01-12 med Axel Danielsson.  

----- 
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Medborgarförslag - turistcentrum 

 

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

 

Lundberg föreslår  

 

att kommunen verkar för att ett turistcentrum kommer till stånd med gui-

dade turer som vintertid arrangerar skoterturer på fjäll och sjöar, skidturer, 

utflykter med hundslädar och sommartid arrangerar cykelturer båtutflykter, 

svamp och bärexkursioner m.m. 

 

att man vid turistcentret erbjuds möjlighet att hyra skotrar, cyklar, kanoter, 

hundslädar etc. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27 att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Upplysningsvis har Lundberg 2013-03-22 lämnat in ytterligare ett medbor-

garförslag rörande turistcentrum, vilket hanteras som ett separat ärende. 

 

Bedömning 

Storumans kommun får bedriva näringsverksamhet, om den drivs utan 

vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 

tjänster åt medlemmarna i kommunen.  

 

Storumans kommun har möjlighet att bygga en anläggning som kan hyras 

ut till förmån för näringsverksamhet.  

 

Idag bedrivs beskriven turistisk uthyrningsverksamhet i samhället, exem-

pelvis sommartid på campingen samt av andra aktörer på helårsbasis som 

försöker matcha sitt tjänsteutbud mot den efterfrågan de ställs inför.  

 

Föreslagen åtgärd skulle således inte vara fråga om ett komplement utan om 

konkurrens och upp till marknaden att bedöma lönsamheten i ett dylikt före-

tag. 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2015-01-13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 10. 
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Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås. 

----- 
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Medborgarförslag - parkeringsplats och turistcentrum intill helikop-

terplattan vid Strandvägen i Storuman_________________________ 

 

Ingrid Lundberg har 2013-03-22 lämnat in ett medborgarförslag om parke-

ringsplats samt turistcentrum intill helikopterplattan vid Strandvägen i  

Storuman (fastigheten Luspen 1:167).  

 

Lundberg föreslår att det byggs en parkeringsplats för fiskare. I dagsläget 

parkerar dessa sina fordon längs Strandvägen vilket kan innebära problem 

för boende att ta sig fram längs vägen.  

 

Med hänsyn till tillströmningen av fisketurister föreslås också att turistcent-

rum i anslutning till parkeringsplatsen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 att överlämna medborgarförslag 

till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Upplysningsvis har Lundberg 2007-02-26 lämnat in ett annat medborgar-

förslag om turistcentrum, vilket hanteras som ett separat ärende.  

 

Bedömning  

Av medborgarförslaget framgår en önskan om att tillskapa ett turistcentrum 

för åretruntaktiviteter utmed Strandvägen i Storuman. Detta för att ta till-

vara affärsmöjligheter och för att komma tillrätta med säsongsbetonad par-

keringsproblematik som uppstår då fisketurister parkerar utmed Strand-

vägen och försvårar passage.  

 

Storumans kommun får bedriva näringsverksamhet, om den drivs utan 

vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 

tjänster åt medlemmarna i kommunen. Storumans kommun har möjlighet 

att bygga en anläggning som kan hyras ut till förmån för näringsverksam-

het. På föreslagen plats (helikopterplattan) är kommunen markägare men 

tillsvidare hyrs den ut till ett företag som avser fortsätta att bedriva för om-

rådet ändamålsenlig verksamhet. 

 

Idag bedrivs beskriven turistisk uthyrningsverksamhet i samhället, exem-

pelvis sommartid på campingen samt av andra aktörer på helårsbasis som 

försöker matcha sitt tjänsteutbud mot den efterfrågan de ställs inför. Före-

slagen åtgärd skulle således inte vara fråga om ett komplement utan om 

konkurrens och upp till marknaden att bedöma lönsamheten i ett dylikt före-

tag. 
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En översyn av skyltningen längs Strandvägen skulle i möjlig mån tillgodose 

att parkeringsproblematiken avhjälps. Detta skulle kunna ske inom ramen 

för projektet Attraktivitetsåtgärder i samverkan (ATTSAM).  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2015-01-13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 11. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås 

 

att tekniska avdelningen får i uppdrag att genomföra en översyn av skylt-

ning längs Strandvägen.  

----- 
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KS § 21  KS/2010:134 - 500 

 

Medborgarförslag - iordningställande av isbana för motorfordon 

 

Mikaela Ankarö har 2010-03-30 inlämnat ett medborgarförslag om att 

kommunen bygger en isbana för motorfordon så att ungdomar kan sladd-

köra inom ett avgränsat området istället för som idag på gator och vägar i 

samhället. Med en sådan lösning skulle trafiksäkerheten förbättras i sam-

hället.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-27 att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Bedömning 

I Forsvik finns en folkracebana bara 10 km från Storumans centrum som 

inte används i dagsläget. En folkracebana liksom den i Forsvik kan erbjuda 

ungefär det som förslagsställaren efterfrågar hos en isbana. Dock används 

dubbdäck på vintern och inte isdäck som på en isbana då de förstör un-

derlaget. Därtill kan en folkracebana nyttjas året om. 

 

Storumans snöskoterklubb (SUSK) har hand om folkracebanan i Forsvik, i 

dagsläget är dock ansvarig sektion vilande varför det inte är någon verk-

samhet där. Det är inte rimligt med ytterligare en etablering utöver de 

nämnda områdena utan det vore snarare en god idé att försöka utveckla 

dessa. Verksamhetsutövande förening SUSK har haft möjlighet att söka 

finansiering för en igångsättning av folkracebanan i Forsvik alternativt in-

vestera i en mer mångsidig Vildmannabana. Vid 2012 års fördelning av 

bygdeavgiftsmedel beviljades SUSK bidrag med 35 900 kronor för Åter-

ställande av folkracebana. För ytterligare upprustningsåtgärder på Forsviks 

folkracebana har skoterlubben möjlighet att söka bygdeavgiftsmedel.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2015-01-13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 12. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås. 

----- 
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Medborgarförslag - byggande av crossbana 

 

Oscar Lundh har 2010-04-06 inlämnat rubricerat medborgarförslag.  

 

Lundh föreslår att kommunen satsar på ungdomar och bygger en crossbana 

i närheten av Storuman. En crossbana skulle minska risken för skador och 

förhindra olovlig körning på skoterleder och vägar i samhället.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-27, § 54 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Bedömning 

I medborgarförslaget hänvisas det till en befintlig crossbana. Vilken denna 

är framgår inte men det finns exempelvis dessa etableringar i relativ närhet 

till Storumans tätort:  

 

o en bana i Vallträsk som nyttjas för enduro och crosskörning. Den ligger 

18 km från Storuman centrum.  

 

o den s.k. ”Vildmannabanan” 4 km från Storuman centrum inrymmer en 

crossbana samt dragracingbana för snöskotrar vintertid.  

 

Dessa två anläggningar bedöms vara tillfredsställande varför en ytterligare 

etablering inte anses lämpligt med offentlig finansiering. Det står däremot 

verksamhetsutövaren fritt att söka bygdeavgiftsmedel för ytterligare för-

stärkningar av befintliga anläggningar. 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2015-01-13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 13. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås. 

----- 
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KS § 23  KS/2013:362 - 869 

 

Medborgarförslag - samiskt center i centrala Tärnaby 

 

Oskar Östergren har 2013-10-18 lämnat in ett medborgarförslag om att 

bygga ett samiskt center i centrala Tärnaby. 

 

Motivet till medborgarförslaget är dels att den samiska befolkningen i  

Tärnaby behöver en samlingspunkt och dels att det skulle kunna bli ett  

populärt besöksmål för turister och bofasta.  

 

Östergren anser att man ska göra Tärnaby till ett komplement till Hemavan 

genom att satsa på det som ett besöksmål där kulturen står i centrum. Den 

samiska nybyggarkulturen i Tärnabytrakten är närmast unik i Sverige. Ett 

samiskt center ska fungera som en mötesplats för samiska intressen men 

även för kreativa företag inom Tärnabytrakten samt fungera som en portal 

till samisk kunskap för besökare.  

 

Ett center av denna sort skulle lättare attrahera nya tjänster inom det sa-

miska samhället, inom sametingets administration eller inom kultur- och 

forskarvärlden.  

 

På centret skulle det kunna finnas kontorsplatser, samlingsplats, besöksmål 

för turister via museum, lekplats, konferens/föreläsningar, kur-

ser/workshops, förvaring/arkiv samt portal för samisk kulturturism.  

 

Möjliga samarbetspartners skulle kunna vara Storumans kommun, Same-

tinget, Gaaltije (Sydsamiskt språkcentrum i Östersund), Umeå universitet, 

Samiska teatern och Krenova. 

 

Sammanfattningsvis föreslår Östergren att det byggs ett samiskt center i 

centrala Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-26 att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Bedömning 

Storumans kommun har nyligen införskaffat fastigheten Laxnäs 1:21 i  

Tärnaby (f.d. Folkets hus). En kommunal arbetsgrupp ska tillsättas under 

våren 2015 för att fylla denna fastighet med hyresgäster och relevanta akti-

viteter. En samlokalisering och utveckling av aktiviteter med anknytning till 

olika aspekter av det samiska samhället, kulturarvet och näringslivet skulle 

kunna vara ett intressant spår att bearbeta i denna process. 
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Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons och projektledare Jimmy Lindbergs tjänste-

utlåtande 2015-01-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 15. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås 

 

att medborgarförslagets innehållsmässiga förslag behandlas i planen för  

inköpta fastigheten Laxnäs 1:21 i Tärnaby. 

----- 
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KS § 24  KS/2013:75 - 310 

 

Medborgarförslag - rastgård för hundar 

 

Sören Hellqvist har 2013-03-07 lämnat ett medborgarförslag om rastgård 

för hundar.  

 

I medborgarförslaget föreslår Sören Hellqvist att det anläggs en rastgård för 

hundar i Storuman. Placeringen föreslås bli på den obebyggda tomten intill 

lekplatsen i korsningen Ringvägen/Svanvägen på Vallnäs. Storleken på 

rastgården skulle inte behöva vara större än 7 x 12 meter och ha ett staket 

som är en meter högt. Latrintunna ska finnas på platsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-23 att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för handläggning och beslut samt att återrapporte-

ring ska göras till kommunfullmäktige.  

 

Bedömning 

Enligt Storumans lokala ordningsföreskrifter gäller kopplingstvång av hun-

dar endast vid området runt badsjön samt att hundar inte får vistas på be-

gravningsplatser och skolgårdar. I närheten av den föreslagna hundrastgår-

den finns skogsmark där hundar kan släppas lösa under uppsikt samtidigt 

som de rastas. 

 

Storleken på hundrastgården (7 x 12m) anses vara relativt liten och endast 

anpassad för mindre hundar. Hundgården skulle inte kunna användas av 

t.ex. Storumans brukshundsklubb som även de har ett behov av en inhägnad 

hundrastgård. 

 

Den föreslagna placeringen av rastgården ligger i ett bostadsområde med 

endast ett fåtal meter till närmsta bostadshus. Då ljudnivån i en hundrast-

gård beräknas bli relativt hög och kan upplevas som störande för närboende 

anses placeringen vara olämplig. Även om rastgården placeras mer centralt 

i parkområdet så är avståndet till närmaste bostadshus mindre än ~40m. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Emil Lundströms tjänsteutlåtande 2015-01-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 16. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget. 

----- 
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Kompletteringsbudget 2015 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25 beslutat om budget för 2015.  

 

Förslag till kompletteringsbudget 2015 har aktualiserats utifrån den poli-

tiska majoritetens prioriteringar vilket omfattar följande åtgärder:  

 

o Attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslås få ett anslag för ut-

vecklingsinsatser med 500 000 kronor/år perioden 2015—2018. Insat-

serna ska syfta till att kommunen ska upplevas som en attraktiv plats att 

bo på. Därmed stimuleras också tillväxt och utveckling i kommunen i 

övrigt.  

 

o Integration 

En orolig omvärld gör att antalet flyktingar som kommer till Sverige når 

höga nivåer vilket också ökar kraven på varje enskild kommun i frågor 

som rör mottagande, integration och på sikt; etablering. Befolkningsut-

vecklingen i Storuman har förbättrats de senaste åren med följd att de 

generella statsbidragen också stärkts, i huvudsak tack vara en ökad in-

flyttning som till viss del förklaras av invandring och flyktingmotta-

gande. Det är en strategiskt viktig fråga att klara mottagande, integration 

och etablering varför resurserna till dessa verksamheter måste förstärkas 

med totalt 2 273 000 kronor för 2015. Detta innebär en ramökning för 

kommunstyrelsen med 592 000 kronor, för fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden med 1 109 000 kronor och för omsorgsnämnden med  

572 000 kronor.  

 

o Översyn av intern organisation 

Storumans kommun är geografiskt stor och medför utmaningar då kom-

munens befolkningscentra är spridda över två huvudområden. Rädd-

ningstjänsten ställs inför dessa utmaningar, särskilt mot bakgrund av att 

befolkningstrycket i den västra kommundelen varierar över året. Det är 

nödvändigt att se över räddningstjänstens resursbehov utifrån rådande 

läge.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 16. 
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KS § 25 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 

500 000 kronor under åren 2015, 2016, 2017 och 2018 för attraktivitets-

höjande utvecklingsinsatser 

 

att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram utökas med  

1 109 000 kronor, i syfte att stärka arbetet med mottagande, integration och 

etablering av nyanlända, 

 

att omsorgsnämndens budgetram utökas med 572 000 kronor, i syfte att 

stärka arbetet med mottagande, integration och etablering av nyanlända, 

 

att kommunstyrelsens budgetram utökas med 592 000 kronor, i syfte att 

stärka arbetet med mottagande, integration och etablering av nyanlända,  

 

att kommunens resultatbudget justeras ned med 2 773 000 kronor år 2015 

vilket ändå ligger inom ram för kommunens resultatmål,  

 

att koncernchefen får i uppdrag att se till att det genomförs en översyn av 

räddningstjänstens verksamhets resursbehov på lång sikt,   

 

att redovisningsansvarig får i uppdrag att genomföra nödvändiga ramjuste-

ringar utifrån beslutet.  

----- 
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KS § 26  KS/2013:364 - 005 

 

Bredbandsstrategi för Storumans kommun 2015-2018 

 

Förslag till bredbandsstrategi för Storumans kommun har utarbetats. I stra-

tegin har Storumanmodellen inarbetats. För att det ska harmonisera med 

den nationella målsättningen Bredbandsforum har namnet ändrats från IT-

infrastrukturprogram till bredbandsstrategi. 

 

I strategin föreslås bl.a: 

 

Syftet med bredbandsstrategin är att skapa ett strukturerat angreppssätt för 

att utveckla ett bredbandsnät som täcker de behov som finns och som be-

döms uppstå under tiden fram till år 2020.  

 

Bredbandsstrategin behandlar bredband på samma strategiska sätt som öv-

riga långsiktiga frågor hanteras i kommunal översiktsplanering. 

 

Det övergripande målet är att Storumans kommun ska ha bredband i 

världsklass.  

 

Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag och fritidsområden ska 

ha möjlighet till bredbandsanslutning. 

 

Därigenom kan tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga stimule-

ras. 

 

Målet för bredbandstäckning är att senast år 2020 ska 95% av alla kom-

muninnevånare och lokalt verksamma företag inom Storumans kommun ha 

tillgång till bredband om minst 10 Mbit/s.  

 

20% av dessa ska ha mer än 100 Mbit/s.  

 

Fram till år 2020 ska följande geografiska områden vara prioriterade när det 

gäller utbyggnad av bredbandsnät: 

 

o Byar och områden där Vattenfall förändrar sitt elnät och förlägger el-

kabel i mark. Möjligheten att samförlägga kanalisation för bredband med 

elnätet är kostnadsbesparande och ska prioriteras 

o Byar och områden där näringslivet har behov av bredband för sin verk-

samhet och sin utveckling 

o Byar och områden där det fasta telenätet tas bort 

o Byar och områden där data- och telenät visat sig ha stora brister 
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o Norra industriområdet i Storumans tätort  

o Kvarteret Saljesnäset i Storumans tätort 

 

I exploateringsområden för fritidshus ska kommunen ha avtal, som reglerar 

ansvar och åtagande när gäller utbyggnaden av bredbandsnät, med företag 

som exploaterar området.  

 

Bredbandsstrategin innehåller bl.a. följande ställningstaganden: 

 

o Optisk fiber är ett förstahandsval när bredbandsnät ska anläggas i  

Storumans kommun.  

 

o Samtliga fiberkablar som förläggs i mark ska läggas i kanalisation (ex rör 

eller slang). 

 

o Bredbandsnät som byggs eller ägs av Storumans kommun ska vara s.k. 

”öppna nät” enligt Stadsnätsföreningens definition (bilaga 1). 

 

o Storumans kommun ska äga bredbandsnät och vara initiativtagare till ut-

byggnad av bredbandsinfrastruktur i kommunen.  

 

o Rollen som driftoperatör (DO) av det öppna nätet SumNet ska upphand-

las, om möjligt tillsammans med övriga kommuner i länet.  

 

o Kommunen ska som ägare av SumNet svara för driften av kabelnätsni-

vån.  

 

o Respektive tjänsteleverantör svarar för kontakterna med sina slutkunder. 

 

o Storumans kommun ska tillämpa en ”icke-diskriminerande” prissättning 

vid anslutning mot nätet och vid användning av nätet. 

 

o Principer för prissättning av nättjänster i kommunens bredbandsnät fast-

ställs av kommunfullmäktige. 

 

o Prislista fastställs av kommunstyrelsen. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 32 (54)  

   

Kommunstyrelsen 2015-02-10 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering   

 

 

KS § 26 

 

o Bredbandsnät ska vara dimensionerade för att klara: 

 

 tjänsteleverantörernas leverans av triple-play-tjänster, d.v.s. Internet,  

telefoni och TV inkl. ”on demand-tjänster” till slutkunderna. 

 

 företagstjänster och offentliga tjänster som produceras över nätet eller i 

form av molntjänster. 

 

o Storumans kommun ska fram till år 2020 stimulera byar, som saknar 

bredbandsnät, att använda sig av byalagskonceptet för att underlätta 

bredbandsutbyggnaden.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Svante Granbergs tjänsteutlåtande 2013-10-31. 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-12, § 131. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-2, § 122 att återremittera ärendet 

till kommunstyrelsen för ytterligare beredning för en fördjupad förankring 

av bredbandsstrategin.  

 

Under 2014 har träffar ägt rum med företrädare för Företagarna och Svensk 

Handel utifrån kommunfullmäktiges beslut om återremiss. Detta har ut-

mynnat i ett omarbetat förslag till bredbandsstrategi när det gäller bilaga 7 

Verksamhetsdirektiv.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till bredbandsstrategi för Storumans kommun fastställs.  
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KS § 27  KS/2015:33 - 107 

 

Bolagsordning för Industricentrum i Storuman AB 

 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2014-11-25, § 124 att  

sammanföra verksamheterna i de kommunala bolagen Industricentrum i 

Storuman AB, Storumans flygplats AB samt NLC Storuman AB till ett  

bolag behöver bolagsordningen i Industricentrum i Storuman AB förändras. 

 

Storumans kommunföretag AB har kommit in med ett förslag till ny  

bolagsordning för Industricentrum i Storuman AB. Verksamheterna i  

Storumans flygplats AB och NLC Storuman AB överförs till Industri-

centrum i Storuman AB. 

 

Bolagsordningen föreslås förändras vad gäller föremålet respektive ända-

målet för bolagets verksamhet.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-01-27. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att förslaget till ny bolagsordning för Industricentrum i Storuman AB god-

känns. 

----- 
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Bolagsordning för Storumans flygplats AB 

 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut att sammanföra verksam-

heterna i de kommunala bolagen Industricentrum i Storuman AB,  

Storumans flygplats AB samt NLC Storuman AB till ett bolag behöver  

bolagsordningen i Storumans flygplats AB förändras. 

 

Storumans kommunföretag AB har kommit in med ett förslag till ny  

bolagsordning för Storumans flygplats AB. Verksamheten i bolaget över-

förs till Industricentrum i Storuman AB men bolaget kvarstår utifrån att det 

anses vara ekonomiskt fördelaktigt utifrån ett koncernperspektiv. 

 

Bolagsordningen föreslås förändras vad gäller föremålet respektive ända-

målet för bolagets verksamhet samt antalet ledamöter i styrelsen.  

 

Beredande organs förslag  

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-01-27. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att förslaget till ny bolagsordning för Storumans flygplats AB godkänns. 

----- 
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Investeringsprojekt 2015 - kommunstyrelsen 

 

Enligt antagna principer för hantering av investeringsbudget har kommun-

fullmäktige delegerat till styrelse och nämnd att löpande under året besluta 

om projekt mellan 500 tkr och 5 000 tkr. 

 

Några projekt behöver påbörjas omgående alternativt är påbörjade under 

2014 och pågår även under 2015. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 17. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avsätta medel för följande investeringsprojekt 2015: 

 

Projekt Belopp 

Energieffektivisering av kommunens fastigheter 1 000 tkr 

Ventilation Tärna Samservice (Kyrkostaden 1:38) 800 tkr 

Bergvärmeanläggning f.d. Folkets Hus Tärnaby 

(Laxnäs 1:21) 

1 100 tkr 

Bergvärmeanläggning Vikbacka (Laxvik 1:55) 1 700 tkr 

Bergvärmeanläggning Skytteanska skolan  

(Laxnäs 1:27) 

1 200 tkr 

Ventilation Skytteanska skolan  (Laxnäs 1:27) 1 200 tkr 

Fördelas inom teknisk verksamhet 1 000 tkr 

Resecentrum Storuman 1 400 tkr 

----- 
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Utveckling av torget och närliggande ytor i Storumans centrum 

 

Hösten 2013 inkom önskemål om att stänga av Skolgatan framför Aktivi-

tetshuset i Storuman. Önskemålen kom från verksamheter i Aktiviteten. 

 

Frågan diskuterades i översiktsplanegruppen och en arbetsgrupp utsågs. I 

arbetsgruppen utsågs Barbro Åkesson, Ulrika Kjellsdotter, Debora Jonsson 

och Inger Carstedt. Kommunstyrelsen är processägare. 

 

Arbetsgruppen bjöd in berörda aktörer i centrum till ett dialogmöte  

2014-02-24. Inbjudan gick ut till aktörer i Aktiviteten, Röbroskolans och 

Luspengymnasiets elevråd, handeln runt centrum samt företagarföreningen 

och Svensk Handel. De som närvarade på mötet - elevrådet på Röbroskolan 

och en personal från fritidsförvaltningen - ansåg att deltagandet var för litet 

för att kunna ta ställning till eventuell åtgärd och att det var nödvändigt att 

nå fler berörda aktörer. För att få ett bredare underlag gick kommunen ut 

med ytterligare information via digitala media och idélådor. 

 

Kommunen fick många synpunkter och idéer från allmänheten. Materialet 

som sammanställts visar på splittring i hur Storumans centrum kan tänkas 

utvecklas. 

 

Via nätverket ”Trafikstrategier i norra Sverige” lyftes frågan om hur kom-

munen kan tänkas gå vidare med frågan. Andra städer/orter som arbetat 

med centrumutveckling förordar framtagande av olika scenarier och att där-

efter lyfta förslagen i en öppen dialog med medborgarna. 

 

Ett fortsatt arbete enligt denna metod innebär processledning, framtagande 

av scenarier, detaljplaneändring samt investeringar i form av ombyggnat-

ioner. Detta framgår närmare av en upprättad processplan.  

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Inger Carstedts och ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlå-

tande 2015-01-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 18. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till arbetsgruppen att påbörja och genomföra processen enligt 

upprättad plan. 

----- 
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Uppföljningsplan 2015 

 

Följande förslag till uppföljningsplan 2015 för kommunstyrelsens egen 

verksamhet har upprättats: 

 

 

Datum Nivå  Verksamhet Inriktning 

25 mars KSAU All verksamhet Årsredovisning 

  Kommunala bolag Ägarstyrning 

15 april KS All verksamhet Årsredovisning 

  Kommunala bolag Ägarstyrning 

  Räddningstjänst Drift och ekonomi 

19 maj KSAU All verksamhet Tertialuppföljning 

  All verksamhet Budgetramar 

  All verksamhet Strategisk plan 

2016-2019 

2 juni KS All verksamhet Tertialuppföljning 

  All verksamhet Budgetramar 

  All verksamhet Strategisk plan  

2016-2019 

  IT Drift och ekonomi 

1 september KS Kansliet Drift och ekonomi 

6 oktober KSAU All verksamhet Delårsrapport 

20 oktober KS All verksamhet Delårsrapport 

  Teknisk verksamhet Drift och ekonomi 

  Överförmyndarverksam-

het 

Drift och ekonomi 

27 oktober KSAU All verksamhet Taxor och avgifter 

10 november KS All verksamhet Taxor och avgifter 

  Sumnet Drift och ekonomi 

1 december KSAU  All verksamhet Detaljbudget 

16 december KS All verksamhet Detaljbudget 

  Ekonomi och personal Drift och ekonomi 

   

Utifrån behov kompletteras löpande till sammanträdena ytterligare uppfölj-

ningar av verksamhet och ekonomi. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-01-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 19. 
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till uppföljningsplan 2015. 

----- 
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Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2015 

 

Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell för 

långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar till studenter som 

genomför examensarbeten i Akademi Norr-kommunerna.  

 

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

mensarbeten som man önskar ska genomföras i kommunen och anslår me-

del för finansiering av stipendier och reseersättningar för detta. Modellen 

innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensar-

beten (ersättningar till studenter). På det sättet ges långsiktigt ett fungerande 

system utan administrativa kostnader och projektfinansieringar. 

 

Utvecklingsenheten för Akademi Norr meddelar i skrivelse  

2014-11-28 att man fått i uppdrag att skriva till varje medlemskommun och 

fråga hur många examensarbeten kommunen har som målsättning att stödja 

genom stipendier och reseersättningar år 2015. 

 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp på 13 000 kronor varav 3 000 

kronor är reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. Eventu-

ellt stipendium (10 000 kronor) beslutas om i varje enskilt fall och är kopp-

lat till faktisk prestation. 

 

Kommunernas beslut om antal examensarbeten för 2015 kommer att sam-

manställas och meddelas direktionen och enheten för externa relationer, 

Umeå universitet.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 20. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att stödja tre examensarbeten under 2015 

 

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

av kostnaden 

 

att finansiering för kommunstyrelsens del sker inom befintlig ram 

 

att utse koncernchef Peter Persson till kommunens kontaktperson. 

----- 
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Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2015 

 

Kommunen ska för varje år upprätta en handlingsplan för hur bygdeav-

giftsmedlen ska användas i kommunen under året. Handlingsplanen ska 

därefter godkännas av länsstyrelsen.  

 

Länsstyrelsens krav för vad som ska framgå av handlingsplanen är följande:  

 

o Vilka investeringar man vill satsa på och en ungefärlig fördelning på de 

olika områdena samt kopplingen till regionala och lokala utvecklings-

strategier 

 

o Tillämpningen av ”berörd bygd” – hela kommunen eller enbart berörd 

älvdal? 

 

o Vilka som har möjlighet att söka 

 

o Att handbokens riktlinjer ska tillämpas  

 

o Eventuella egna policydokument angående hantering och tillämpning i 

kommunen 

 

o Om en investering ska finansieras ur mer än ett års disponibla medel ska 

en projektplan upprättas i förväg och redovisas i handlingsplanen för re-

spektive år (fondering). 

 

Förslag till handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2015 har upprättats.  

Planen innehåller bland annat förslag till prioriterade investeringar. Till 

skillnad från tidigare års handlingsplaner anges inga specifika belopp här 

utan istället en procentsats av den totala disponibla ramen för bygdeav-

giftsmedel. Anledningen till den förändringen är att handlingsplanen ska 

fastställas senast mars månad och länsstyrelsens beslut om årets disponibla 

ram meddelas först i april. Upplysningsvis uppgick 2014 års disponibla ram 

till 10, 956 mnkr.    

 

Följande prioriterade investeringar 2015 föreslås:  

 

Näringslivsutveckling  18 % 

Medfinansiering av EU-projekt 37 % 

Bredband   18 % 

Fördelning till enskilda projekt 27 % 
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Ärendet har beretts av kommunsekreteraren tillsammans med redovisnings-

ansvarig och kansliets utredare.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2015-01-28. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 

2015.  

----- 
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Markbyte mellan Björkfors 1:449 (Fjällkedjan) och Björkfors 1:5  

(Storumans kommun)_____________________________________ 

 

Hemavan Fjällkedjan AB har i köpeavtal förvärvat fastigheten Björkfors 

1:449, skifte 4. Lantmäteriförrättning är påbörjad.   

 

Syftet med köpet av detta markområde var att påbörja detaljplaneläggning 

för både permanent- och fritidshusbebyggelse. 

 

Storumans kommun har blivit erbjuden att förvärva den del av markområ-

det som avses för permanentbebyggelse, ca 4,6 ha, i utbyte mot markom-

råde med motsvarande areal från fastigheten Björkfors 1:5. Detta område 

ingår i exploateringsavtal daterat 2014-05-13. 

 

I optionsavtal mellan Storumans kommun och Hemavan Fjällkedjan AB  

daterat 2011-07-21 varierar köpeskillingen mellan 4-8 kr/kvm för det  

aktuella området. Komplettering med exakt områdesbegränsning kommer 

att lämnas så snart skriftligt avtalsförslag erhållits från Hemavan Fjällked-

jan AB. 

 

Kostnader för kommunen bedöms understiga 500 000 kronor. Finansiering 

kan ske via investeringsmedel och med delegationsbeslut av koncernchef 

Peter Persson. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2015-02-02. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att förvärva ca 4,6 ha från fastigheten Björkfors 1:449 (ägare Hemavan 

Fjällkedjan AB) i utbyte mot ca 4,6 ha från fastigheten Björkfors 1:5 (ägare 

Storumans kommun) 

 

att beslutet gäller under förutsättning att Hemavan Fjällkedjan AB erhåller 

lagfart på förvärvet av fastigheten Björkfors 1:449, skifte 4. 

----- 
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Upprättande av detaljplan för bostäder (permanentbostäder) - del av 

Björkfors 1:449_____________________________________________ 

 

Storumans kommun har idag inte någon tomt till försäljning i Hemavan. 

Behov finns dock att få tillgång till ytterligare tomter då efterfrågan finns på 

tomter för permanentboende. 

 

Hemavan Fjällkedjan AB har påbörjat planläggning av ett område som av-

ser både bostäder för permanentboende och fritidshus. Området sträcker sig 

från Skjutbanevägen i väster till Fjällkedjans etapp 7 – 10 i öster. Hemavan 

Fjällkedjan AB har förvärvat fastigheten Björkfors 1:449, skifte 4 och är 

villiga att sälja västra delen, fram till elljusspåret, till kommunen. Den på-

började detaljplanen delas då upp i två separata detaljplaner, en detaljplan i 

väster för permanentboende (kommunen) och en detaljplan i öster för fri-

tidshus (Hemavan Fjällkedjan AB). Processerna drivs parallellt då många 

frågor kräver samordning.  

 

Inom det området där detaljplanen bekostas av kommunen finns fastigheter 

som idag ägs av privatpersoner, Björkfors 1:29 och 1:626. Fastighetsägarna 

kommer att erbjudas möjlighet att delta i framtagandet av detaljplanen för 

att skapa tomter. Plankostnadsavtal behöver då upprättas mellan kommunen 

och fastighetsägarna för att reglera kostnaderna.  

 

Plankostnaden för kommunens del bedöms uppgå till ca 200 tkr. Dessutom 

tillkommer kostnader för de utredningar som bedöms nödvändiga (geotek-

nisk undersökning, utredningar för trafik och vatten- och avlopp, flygbuller, 

arkeologisk utredning samt eventuellt geohydrologisk undersökning). Dessa 

utredningar är svårt att uppskatta kostnaden för. Utredningarna samordnas 

dock med Hemavan Fjällkedjan ABs område, förutom bullerutredningen 

som endast avser området för permanentboende. Total kostnad för kommu-

nen bedöms understiga 500 tkr. Finansiering kan ske via investeringsmedel 

och med delegationsbeslut av koncernchef Peter Persson. 

 

Storumans kommun kommer att vara huvudman för gator, vatten och av-

lopp samt belysning inom detaljplaneområdet för permanentboende, vilket i 

sin tur innebär kommande investeringar. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-02-02. 
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till miljö- och samhällbyggnadsnämnden att påbörja en plan-

läggning av området för bostäder  

 

att planläggningen sker under förutsättning att del av fastigheten Björkfors 

1:449 skifte 4, övergår i kommunens ägo. 

----- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 45 (54)  

   

Kommunstyrelsen 2015-02-10 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering   

 

  

KS § 36  KS/2015:39 - 214 

 

Upprättande av detaljplan för industriområde Storuman/Stensele 

etapp 2__________________________________________________ 

 

Omlastningsterminalen i Storuman har varit i bruk några år och har idag 

minst fyra kunder. Tre företag har tecknat avsiktsförklaring med avsikten 

att etablera verksamhet på terminalen. Dessa är SCA Skog AB, Sveaskog 

Förvaltnings AB samt Tertiary Minerals Inc. För utveckling av omlast-

ningsterminalen behöver ett triangelspår byggas med koppling mot Inlands-

banan. Området som berörs framgår av röd markering på bilaga. NLC sty-

relse behandlade ärendet den 8 december 2014. 

 

Kostnaden för att upprätta detaljplanen bedöms till ca 120 tkr. Dessutom 

tillkommer kostnader för de utredningar som bedöms nödvändiga, geohyd-

rologisk undersökning, geoteknisk undersökning och miljökonsekvensbe-

skrivning. Total kostnad bedöms understiga 500 tkr. Finansiering kan ske 

via investeringsmedel och med delegationsbeslut av koncernchef Peter 

Persson. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-28. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja en plan-

läggning av området för triangelspår. 

----- 
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KS § 37  KS/2015:42 - 059 

 

Upphandling av slamtömnings- och spolningstjänster 

 

Ny entreprenör för tömning av enskilda slambrunnar behöver upphandlas. 

Även slamtömning- och spolningstjänster för kommunens va-anläggningar 

behöver upphandlas. Arbetet med upphandlingen har påbörjats. 

 

Nya krav från Arbetsmiljöverket innebär att kommunen måste ställa krav 

som inte funnits tidigare, t.ex. dubbelbemanning. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-29. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att sätta avtalstiden att gälla perioden 2015-05-01 – 2020-04-30 med möj-

lighet till två års förlängning 

 

att kommunen kräver dubbelbemanning vid tömning av slambrunnarna 

 

att avisering ska erbjudas som extratjänst mot betalning för att kunden ska 

kunna närvara vid tömning 

 

att avvattning ska krävas vid tömning av brunnar med storlek upp tom 4 m
3
 

 

att tunga fordon som används regelbundet i uppdraget ska minst uppfylla 

emissionskraven motsvarande Euro IV. 

----- 
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KS § 38  KS/2015:38 - 450 

 

Medverkan i etablering av alternativ behandlingsanläggning för avfall 

inom Region 8________________________________________________ 

 

Region 8 har 2014-12-04, § 100 ställt sig positiv till medverkan i etablering 

av en alternativ behandlingsanläggning för avfallshantering i regionen. 

 

Kommunernas medverkan är i första hand att bidra med hushållsavfall och 

slam till en eller två provanläggningar som företaget Energenzia vill eta-

blera i regionen. Anläggningen kallas OptimaSystemet och har vid flera till-

fällen presenterats för både Region 8 gruppen samt Samrådsgrupp avfall. 

Samarbetsgrupp Avfall är ett nätverk i hela Västerbotten och samarbetar 

och har samsyn inom avfallsområdet. Region Västerbotten är projektägare 

för Samarbetsgrupp Avfall. 

 

Medverkan ska ske inom ramen för de nuvarande förbränningsavtal kom-

munerna har och ska vara ekonomiskt fördelaktivt och i övrigt vara till gagn 

för de medverkande kommunerna. 

 

Kommunerna måste individuellt ta beslut om medverkan. Medverkan be-

står, förutom att leverera provlass av hushållsavfall och slam till provan-

läggningen, även medverkan i en arbetsgrupp som ska ledas av Energenzia 

och som har till syfte att skapa förutsättningar för en eller två etableringar. 

 

Tekniske chefen i Sorsele kommun, Simon Sundström, har tillsammans 

med samordnare för Samrådsgrupp Avfall, Inger Olofsson och AVA-chef i 

Lycksele, Bengt Svensson utsetts av Region 8 att hjälpa till med att samla 

in underlagsmaterial, d.v.s. kommunernas avfallsstatistik, transport- och 

behandlingskostnader, behandlingsanläggningar, kommunstorlek etc. till  

företaget Energenzia inför den rapport som företaget nu tagit fram. 

 

Region 8 har vid sitt ordinarie sammanträde den 4 december i Lycksele 

också tagit beslut att uppdra till tekniske chefen i Sorsele att ta fram ett be-

slutsunderlag så att kommunerna individuellt kan besluta om medverkan i 

projektet. 

 

Den rapport som skrivits och som utgör grunden i företagets presentation av 

OptimaSystemet har sedan tidigare skickats ut till samtliga kommuner i 

Region 8 gruppen. Fullt medveten om att det troligtvis finns stora skillnader 

i kommunerna i vad man vet om OptimaSystemet och vad det skulle inne-

bära för kommunerna då anläggning/arna finns i bruk, fullt fungerande,  

föreslår både de som medverkat i arbetsgruppen för framtagande av  
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underlagsmaterialet för rapporten och representanter för Region 8 gruppen 

att kommunerna tar beslut om att gå med i projektet enligt följande. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-28. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att medverka i projektet 

 

att renhållningsansvarig och ansvarig i tillväxt-/näringslivsfrågor utses att 

ingå i den framtida arbetsgruppen som ska ledas av företaget Energenzia in-

för framtagandet av en till två provanläggningar i Region 8-området 

 

att kommunens medverkan sker så länge det är kostnadsneutralt och att 

projektet bidrar positivt till kommunens utveckling 

 

att företaget Energenzia är fullt ut ansvarig för projektet inklusive finansie-

ring, tillstånd och allt annat ansvar gentemot lagstiftning och förordning. 

----- 
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KS § 39  KS/2014:335 - 511 

 

Remiss – Trafikverkets förslag till Funktionellt prioriterat vägnät 

 

Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för 

nationell och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas för funktionellt 

prioriterat vägnät. 

 

Storumans kommun har getts möjlighet att yttra sig över Trafikverkets för-

slag till funktionellt prioriterat vägnät som är framtaget i dialog med tjäns-

temän hos länsplaneupprättarna. Remissmaterialet, som består av kartor och 

förhållningssätt, finns tillgängligt på Trafikverkets webbplats.  

 

Yttrande över remissen ska ha inkommit till Trafikverket senast den 15 feb-

ruari. 

 

Förslag till yttrande har upprättats av trafikplaneraren. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Trafikverket enligt upprättat förslag. 

----- 
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Firmatecknare för Storumans kommun  

 

Pga. personalförändringar måste kommunstyrelsen besluta om firmateck-

nare för Storumans kommun.   

 

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, fullmak-

ter, bankärenden och andra liknande handlingar enligt § 23 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 koncernchef Peter Persson, teknisk chef Magnus  

Andersson eller handläggare Mari Salomonsson underteckna följande hand-

lingar: 

 

Köpehandlingar, kontrakt, arrende- och nyttjanderättsavtal, tillfälliga 

markupplåtelser och andra liknande handlingar inom tekniska avdelning-

ens verksamhetsområde 

 

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

visningsansvarig Helena Viktorsson, ekonomerna Eva Andersson och Jes-

sica 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 Pers-

son 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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KS § 41   

 

Nominering - Inlandsbanan AB och Inlandsbanan Turism AB  

 

Valberedningen för Inlandsbanan AB samt Inlandsbanan Turism önskar 

senast den 27 mars förslag på kandidater till bolagsstyrelserna. Bolags-

stämma genomförs i Östersund den 20 maj.  

 

Inlandsbanan (för en tid av 4 år) 

Styrelseordförande: 1 person 

Ordinarie styrelseledamöter: 3-7 personer 

Lekmannarevisorer: 2 personer 

 

Inlandsbanan Turism AB (för en tid av 4 år) 

Styrelseordförande: 1 person 

Ordinarie styrelseledamöter: 3-7 personer 

 

Turistbolagets styrelse har tagit beslut om att driva ”Destination Inlandet” 

och valberedningen ser därför att de personer som nomineras till den bo-

lagsstyrelsen har erfarenhet av destinationsverksamhet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nominera Johnny Holmgren (FP) till styrelsen för Inlandsbanan AB 

 

att nominera Kristina Fredriksson (S) till styrelsen för Inlandsbanan Turism 

AB. 

----- 
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Nominering - föreningen Svenskt Vatten 

 

Svenskt Vatten håller föreningsstämma den 19 maj i samband med  

Vattenstämman i Sundsvall. På föreningsstämman ska personser utses till 

följande förtroendeuppdrag:  

 

o Styrelse på 15 ledamöter (åtta förtroendevalda och sju tjänstemän) 

o Ordförande och vice ordförande 

o 2 revisorer och 2 revisorsersättare 

o Valberedning på 7 ledamöter (4 förtroendevalda och 3 tjänstemän) 

 

Valberedningen uppmanar medlemmarna i Svenskt Vatten att nominera 

personer till ovannämnda förtroendeuppdrag inom föreningen. Nomine-

ringsförslagen ska vara valberedningen tillhanda senast den 26 februari. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nominera ingenjör Debora Jonsson till styrelsen för föreningen Svenskt 

Vatten. 

----- 
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Redovisning av delegeringsbeslut 

 

Följande delegeringsbeslut redovisas:  

 

Beslut    Beslutsdatum 

Färdtjänst och riksfärdtjänst   Januari 2015 

 

Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens  

investeringsram  

 

År 2014 

- Kansliet och IT-enheten   2015-01-16 

- Teknisk verksamhet   2015-02-05 

 

År 2015 

- Räddningstjänst, fastighetsförvaltning och  2015-01-16 

teknisk verksamhet 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 21-27 2015-01-26 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2014:278 

Konsumentvägledarens redovisning av konsumentvägledningsverksam-

heten andra halvåret 2014. 

 

KS/2015:44 

Arbetsmarknadssekreterarens redovisning av arbetsmarknadsåtgärder år 

2014. 

 

KS/2008:25 

Bergsstatens beslut 2015-01-19 att bevilja Gunnarn Mining AB, Storuman 

förlängd giltighetstid för undersökningstillståndet Gunnarn nr 21 i Storu-

mans kommun. Giltighetstiden förlängs t.o.m. 2018-10-13. 

----- 

 

 


