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Kommunstyrelsen  2016-05-31 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2016-05-31, kl. 14.30—15.30 

 Ajournering för överläggningar § 51 kl. 14.55—15.05   

 

Beslutande Se närvarolista (sidan 2) 

     

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare 

 Peter Persson koncernchef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Roland Gustafsson och Karin Malmfjord 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2016-06-02 Paragrafer  49—68  

 

 

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

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Tomas Mörtsell  

  

 

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

 Roland Gustafsson           Karin Malmfjord 

         

  ANSLAG/BEVIS 

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

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2016-05-31 

 

Datum då anslaget sätts upp          2016-06-02           Datum då anslaget tas ned       2016-06-24 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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Närvaro- och omröstningslista  

  Omröstning 

  § 51                       

Ledamöter När- 

varo 

Ja Nej Avstår 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

1 

 

1 

  

 

C 

 

Therese Granström 

 

- 

   

 

C 

 

Anders Persson 

 

1 

 

1 

  

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

1 

 

1 

  

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

- 

   

 

L 

 

Tina Kerro 

 

1 

 

1 

  

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

1 

 

1 

  

 

S 

 

Karin Malmfjord 

 

1 

  

1 

 

 

S 

 

Kristina Fredriksson 

 

- 

   

 

S 

 

Peter Åberg 

 

1 

  

1 

 

 

S 

 

Ann-Christine Jonsson 

 

1 

  

1 

 

 

V 

 

Daniel Johansson 

 

1 

  

1 

 

 

V 

 

Irene Walfridsson 

 

- 

   

 

Tjänstgörande ersättare 

      

 

C 

 

Jessica Bergfors 

 

1 

 

1 

  

 

S 

 

Christian Andersson 

 

1 

  

1 

 

 

V 

 

Emilia Ronnhed 

 

1 

  

1 

 

  12 6 6  

 

Nb = Närvarande beslutande 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (32)  

    

Kommunstyrelsen 2016-05-31 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 49 KS/2016:189 – 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2016 för kommunstyrelsen 

 

En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet har upprättats 

för perioden januari–april 2016. Kommunstyrelsens budgetram inklusive  

kapitaltjänst uppgår till 77 832 000 kronor 2016. Riktpunkt för de första fyra 

månaderna är 33 procent. Nettokostnaderna för de första fyra månaderna 

samt en prognos på nettokostnaderna för helåret har ställts i jämförelse med 

budgetramen.  

 

Nettokostnaderna uppgår till 23 948 000 kronor för perioden januari–april 

och 31 procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger två procent-

enheter under riktpunkten för perioden och är också en procentenhet lägre än 

för motsvarande period 2015. 

 

Prognosen på helåret är att kommunstyrelsens nettokostnader hamnar på till-

delad budgetram 2016.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-05-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-17, § 45. 

  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättad tertialuppföljning för kommunstyrelsen perioden  

januari—april samt prognos för helåret 2016. 

----- 
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KS § 50 KS/2016:190 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2016 för Storumans kommun 

 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari–april 2016. Uppföljningen innehåller förbrukning t.o.m. 30 

april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med bud-

get för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter har 

gjorts för perioden januari–april. 

 

Kommunen gör en resultatprognos på ca 10,6 mnkr för 2016 vilket är 2,8 

mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Detta beror i huvudsak beror på 

engångsintäkter kopplade till kommunens flyktingmottagande.  

 

Det bör noteras att omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden prognostiserar ett underskott för 2016. Mot bakgrund av att resulta-

tet för kommunen, trots dessa prognoser, ser ut att ligga i linje med det bud-

geterade resultatet är det i nuläget inte nödvändigt att besluta om ytterligare 

åtgärdskrav för dessa nämnder. Däremot bör nämnderna vara ytterst nog-

granna i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka even-

tuella ytterligare avvikelser som kan medföra större underskott där åtgärder 

krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-05-13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-17, § 46. 

 

Kommunstyrelsen föreslår  

 

att upprättad tertialuppföljning för Storumans kommun perioden januari–

april samt prognos för helåret 2016 godkänns. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppmana omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

att vara fortsatt vaksam över sin budgetföljsamhet men i nuläget inte före-

lägga nämnderna med ytterligare åtgärdskrav för att klara sin budgetram. 

Nämnderna ska notera att de trots detta, i år och kommande år, omfattas av 

den långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram. 

----- 
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KS § 51 KS/2014:313 – 287 

 

Investering i kök inom omsorgsverksamheten i Tärnaby 

 

Mot bakgrund av en konstaterad arbetsmiljöproblematik vid äldreboendet 

Vikbackas kök har frågan om förändrad köksorganisation väckts. Anled-

ningen är att Vikbackas kök inte kan fortsätta att drivas som tillagningskök 

utan omfattande investeringar.  

 

Arbetsmiljöverket har under april månad 2016 inspekterat köket på  

Vikbacka och överväger ett föreläggande mot arbetsplatsen.  

 

Frågan har utretts i omgångar och slutsatserna har inte varit entydiga.  

 

De olika alternativen innebär sammanfattningsvis följande:  

 

Alternativ  

Behålla nuva-

rande köks-

organisation 

Vikbacka Skytteanska 

skolan 

Granhöjden Totalt 

Investering 7,5 mnkr 0,5 mnkr 0,4 mnkr 8,4 mnkr 

Årlig driftkostnad 1,2 mnkr 1,0 mnkr 0 mnkr 2,2 mnkr 

Alternativ 

Ett centralkök 

på Skytteanska  
skolan 

    

Investering 0,8 mnkr 4 mnkr 0,4 mnkr 5,2 mnkr 

Årlig driftkostnad 0,3 mnkr 2,2 mnkr 0 mnkr 2,5 mnkr 

Alternativ –  

Tillagning på 

Granhöjden och 

Skytteanska  
skolan  

    

Investering 0,8 mnkr 0,5 mnkr 4,5 mnkr 5,8 mnkr 

Årlig driftkostnad 0,8 mnkr 1,0 mnkr 1,2 mnkr 3,0 mnkr 

 

Bedömning 

Alternativet Tillagningskök på Granhöjden och Skytteanska skolan medför 

ökade driftskostnader om 0,8 mnkr årligen. Omkring år 2004 avvecklades 

köket på Granhöjden för att sänka driftskostnaderna. En återgång till den or-

ganisationen bedöms inte hållbar.  
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KS § 51 – forts.  

 

Alternativet Centralt tillagningskök på Skytteanska skolan och mottag-

ningskök på Vikbacka medför inga lägre driftskostnader. Därutöver tillkom-

mer risk för ökad trafik i skolmiljön som en följd av fler mattransporter.  

 

Alternativet Behålla nuvarande köksorganisation med tillagning på Vik-

backa samt Skytteanska skolan framstår slutligen som det bästa alternativet 

trots den högre investeringskostnaden. I den lösningen hålls driftkostnader på 

den lägsta nivån och samtidigt ökar inte transportbehoven.    

 

Mot bakgrund av ovanstående förordas att nuvarande kök på Vikbacka ska 

fortsätta att drivas. Detta kräver att kommunfullmäktige beslutar om investe-

ring att rusta upp Vikbackas kök till den standard som krävs för ett tillag-

ningskök och som svarar mot de krav som finns på arbetsmiljön. Fastighets 

AB Umluspen har tillsammans med kostchefen beräknat investeringsbehoven 

till 7,5 miljoner kronor vilket innefattar projektering och samtliga utrust-

ningsbehov i köket.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-05-09. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-17, § 47.  

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att nödvändiga investeringar görs i köket på äldreboendet Vikbacka  

under 2017 i syfte att möta arbetsmiljö- och kvalitetskrav 

 

att 7,5 mnkr avsätts i kommunstyrelsens investeringsram 2017.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar 

 

att nödvändiga investeringar görs i köket på sjukhemmet Granhöjden.  

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för överläggningar kl. 14.55 och återupptas kl. 

15.05.  

 

Yrkanden  

Tomas Mörtsell (C) yrkar ärendet återremitteras för ytterligare utredning  

avseende ett centralkök på Skytteanska skolan. 
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§ 51 – forts. 

 

Karin Malmfjord (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller av-

göras idag och finner att ärendet ska återremitteras.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för att ärendet ska återremitteras. 

o Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag.  

 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster och 6 nej-röster är röstetalet lika. Ordföranden har därmed 

utslagsröst vilket innebär att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska åter-

remitteras. Omröstningsresultatet framgår av omröstningslista (sid. 2).  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet för ytterligare utredning avseende ett centralkök på 

Skytteanska skolan. 

 

Reservation  

Karin Malmfjord (S), Peter Åberg (S), Ann-Christine Jonsson (S), Christian 

Andersson (S), Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V) reserverar sig 

över beslutet.   

----- 
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KS § 52 KS/2016:195 - 001 

 

Samordnad köksorganisation 

 

Nuläget 

Köksorganisationen - allmänt 

Kommunens kök är idag organiserade under såväl fritids-, kultur och utbild-

ningsnämnden som omsorgsnämnden. Sedan 2015 leds all köksverksamhet 

av en kostchef som idag är organiserad inom omsorgsnämnden. Således är 

såväl budget som verksamhet fördelad över två nämnder och chefen är satt 

att leda verksamheter som delvis faller under annan nämnds ansvar.   

 

Kostchefens uppdrag att systematiskt styra verksamhetens kvalitet, ekonomi 

och nödvändigt arbetsmiljö- och utvecklingsarbete försvåras av att organisa-

tionen är spridd över två olika nämnder, två olika budgetar och två olika 

verksamhetsplaner.  

 

Förändringsförslag 

En samordnad köksorganisation under en nämnd ger många fördelar; 

 

o Styrning och ledning förenklas eftersom verksamheten svarar mot en för-

valtning och en nämnd.  

o En samordnad budget underlättar ekonomistyrning och uppföljning.  

o En samordnad budget ger möjlighet till ökad samordning och större vo-

lymer vid inköp vilket kan leda till kostnadsminskningar.  

o En samordnad organisation underlättar framtida utvecklingsarbete. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar idag för de kommungemensamma resurserna 

såsom ekonomi, personal, lön, arkiv m.m. Kommunstyrelsen blir därför den 

naturliga nämnden att även samordna köksverksamheten under.  

 

Uppdraget för den samlade köksorganisationen ska vara oförändrat jämfört 

med idag, dvs. att leverera mat enligt de behov som finns för fritids-, kultur- 

och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden.  

 

Organisationen bibehålls i sin helhet innebärande att all personal blir kvar, i 

huvudsak på samma arbetsställen som idag.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-05-09. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-17, § 48. 
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KS § 52 - forts. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att nuvarande köksorganisation samordnas under kommunstyrelsen från och 

med 2017-01-01 

 

att kostchefen leder verksamheten 

 

att kostchefen tillhör administrativa enheten och är direkt underställd admi-

nistrative chefen 

 

att nödvändiga revideringar av reglementen genomförs med anledning av be-

slutet 

 

att nödvändiga justeringar av budgetramarna genomförs.      

----- 
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KS § 53 KS/2015:86 – 533 

 

Förordnande av Hemavan Tärnaby Airport som tjänst av allmänt  

ekonomiskt intresse (Service of General Economic Interest, SGEI) 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 § 91 att förordna Hemavan  

Tärnaby Airport som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI). Genom 

att Storumans kommun har förordnat flygplatsen som tjänst av allmänt eko-

nomiskt intresse blir flygplatsen berättigad att ta emot statligt stöd (varav den 

största delen är det statliga driftbidraget.) 

 

När flygplatsen är förordnad som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse 

(SGEI) måste underskottstäckningen garanteras av den part som utfärdar för-

ordnandet. Detta innebär alltså att Storumans kommun har ansvaret för att 

täcka eventuella underskott för de verksamheter på flygplatsen som faller 

under förordnandet. 

 

Under april 2016 har Trafikverket efterfrågat ett antal förtydliganden och 

förändringar i det befintliga förordnandet. Frågorna gäller bland annat att sä-

kerställa att ersättningen beräknas på rätt sätt och att eventuella kommersiella 

tjänster vid flygplatsen i redovisningen separeras från de stödberättigade all-

männyttiga tjänsterna. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har också 

publicerat en handbok för hur SGEI-förordnanden för kommunala flygplatser 

bör utformas. 

 

Mot bakgrund av detta har förslag till reviderat förordnande, daterat  

2016-05-13, tagits fram av verkställande direktör i HTAAB, kommunens  

redovisningsansvarige samt kommunkansliets utredare. 

 

Beredande organs förslag  

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-05-13. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15 § 91 upphävs 

 

att Storumans kommun förordnar Hemavan Tärnaby Airport som tjänst av 

allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) enligt upprättat förslag. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (32)  

    

Kommunstyrelsen 2016-05-31 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 54 KS/2016:207 – 107 

 

Styrelsesammansättning och lekmannarevisor i Hemavan Tärnaby  

Airport AB_______________________________________________ 

 

Storumans kommunföretag AB blev sommaren 2014 majoritetsägare (55 %) 

av Hemavan Tärnaby Airport AB genom en nyemission. I och med att  

Storumans kommunföretag AB blev majoritetsägare, blev bolaget ett kom-

munalt bolag där kommunallagens föreskrifter ska tillämpas tillsammans 

med aktiebolagslagen. Nuvarande styrelse består av ordförande, vice ordfö-

rande samt tre ledamöter och fem suppleanter. Nuvarande styrelsesamman-

sättning speglar inte ägarförhållandet i bolaget. 

 

Styrelsen i Storumans kommunföretag AB har 2016-05-30 behandlat ärendet 

direktiv vid extra bolagsstämma i Hemavan Tärnaby Airport AB och beslutat 

följande:  

 

att en extra bolagsstämma ska hållas för Hemavan Tärnaby Airport AB där 

ärendena om styrelsens sammansättning, lekmannarevisor och arvodena ska 

beslutas. 

 

att föreslå att kommunfullmäktige utser en ordförande, två styrelseledamöter, 

tre suppleanter, en lekmannarevisor och en ersättare för lekmannarevisorn att 

väljas vid en extra bolagsstämma med Hemavan Tärnaby Airport AB 

 

att vid en extra bolagsstämma med Hemavan Tärnaby Airport AB rösta för: 

 

o att årsarvode utgår till ordförande med 0,5 jämförelsebelopp, vice ordfö-

rande 0,15 jämförelsebelopp, styrelseledamöter 0,07 jämförelsebelopp och 

lekmannarevisor 0,012 jämförelsebelopp. 

o sammanträdesarvodena uppgår till 0,012 jämförelsebelopp för 0 till 4 

timmar och till 0,020 jämförelsebelopp för 4 timmar och längre. 

 

att inför en extra bolagsstämma med Hemavan Tärnaby Airport AB kalla till 

ett ägarsamråd med samtliga aktieägare i bolaget. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-05-23. 
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§ 52 – forts.  

 

Koncernchefens förslag  

 

att kommunfullmäktige utser en ordförande, två ledamöter, tre suppleanter 

samt en lekmannarevisor och en ersättare för lekmannarevisorn att väljas vid 

en extra bolagsstämma med Hemavan Tärnaby Airport AB. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar  

 

att kommunfullmäktige utser en ordförande, en vice ordförande, en ledamot, 

tre suppleanter samt en lekmannarevisor och en ersättare för lekmannarevi-

sorn att väljas vid en extra bolagsstämma med Hemavan Tärnaby Airport 

AB. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på koncernchefens förslag och Malmfjords 

ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ändrings-

yrkandet.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktige utser en ordförande, en vice ordförande, en ledamot, 

tre suppleanter samt en lekmannarevisor och en ersättare för lekmannarevi-

sorn att väljas vid en extra bolagsstämma med Hemavan Tärnaby Airport 

AB. 

-----
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KS § 55 KS/2016:151 – 003 

 

Funktionshinderspolitiskt program för Storumans kommun 2016-2018 

 

Rådet för pensionärs- och funktionshindersfrågor beslutade 2015-11-16 att 

inleda arbetet med en revidering av den handikappolitiska plan som tidigare 

fastställts för perioden 2013-2015. En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta 

fram underlag för en ny plan. 

 

Arbetsgruppen för revideringsarbetet har haft tre sammanträden och bestått 

av representanter för Demensföreningen, Hjärt- och lungsjukas förening, 

PRO, SPF Storuman, SPF Snöflingan Tärnaby, kommunstyrelsen, omsorgs-

nämnden, fritids-, kultur- och utbildningsnämnden samt kansliets utredare 

Alexander Jonsson.  

 

Remiss för revidering av ”Plan för ökad delaktighet för personer med funkt-

ionsnedsättning och funktionshinder 2013-2015” utsändes  

2016-04-19 till totalt 31 adressater. Remissen innehöll tre frågor: 

 

1. Vad bör planen heta? 

2. Vad bör det kommunala rådet som hanterar dessa frågor heta? 

3. Vilka synpunkter finns på förslaget till reviderad plan? 

 

Vid remisstidens utgång 2016-05-10 hade tio remissvar inkommit. En enkel 

summering av svaren på fråga 1 och 2 ger resultatet: 

 

1. Funktionshinderspolitiskt (7 röster) program (8 röster) 

2. Rådet för pensionärs- (8 röster) och funktionshindersfrågor (9 röster). 

 

Vad gäller den tredje frågan har främst redaktionella synpunkter framförts 

angående konsekvent användning av vissa begrepp, samt vissa förtydligan-

den. Så gott som alla av dessa synpunkter har inarbetats i förslaget. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-05-18. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att Funktionshinderspolitiskt program för Storumans kommun 2016-2018 

fastställs enligt upprättat förslag. 

----- 
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KS § 56 KS/2009:389 - 000 

 

Revidering av samverkansavtal och reglemente för Samverkans-

nämnden LYST (Lycksele, Storuman och Åsele)______________ 

 

Nu gällande samverkansavtal och reglemente för Samverkansnämnden 

LYST (Lycksele, Storuman och Åsele) fastställdes av kommunfullmäktige 

2013-11-26 § 112.  

 

Behov finns att revidera avtalet och reglementet avseende sammanträden på 

distans samt tillägg om gemensam IT-organisation.  

 

Förslag till samverkansavtal och reglemente har upprättats.  

 

Samverkansnämnden LYST har 2015-08-21 beslutat fastställa det reviderade 

avtalet och reglementet under förutsättning att kommunfullmäktige i Lyck-

sele antar förslag till reglemente.   

 

I ovanstående beslutsformulering omnämns endast Lycksele kommunfull-

mäktige. Detta är inte korrekt vilket inneburit att motsvarande beslut inte ta-

gits av kommunfullmäktige i Storuman respektive Åsele. Lycksele kommun 

har 2016-05-16 uppmärksammat detta och aktualiserat ärendet.  

 

Beredande organs förslag 

Samverkansnämndens LYST protokoll 2015-08-21, § 26 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättade förslag till samverkansavtal och reglemente för Samverkans-

nämnden LYST fastställs.  

----- 
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KS § 57 KS/2016:200 - 106 

 

Plattform för samverkan mellan kommuner i Region 8 och  

Västerbottens läns landsting__________________________ 

 

Sammanfattning 

I Region 8 (R8) ingår Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, 

Vilhelmina och Åsele kommuner. Samverkan mellan landstinget och en-

skilda kommuner inom R8 finns, men det saknas en gemensam plattform för 

vilka grunder samverkan mellan kommunerna i R8 och landstinget ska vila 

på.  

 

Politisk ledning tillsammans med tjänstemän från kommunerna i R8 och 

landstinget samlades vid en gemensam workshop under hösten 2015. Målet 

för dagarna var att utveckla en samsyn kring vårdsamverkan mellan inlands-

kommuner och landstinget samt att ta fram ett underlag för material som 

kunde ligga till grund för fortsatt arbete. Arbetet har resulterat i en plattform 

för samverkan med syftet att tydliggöra vilka grundförutsättningar som ska 

främja samverkan mellan parterna i R8 och Västerbottens läns landsting.  

 

Dokumentet är framtaget i samverkan mellan parterna och ska gälla tills-

vidare från och med att beslut tas hos de respektive parterna.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna plattformen för samverkan.  

----- 
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KS § 58 KS/2015:517 – 109 

 

Medborgarförslag - drift av loppmarknad i Stensele som socialt företag 

 

Carina Grahn Johansson har 2015-12-09 lämnat in ett medborgarförslag om 

att utreda möjligheten att driva loppmarknaden i Stensele som ett socialt  

företag. Personer som gärna vill ha sysselsättning men har svårt att komma in 

på den vanliga arbetsmarknaden skulle kunna arbeta där, t.ex. flyktingar,  

personer med funktionsnedsättning eller andra som vill ha en meningsfull 

sysselsättning. Det skulle vara trevligt med öppethållande flera dagar/vecka 

och även bakning/fikaförsäljning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-23 att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  

 

Utredning och bedömning 

Medborgarförslaget avser den secondhandbutik som Filadelfia i Storuman 

driver i Stensele där behållningen av försäljningen går till mission.  

 

Det finns en rad olika definitioner på socialt företagande och socialt entre-

prenörskap. Även om det finns många olika definitioner handlar det i grund 

och botten enligt Tillväxtverket om ett socialt engagemang kombinerat med 

ett entreprenöriellt handlande och företagande.  

 

Enligt den handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag dåvarande re-

geringen antog år 2010 är arbetsintegrerande sociala företag sådana företag 

som driver näringsverksamhet 

 

o med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårig-

heter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle, 

 

o som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på an-

nat väl dokumenterat sätt, 

 

o som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna verksamheten eller 

liknande verksamheter, 

 

o företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. 

 

Sociala företag bör vara organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet 

beroende bl.a. på konkurrenslagstiftningen. Eftersom Storumans kommun 

inte äger secondhandbutiken i Stensele har kommunen inte heller rådighet på 

vilket sätt man väljer att driva verksamheten. Kommunen kan samarbeta  
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KS § 58 – forts.  

 

med sociala företag som har som ändamål att integrera människor med stora 

svårigheter att få och/eller behålla ett arbete. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-04-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-17, § 44. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget då kommunen inte äger eller driver den verk-

samhet som avses i medborgarförslaget samt att sociala företag bör vara  

organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. 

----- 
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KS § 59 KS/2016:167 – 250 

 

Markanvisningsavtal - del av Björkfors 1:125 m.fl.  (Hyllan West) 

 

Förslag till markanvisningsavtal har träffats med AB Snöstenen. Förslaget 

innebär att AB Snöstenen under en tid av två år, från och med 2016-05-31, 

har ensamrätt att förhandla med Storumans kommun avseende exploatering 

och markförvärv om ca 22 580 m² av fastigheterna Björkfors 1:125, 1:222 

och 1:223. 

  

Avtalet innebär att: 

 

o köpeskilling uttas med 40 kronor/m² för kvartersmark och allmän plats-

mark/gata samt 6 kronor/m² för allmän platsmark/natur 

o köparen ansöker och bekostar lantmäteriförrättningen 

o marköverlåtelseavtal upprättas med sedvanliga handlingar och villkor 

o detaljplanearbetet bekostas av köparen, planavtal är upprättat 

o köparen bekostar byggande av infrastruktur inom planområdet 

o detaljplanen för området beräknas vara antagen i juni 2016 enligt upprät-

tad tidplan 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2016-04-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-17, § 49. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal. 

----- 
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KS § 60 KS/2016:194 – 252 

 

Förvärv av strategisk mark 

 

Inom kommunen pågår ett ständigt arbete med att förvärva tätortsnära mark-

områden. Det blir en enklare planprocess om kommunen äger marken. Den 

expansiva utvecklingen i kommunen är ett av skälen till att kommunen är in-

tresserad av att förvärva tätortsnära markområden.  

 

Kommunen behöver markområden för permanentbostäder och mark till öv-

riga samhällsfunktioner såsom skola, förskola, äldreboenden m.m. 

 

Industrimark behövs för att möta kommande utveckling inom avfallsområdet 

och för att tillgodose möjligheter till parkering för långtradare och lastbilar 

som väntar på förtullning. 

 

Tätortsnära områden behövs för det rörliga friluftslivet såsom utbyggnad av 

elljusspår, anläggande av fotbollsplaner m.m.  
 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2016-05-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-17, § 50. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avsätta 3 000 000 kronor i kommunstyrelsens investeringsram 2016 för 

tätortsnära fastighetsförvärv. 

----- 
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KS § 61 KS/2013:162 – 501 

 

Förslag till objekt för genomförande i Länstransportplan 2014-2025,  

Åtgärdsområden (potter)_____________________________________ 

 

Region Västerbotten beslutar om prioriteringar inom länstransportplanen för 

Västerbottens län. Där ingår i nuvarande plan för perioden 2014-2025 dels 

namngivna objekt, dels avsatta medel för så kallade åtgärdsområden.  

 

Region Västerbotten beslutar om prioriteringar inom länstransportplanen för 

Västerbottens län. Där ingår i nuvarande plan för perioden 2014-2025 dels 

namngivna objekt, dels avsatta medel för så kallade Åtgärdsområden.  

 

Region Västerbotten emotser senast den 30 juni 2016 kommunens förslag på 

åtgärder avseende Åtgärdsområden (potter) i nuvarande länstransportplan. 

 

Aktuella åtgärdsområden (potter)  

 

Åtgärdsområden (potter) Avsatta medel i 

planen per år (kr) 

1. Gång- och cykelvägar längst det statliga  

regionala vägnätet 

10 000 000   

2. Hållplatser för kollektivtrafik längs statlig väg 500 000  

3. Trafiksäkerhetsåtgärder i det statliga regionala 

vägnätet, inklusive rastplatser 

1 000 000 

4. Medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder och 

kollektivtrafikanläggningar, högst 50 procent 

av kostnad 

2 000 000  

5. Medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhets-

åtgärder i det kommunala vägnätet, högst 50 

procent av kostnad 

2 500 000  

6. Enskilda vägar, högst 70 procent av kostnad 1 700 000  

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Inger Carstedts tjänsteutlåtande 2016-05-04. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-17, § 52. 
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KS § 61 – forts.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna följande förslag till objekt i åtgärdsområden för genomförande 

under 2016-2021 och lämna in det till Region Västerbotten: 

  

Gång och cykelvägar längst det statliga regionala vägnätet 

Objekt Total  

investering 

Kommunens  

medfinansiering 

Gång- och cykelväg. 

Gubbträskvägen, väg 987 

Gunnarn. Passage för skol-

barn, kollektivtrafik och 

handel/rekreationsområde. 

174 000 87 000 

 

Medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder och kollektivtrafikanläggningar 

Objekt Total  

investering 

Kommunens 

medfinansiering 

Gång- och cykelväg.  

Stationsgatan - delen  

Skolgatan-Järnvägsgatan. 

145 000 72 500 

Gång- och cykelvägsanslut-

ning mot resecentrum Järn-

vägsgatan - delen Kraft-

verksgatan-Stenselevägen.  

299 700 149 850 

 

Medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder i det kommunala 

vägnätet 

Objekt Total  

investering 

Kommunens  

medfinansiering 

Gångfartsväg samt gång- 

och cykelväg i centrum  

Storuman. 

5 631 000 2 815 500 

Gång- och cykelväg. Skol-

gatan - delen Köpmangatan-

Stenselevägen Storuman 

333 500 166 750 

Gång- och cykelväg.  

Vallnäsvägen Storuman. 

1 201 500 600 750 

Gång- och cykelväg samt 

vilplan. Berglundsvägen 

Hemavan 

225 000 112 500 
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Medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder i det kommunala 

vägnätet – forts. 

Objekt Total  

investering 

Kommunens  

medfinansiering 

Gång- och cykelväg. Ljung-

vägen-Björkvägen Tärnaby 

153 000 76 500 

Gång- och cykelväg.  

Granvägen Tärnaby 

0

0

0 

594 000 

Förstudie för sammanhållna 

stråk, internvägar och gång- 

och cykelvägar i Hemavan. 

Behov av att ta fram under-

lag för att motverka att ytter-

ligare trafik/trafikanter dras 

till E12. 

1

0

0

 

0

0

0 

50 000 

 

Enskilda vägar 

Objekt Total investering Kommunens  

Medfinansiering 

Kanahobben. Beläggning 

enskild väg, väg 12246.  

Besöksmål. 

1 619 950 485 985 

Kungsvägen Hemavan, väg 

11358. Besöksmål. Stråk 

från E12 som angör Kungs-

leden och Botaniska träd-

gården. 

2 720 000 0 

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 23 (32)  

    

Kommunstyrelsen 2016-05-31 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 62 KS/2016:93 - 511 

 

Remiss - Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna 

till vägarnas trafiksäkerhetsstandard (KS/2016:93)________________ 

 

Trafikverket har i uppdrag att vidta åtgärder i syfte att nå de transportpoli-

tiska målen. Arbetet med anpassade hastighetsgränser och att öka trafik-

säkerheten samtidigt som bibehållna eller minskade restider eftersträvas är 

en del av uppdraget.  

 

Trafikverket vill skapa det säkra mötet utmed landsvägar för att rädda liv. 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt finns det två sätt att skapa säkra möten för bil-

trafiken. Det bästa sättet är att förhindra kollisioner genom mittseparering. 

Om så görs kan hastigheten normalt sättas till 100 km/h och restiderna 

sänkas. Om detta inte kan göras av olika skäl så kan det säkra mötet skap-

as mellan två personbilar genom att hastigheten sänks till max 80 km/h, 

vilken är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta sä-

kerhetsstandard kan klara en kollision utan alltför allvarliga konsekvenser.  

 

Ett förslag till anpassning av hastighetsgränser har tagits fram av Trafik-

verket. Storumans kommun har getts möjlighet att svara på remissen.  

 

Remissen av åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna 

till vägarnas trafiksäkerhetsstandard sker i två steg. Denna remiss är det 

första steget där remissinstanserna har möjlighet att lämna synpunkter på 

inriktning och enskilda förslag. Remisstiden för detta första steg är till  

den 1 juni 2016.  

 

Det andra steget består av förslag till författningsändringar av omskyltning 

av enskilda vägsträckor. Vägsträckor som Trafikverket efter remissbe-

handlingen i steg 1 avser att skylta om under hösten 2016 kommer att 

skickas på remiss senast den 1 augusti 2016 med remisstid fram till den 15 

september 2016.  

 

Remissmaterialet består av en nationell rapport och 21 länsrapporter och 

finns tillgängligt på Trafikverkets webbplats.  

 

Trafikverket önskar framförallt att få synpunkter på prioriteringen av för-

slag till justerade hastighetsgränser som sker genom omskyltning av be-

fintliga vägsträckor och som påverkar när i tiden olika omskyltningar bör  
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ske. Redovisningen av investeringar är egentligen inte föremål för remiss-

synpunkter utan ska endast ses som en information för att ge en helhets-

bild av förändrade hastighetsgränser och effekterna av dessa. 

 

Förslag till yttrande har upprättats av trafikplaneraren. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Trafikverket enligt upprättat förslag.   

----- 
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KS § 62 KS/2016:109 - 000 

 

Remiss - 2014 års demokratiutrednings betänkande "Låt fler forma 

framtiden" (SOU 2016:5) (KS/2016:109)________________________  

 

Storumans kommun har i remiss från Kulturdepartementet 2016-03-09 in-

bjudits att lämna remissvar på slutbetänkandet från 2014 års demokratiut-

redning. 

 

Utredningens övergripande uppdrag har varit att utreda hur engagemanget 

inom den representativa demokratin kan öka och breddas och hur indivi-

dens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska besluts-

fattandet mellan de allmänna valen kan stärkas. 

 

Utredningens förslag berör följande huvudsakliga områden: 

 

o Förtroendevaldas villkor 

o Den lokala politikens organisering 

o Större möjlighet att påverka nationella processer 

o Utveckling av medborgardialog och samråd 

o Förstärkt folkinitiativ i kommunerna 

o Ungas delaktighet 

o Förenklingar för personer med funktionsnedsättning att delta. 

 

Förslag till remissvar har upprättas. De huvudsakliga punkterna i svaret är: 

 

o Att fullmäktigeledamöter inte bör få behålla uppdraget mandatperioden 

ut, i det fall man flyttar från kommunen. 

o Att antalet mandatperioder för samma person på en ordförandepost inte 

bör begränsas, eftersom det kan skapa brist på personer som kan och 

vill ta sådana uppdrag i en liten kommun. 

o Att nuvarande system med medborgarförslag behålls och inte ersätts 

med folkmotion (utredningen föreslår att folkmotion skulle bli obligato-

riskt i alla kommuner). 

o Att det är positivt med det föreslagna försöket med sänkt rösträttsålder 

till 16 år i kommunalval, men att försöket också ska utvärderas. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-05-11. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Kulturdepartementet enligt upprättat förslag. 

----- 
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KS § 64 KS/2016:156 – 009 

 

Ansökan om medfinansiering - projekt Utveckling av fisket och fiske-

turismen i Storumans kommun ________________________________ 

 

Fiskesamordnarna i Storumans kommun har 2016-04-13 inkommit med an-

sökan till rubricerat projekt. 

 

Sammanfattning 

Storumans kommun har goda möjligheter att utveckla fisketurismen och där-

igenom gynna både det lokala näringslivet och öka servicen till de boende 

inom kommunen. Projektet ska vara till nytta för bygdens fiskerättsägare, 

boende i Storumans kommun och tillresta fisketurister. 

 

Projektets åtgärder främjar utvecklingen av fisketurismen inom stora delar av 

kommunen genom ökad kunskap om resursen, förbättringsåtgärder av fiske-

vatten och en förbättrad och väl anpassad förvaltning. Det är viktigt med en 

god förvaltning av fiskeresursen, att fiskbestånden är tillräckligt stora för att 

tåla beskattning av fiskare och att fiskevattnen upprätthåller en god status. 

För att förbättra vattendragens och ekosystemens status och förmåga att upp-

rätthålla goda fiskbestånd behöver även biotopvårdande åtgärder utföras i 

vissa vatten. 

 

Projektet sträcker sig över två år och avser också att använda delar av medlen 

som medfinansiering till ansökan om LONA (lokala naturvårdssatsningar) 

under 2017. Ansökan om LONA måste lämnas in senast 1 december och 

medfinansieringen måste vara beviljad redan vid ansökningstillfället. 

 

Aktiviteter 2016 

o Hemsidan ”Fiska i Lappland” kompletteras med en kartlösning i form av 

en ”Googlemapkarta” på hemsidan och till den tas underlag fram som 

läggs in i kartan. Samtliga fiskevårdsområden och fiskevatten inom kom-

munen kommer därmed att kunna presenteras på ett attraktivt sätt. 

o Fisketillsynsutbildning planeras för intresserade fiskerättsägare under 

2016. 

o Provfiske i Storumansjön. 

o Abborrberg - förslag till fiskevårdande eller fisketuristiska åtgärder ska 

sammanställas i en fiskeplan. 

o Avasund - uppdaterat kartmaterial, informationsskyltar och andra liknande 

åtgärder. 

o Umnäs samfällighetsförening och Skarvsjöby samfällighetsförening –  

fiskevårdsplaner framställs. 
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o Fiskevårdande åtgärder i Sundträskbäcken; mellan Holmsjön och 

Holmsjöbäcken i Umnäs; Sarvträskbäcken. 

 

Aktiviteter 2017 

o Utveckling av fisketurismen i Storumans kommun. 

o Provfiske av delar av Storumansjön. 

 

Projektägare 

Ansökan beskriver inte vem som är den tilltänkta projektägaren och hur styr-

grupp är tänkt att formeras. 

 

Kostnadsbudget 

År 2016 479 000 kr 

År 2017 334 000 kr 

Totalt 813 000 kr 

 

Sökt medfinansiering från Storumans kommun 

År 2016 147 250 kr 

År 2017 40 000 kr 

Totalt 187 250 kr 

 

Övrig finansiering kommer från regleringsmedel för de berörda vattendragen, 

kommunens befintliga medel för fiskevårdsplanering samt medel från LONA 

för år 2017. 

 

Ett förslag till projektägare skulle kunna vara miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden, och densamma som styrgrupp (eller nämndens presidium).  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-04-22.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-05-17, § 53. 

 

Utredarens förslag 2016-04-22 

 

att kommunen genomför projektet under förutsättning att miljö- och sam-

hällsbyggnadsnämnden tar på sig rollen som projektägare och styrgrupp 

 

att kommunens medfinansiering – 147 250 kronor för år 2016 och 40 000 

kronor för år 2017, tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av 

EU-projekt.  
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Bedömning 

Koncernledningsgruppen har vid sammanträde 2016-05-16 ställt sig positiv 

till projektet under förutsättning att frågan om projektägare och styrgrupp 

först klargörs.  

 

Arbetsutskottet beslutade 2016-05-17, § 53 att bereda ärendet ytterligare vad 

avser frågan om projektägare och styrgrupp, och därefter överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen.  

 

Koncernledningsgruppen har 2016-05-30 berett ärendet på nytt där det klar-

gjorts att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar på sig rollen som pro-

jektägare och styrgrupp.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att genomföra projektet med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som pro-

jektägare och styrgrupp 

 

att kommunens medfinansiering – 147 250 kronor för år 2016 och 40 000 

kronor för år 2017, tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av 

EU-projekt.  

----- 
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KS § 65  KS/2016:2 - 009 

 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2016 – kansli 

 

Kommunstyrelsen har 2016-02-09 fastställt plan för uppföljning av den egna 

verksamheten.  

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om kansliets 

verksamhet.  

 

På enheten finns 10,0 tjänster varav 1,0 tjänst är tidsbegränsad. Enheten leds 

av koncernchefen som också är chef för kommunstyrelseförvaltningen. En-

hetens verksamhet och uppdrag är politisk administration, ärendehantering, 

övergripande planering, utredningar, omvärldsbevakning, kommunikation, 

trafik, överförmyndarverksamhet, arbetsmarknadsfrågor, färdtjänst m.m.  

 

En ytterligare utredare har anställts för att bl.a. arbeta med översiktlig plane-

ring och fördjupade översiktsplaner i syfte att underlätta etableringar och ex-

ploateringar. En omläggning av delar av trafiken har skett från linjetrafik till 

skolskjutsar för att öka flexibiliteten vid förändrade reseunderlag.  

 

Kansliet har en nettobudget på 47 000 000 kronor 2016. Bedömningen är  

att kansliet kommer att klara sig inom tilldelad ram 2016. För 2015 hade  

enheten ett överskott mot tilldelad ram på 400 000 kronor.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett till-

fredsställande sätt.  

----- 
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KS § 66  KS/2016:2 - 009 

 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2016 – trafik 

 

Kommunstyrelsen har 2016-02-09 fastställt plan för uppföljning av den egna 

verksamheten.  

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om trafikverk-

samheten. 

 

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

rare varav delar av tjänsten fullgörs inom ett antal infrastrukturprojekt och 

grupperingar. Konsumentvägledaren med överförmyndarhandläggaren som 

ersättare handhar även färdtjänsten och riksfärdtjänsten inom trafikområdet.   

 

En omläggning av delar av trafiken har skett från linjetrafik till skolskjutsar 

för att öka flexibiliteten vid förändrade reseunderlag.  

 

Trafikverksamheten har en nettobudget på 13 241 000 kronor år 2016. För-

brukningen per 30 april uppgår till 28 procent av budgeten och är fem pro-

centenheter under riktpunkten 33 procent. Prognosen för helåret är att trafik-

verksamheten inte kommer att överskrida tilldelad budgetram.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett till-

fredsställande sätt.  

----- 
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KS § 67 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Beslut    Beslutsdatum 

 

Investering inom kommunstyrelsens investerings- April 2016 

ram upp till 500 tkr – omklädningsrum, ishallen 

 

Upptagande av lån hos Kommuninvest  Maj 2016 

 

Ombud vid årsmöten, föreningsstämmor m.m. Maj 2016 

 

Avbruten upphandling – ny väg och nya   Maj 2016 

va-ledningar vid Norra industriområdet, Storuman 

 

Avslag på begäran om utlämnande av uppgift i  Maj 2016 

allmän handling med hänvisning till Offentlighets-  

och sekretesslagen (2009:400) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§§ 51, 53-61    2016-05-17 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KS § 68   

 

Meddelanden 

 

KS/2016:161 

Kommunrevisorernas revisionsrapport ”Uppföljning av granskningar 

2011-2014 Storumans kommun” där tidigare genomförda granskningar 

följts upp. Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen, omsorgs-

nämnden och fritids-, kultur- och utbildningsnämnden vidtagit ändamåls-

enliga åtgärder med anledning av de iakttagelser och förslag som reviso-

rerna lämnat. De granskningar som följts upp inom kommunstyrelsens 

verksamhet är ”Kommunstyrelsens uppsikt över kommunala bolag 2012” 

samt ”Vatten- och avloppsverksamhet, AVA-avgifter 2011”. 

 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland –  

Akademi Norr 2016-03-18. 

----- 

 


