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KS § 103 KS/2015:163 – 231 

 

Medborgarförslag - studentbostäder i Tärnaby 

 

Birgitta Corin och Hans-Peter Carlson har 2015-03-27 inkommit med ett 

medborgarförslag om att bygga fler små och enkla bostäder i Tärnaby, 

framförallt för studerande vid Skidhemmet, Tärnaby alpina gymnasium, 

Skidakademin, Snowboardlinjen och Folkhögskolans allmänna linje med 

alpint (eftergymnasial).  

 

Förslagsställarna föreslår att kommunen bör bygga små, enkla och billiga 

studentbostäder i lägen som inte konkurrerar ut turistiskt boende. En förtät-

ning av byn behövs oavsett former och studentbostadshus kan vara ett bra 

steg i rätt riktning.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 56 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Fastighets AB Umluspen har gjort bedömningen att man måste uppföra bo-

stadshus som är intressanta för samtliga hyresintressenter. Fastighetsbolaget 

har beslutat att genomföra en upphandling av 12 lägenheter med placering 

på tomten Kyrkostaden 1:1 i Tärnaby. Lägenheterna ska vara så anpassade 

att det är möjligt för samtliga av fastighetsbolagets intressenter att bo i.  

Fastigheten kommer att innehålla små lägenheter med ettor på ca 35 m², 

tvåor på ca 45 m² och treor på ca 60 m². Om resultatet av upphandlingen 

blir acceptabelt ur ekonomisk synpunkt och uppfyller kravbilderna förvän-

tas fastighetsbolagets styrelse att fatta ett byggbeslut under 2016. Fastig-

hetsbolagets ambitioner är i så fall att dessa lägenheter ska vara inflytt-

ningsklara under sommaren 2017.  

 

Bedömning 

Kommunen har överlämnat drift och produktion av bostäder till det allmän-

nyttiga kommunala bolaget Fastighets AB Umluspen. Kommunfullmäktige 

har i strategisk plan 2016 – 2019 angett att Fastighets AB Umluspen för-

väntas särskilt prioritera att tillgodose den ökade efterfrågan på bostäder. 

Fastighetsbolaget måste trots kommunfullmäktiges direktiv fatta ett själv-

ständigt beslut med beaktande av affärsmässigheten om en nyproduktion av 

bostäder.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-10-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 88. 
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KS § 103 – forts.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås eftersom kommunen överlämnat till  

Fastighets AB Umluspen att fatta beslut om nyproduktion av bostäder 

 

att Fastighets AB Umluspen delges medborgarförslaget. 

----- 
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KS § 104 KS/2015:163 – 231 

 

Medborgarförslag - modulboende i Tärnaby 

 

Sara Karlsson har 2016-05-02 lämnat in ett medborgarförslag angående 

modulboende i Tärnaby. 

 

I medborgarförslaget påtalar Sara Karlsson det akuta problemet med bo-

stadsbrist i Tärnaby, främst för studenter vid de alpina utbildningarna. I 

Tärnaby finns dessutom många nya familjer på asylboendet som säkert vill 

stanna kvar när man fått uppehållstillstånd, men som saknar möjlighet till 

det med tanke på svårigheterna att hitta en bostad.  

 

Karlsson föreslår därför att kommunen köper in modulboende för att lösa 

den akuta bostadsbristen i Tärnaby.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 66 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut samt att åter-

rapportering därefter görs till kommunfullmäktige.  

 

Fastighets AB Umluspen har utrett medborgarförslaget om införskaffande 

av modulboende främst för studenter vid de alpina utbildningarna i Tär-

naby.  

 

Fastighetsbolaget har gjort bedömningen att man måste uppföra bostadshus 

som är intressanta för samtliga hyresintressenter. Fastighetsbolaget har be-

slutat att genomföra en upphandling av 12 lägenheter med placering på 

tomten Kyrkostaden 1:1 i Tärnaby. Lägenheterna ska vara så anpassade att 

det är möjligt för samtliga fastighetsbolagets intressenter att bo i. Fastighet-

en kommer att innehålla små lägenheter med ettor på ca 35 m², tvåor på ca 

45 m² och treor på ca 60 m². Om resultatet av upphandlingen blir accepta-

belt ur ekonomisk synpunkt och uppfyller kravbilderna förväntas fastig-

hetsbolagets styrelse att fatta ett byggbeslut under 2016. Fastighetsbolagets 

ambitioner är att i så fall att dessa lägenheter ska vara inflyttningsklara un-

der sommaren 2017.  

 

Bedömning 

Kommunen har överlämnat drift och produktion av bostäder till det allmän-

nyttiga kommunala bolaget Fastighets AB Umluspen.  Kommunfullmäktige 

har i strategisk plan 2016–2019 angett att Fastighets AB Umluspen förvän-

tas särskilt prioritera att tillgodose den ökade efterfrågan på bostäder. Um-

luspen måste trots kommunfullmäktiges direktiv fatta ett självständigt be-

slut med beaktande av affärsmässigheten om en nyproduktion av bostäder.  
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KS § 104 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-10-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 89. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget eftersom kommunen överlämnat till Fastighets 

AB Umluspen att fatta beslut om nyproduktion av bostäder 

 

att delge Fastighets AB Umluspen medborgarförslaget. 

----- 
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KS § 105 KS/2016:500 - 041  

 

Budget 2017 samt plan 2018-2019 

 

Kommunfullmäktige beslutade om långsiktiga budgetramar för 2016-2019. 

För respektive år räknas respektive ram upp med 1,5 %.  

Det kan konstateras att en långsiktig budget varit framgångsrik. Samtliga 

nämnder och styrelsen har arbetat envetet med uppgiften att hålla givna 

budgetramar vilket bidragit till en förhållandevis kostnadseffektiv verksam-

het. Samtidigt har kommunfullmäktige uppvisat en tydlighet och konse-

kvens i sin ekonomiska inriktning genom att följa sin beslutade linje trots 

att nämnderna i vissa fall önskat utökade ramar av olika skäl.  

 

Förslag till budget 2017 har upprättats vad avser resultat-, balans- och 

finansieringsbudget för 2017 samt plan för 2018 och 2019.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-10-24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 90. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2017 

samt plan för 2018-2019 antas 

 

att kommunstyrelsen under 2017 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2017 

 

att redovisningsansvarig ges i uppgift att göra nödvändiga justeringar i 

budget 2017 på grund av att verksamhet byter nämndtillhörighet inom be-

slutad totalram. 

 

Yrkande 

Tomas Mörtsell (C) yrkar att tredje att-satsen ändras och får följande  

lydelse:  

 

att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att göra nödvändiga 

justeringar i budget 2017 på grund av att verksamhet byter nämndtillhörig-

het inom beslutad totalram. 
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KS § 105 – forts.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på tredje att-satsen i kommunstyrel-

sens förslag och eget ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen be-

slutar enligt ändringsyrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på 

arbetsutskottets förslag i övrigt och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2017 

samt plan för 2018-2019 antas 

 

att kommunstyrelsen under 2017 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2017 

 

att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att göra nödvändiga 

justeringar i budget 2017 på grund av att verksamhet byter nämndtillhörig-

het inom beslutad totalram. 

----- 
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KS § 106 KS/2016:118 - 170 

 

Översyn av räddningstjänstens resursbehov 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 att det skulle göras en översyn 

av räddningstjänstens resursbehov på lång sikt. Bakgrunden till begäran av 

översynen var att kommunstyrelsen tillförde 612 000 kronor mer till rädd-

ningstjänsten 2015 än den ordinarie ramökningen på 1,5 procent.  

 

Koncernchefen har tagit fram en utredning i ärendet benämnd Översyn av 

räddningstjänstens resursbehov, som är en samlad redovisning baserad på 

följande bilagor:  

 

o Ekonomisk analys av räddningstjänsten, framtagen av koncernchefen  

(bilaga 1)  

o Räddningstjänsten i Storuman, utredning framtagen av Fischer Consul-

ting och räddningschefen (bilaga 2). 

 

Bedömning 

Räddningstjänstens nettobudget har ökat med 16,2 procentenheter mer än 

kommunens totala nettobudget för perioden 2010 till 2016. I kronor innebär 

det att räddningstjänstens nettobudget skulle vara 800 000 kronor lägre om 

man haft samma nettobudgetutveckling som kommunen totalt. Den största 

delen av de ökade nettokostnaderna bedöms räddningstjänsten inte kunnat 

eller i ringa omfattning kunnat påverka. Tillsynsfrekvensen har varit på 

lägre nivå än de antagande om finansiering av överföring av halva brandin-

spektörstjänsten från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till kom-

munstyrelseförvaltningen. Om man höjde tillsynsfrekvensen till ca 50 ob-

jekt per år skulle ytterligare intäkter på ca 100 000 kronor tillföras rädd-

ningstjänsten. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-10-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 91. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att översynen av räddningstjänstens verksamhets resursbehov godkänns  

 

att räddningstjänstens nettobudgetram 2017 efter hänsyn till 1,5 procents 

ramuppräkning ska minska med 100 000 kronor i förhållande till nettobud-

getramen 2016.  

----- 
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KS § 107 KS/2016:517 – 107 

 

Bolagsordning för Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 

 

Styrelsen i Storumans kommunföretag AB (SKFAB) har tidigare beslutat 

om att stärka det egna kapitalet i Industri- och logistikcentrum i Storuman 

AB (ILC) med en nyemission på 5 000 000 kronor. Förstärkningen av det 

egna kapitalet i ILC görs för att bolaget ska kunna tillgodose kommunens 

näringsliv med lokaler för hantverk, handel och industri. 

 

För att kunna göra nyemissionen måste kommunfullmäktige godkänna för-

ändringar i ILC:s bolagsordning vad gäller aktiekapital och aktiebelopp. I 

nuvarande bolagsordning ska aktiekapitalet utgöra lägst 100 000 kronor och 

högst 400 000 kronor samt ska antalet aktier vara lägst 1 000 stycken och 

högst 4 000 stycken.  

 

Styrelsen i SKFAB har beslutat att föreslå förändringar i nuvarande bolags-

ordning i ILC så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och 

högst 20 000 000 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 50 000 styck-

en och högst 200 000 stycken. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-10-18. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 92. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att förslaget till ny bolagsordning för Industri- och logistikcentrum i  

Storuman AB godkänns. 

----- 
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KS § 108  KS/2016:570 - 104 

 

Utbetalning av partistöd 2017 

 

Som ett komplement till de nya regler för kommunalt partistöd i kommunal-

lagen som trätt i kraft i februari 2014, beslutade kommunfullmäktige  

2014-09-23 att fastställa lokala regler för partistöd.  

 

Av reglerna framgår bl.a. följande: 

 

o Partistödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut 

av kommunfullmäktige.  

 

o Av totalt budgeterat belopp för partistöd per år utgör 45 % grundstöd 

som fördelas per parti och år samt 55 % mandatstöd som fördelas per 

mandat och år. 

 

o En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 

visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 2 kap. 11 § 

andra stycket Kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett 

granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 

11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen 

inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.   

 

I samband med att kommunfullmäktige fastställde reglerna beslutades 

också att totalt budgeterat belopp för partistöd ska uppgå till 300 000 kronor 

för år 2017. Detta innebär att grundstödet uppgår till 16 875 kronor och 

mandatstödet till 4 024 kronor.  

 

Redovisningar och granskningsrapporter avseende 2015 års partistöd har 

inkommit från samtliga partier inom föreskriven tid.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2016-10-25.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 93. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att partistödet för 2017 ska betalas ut i förskott under januari månad 2017 

enligt följande: 
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KS § 108 – forts.  

 

Parti Antal  
mandat 

Grund- 
stöd 

Mandat- 
stöd 

Totalt 

Moderaterna 3  16 875   12 072   28 947 

Centerpartiet 13  16 875   52 312   69 187 

Liberalerna 2  16 875     8 048   24 923 

Kristdemokraterna 2  16 875     8 048   24 923 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13  16 875   52 312   69 187 

Vänsterpartiet 6  16 875   24 144   41 019 

Sverigedemokraterna 1  16 875     4 024   20 899 

Kommunlistan 1  16 875     4 024   20 899 

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 12 (39)  

    

Kommunstyrelsen 2016-11-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 109  KS/2016:554 - 346 

 

VA-taxa 2017 

 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till VA-taxa 2017 för Storumans 

kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.  

 

En jämförelse har gjorts mellan budgeterade kostnader för 2017 och intäk-

ter enligt 2016 års taxa där bedömningen är att föreslagen taxa harmoniserar 

med kostnaderna.  

 

Anläggningsavgifterna har justerats inför 2016. Bedömningen är att trots 

detta måste en höjning till även 2017. Höjningen föreslås vara 10 % vilken 

fördelas rakt på respektive beståndsdel i anslutningsavgiften.  

 

Taxan upplevs dock av VA-kollektivets medlemmar i vissa fall orättvis 

mellan fördelningen av brukningsavgiftens uttag mellan fritidsboende 

kontra permanent boende. En översyn av detta bör utföras under 2017.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2016-10-21. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till VA-taxa 2017 för Storumans kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggningar fastställs att gälla fr.o.m. 2017-01-01. 

----- 
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KS § 110 KS/2016:555 – 406 

 

Renhållningstaxa 2017 

 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till ny renhållningstaxa 2017 för 

Storumans kommun baserad på prognostiserade kostnader och intäkter för 

2017. 

 

Taxan harmoniserar i stort med de kostnader som råder, med undantag för 

kostnader för flisning och transporter av träavfall från verksamheter och 

hushåll.  

 

1 januari 2017 kommer ett nytt entreprenadavtal för hantering av farligt av-

fall att börja gälla, där kommunens förhoppning är att det nya avtalet ska 

kunna sänka alternativt inte höja kostnaden för denna hantering.  

 

För delarna insamling hushållsavfall samt slamtömning föreslås endast en 

generell justering motsvarande ca 1-1,2 % för att täcka de generella kost-

nadsökningarna.  

 

När det gäller verksamhetsavfall i form av träavfall har kommunen att se 

över och tydliggöra vad som är att betrakta som avfall från hushåll, verk-

samhetsavfall och rivningsavfall. Det behövs också en tydligare avgiftsbe-

läggning av det som inte faller inom det allmänna hushållsavfallet som 

grundavgiften i taxan avser att täcka. Generell justering är gjord på ca  

1-1,2 % samt komplettering med avfallsslag som inte tydligt framgått  

tidigare.  

 

Vidare har kommunen att under 2017 börja se över hur mängderna insamlat 

avfall kan minskas genom en ännu bättre sortering och även utreda möjlig-

heten att införa utsortering av matavfall.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2016-10-21.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun fastställs 

att gälla fr.o.m. 2017-01-01. 

----- 
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KS § 111 KS/2016:610 - 110 

 
Reglemente för valnämnden  

 

Förslag till reglemente för valnämnden har upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Valnämndens protokoll 2016-11-09, § 1 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till reglemente för valnämnden fastställs.  

----- 
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KS § 112 KS/2016:614 - 106  

 

Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 2017-2021 

 

Länets kommuner och landstinget samverkar i frågor som rör hjälpmedels-

förskrivning, vilket även innefattar metodstöd och service. Idag förskriver 

kommunerna ca 70 % av alla hjälpmedel och landstinget resterande 30 %.  

 

I gällande avtal mellan kommunerna och Hjälpmedel Västerbotten finns en 

överenskommelse om att följa den policy och hjälpmedelshandbok som 

fastställts av landstinget 2010. I takt med att nya hjälpmedelsprodukter, me-

toder och service utvecklas och förskrivningen av dessa insatser ökar behö-

ver huvudmännen hitta tydligare och fungerande former för samverkan med 

målet att nå en jämlik hjälpmedelsförskrivning i länet.  

 

På uppdrag av AC Konsensus, Region Västerbotten har nu ett förslag till 

länsgemensam hjälpmedelsstrategi arbetats fram med utgångspunkt i gäl-

lande lagstiftning, mål och riktlinjer kring samverkan i hjälpmedelsför-

skrivning.  

 

Hjälpmedelsstrategin har varit ute på remiss under perioden 15 april- 

5 augusti 2016. Omsorgsnämnden har 2016-05-16, § 70 yttrat sig över re-

missen.  

 

AC Konsensus rekommenderar Västerbottens 15 kommuner och Väster-

bottens läns landsting att den länsgemensamma hjälpmedelsstrategin  

2017-2021 antas av kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige 

innan årsskiftet 2016/2017. I samband med att strategin antas bör också re-

spektive huvudman fastställa föreslagen prioritering och organisering.  

 

Kommunstyrelsen föreslår  

 

att Länsgemensam hjälpmedelsstrategi 2017-2021 i Västerbotten antas 

 

att föreslagen prioritering och organisation fastställs. 

----- 
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KS § 113 KS/2016:506 – 828 

 

Bowling i Aktivitetshuset i Tärnaby 

 

Storumans kommun införskaffade f.d. Folkets hus i Tärnaby efter beslut i 

kommunfullmäktige. Köpeavtal skrev i december 2014 men en utveckl-

ingsplan saknades för fastigheten. En central mötesplats i Tärnaby har de-

batterats under många år varför kommunen fann det nödvändigt att enga-

gera medborgare och framtida nyttjare i ett projekt om ett framtida ”Tär-

naby aktivitetshus”. Syftet med projektet var att utforma ett nytt hållbart ak-

tivitetshus med ett innehåll som tilltalar många och som säkrar en effektiv 

och rationell drift.  

 

Projektet har haft en arbetsgrupp knuten till sig bestående av representanter 

från Storumans kommun, Fastighets AB Umluspen, Tärnabys näringsliv, 

turismföreträdare, Skytteanska skolan, företrädare för samiska minoriteten 

och föreningslivet. Det finns många idéer och utmaningen har legat i att 

hitta driftsformer och göra utrymmen attraktiva för uthyrning.  

 

Eftersom ett aktivitetshus blir en samlingsplats för de som bor i och besöker 

Tärnaby är det passande att låta medborgarna få inflytande i utformning och 

innehåll, en bred förankring gör också utredningen starkare. 

 

Kommunstyrelsen har satt upp ett politiskt mål att 50 % av ytan ska hyras 

ut till annat än kommunala verksamheter. För kommunförvaltningen har det 

visat sig vara svårt att leva upp till målen samtidigt som det är eftersträ-

vansvärt med en mötesplats bestående av en mix mellan offentliga och pri-

vata aktörer. Utgångspunkten är att i huset ska kommunens invånare kunna 

delta i aktiviteter samt använda offentlig och privat service. Huset ska vi-

dare förstärka centrum i Tärnaby.  

 

I ett försök att nå ett representativt underlag har både unga och gamla inter-

vjuats. Det har hållits möten med allmänheten under både Valborg och Tär-

namarknaden när det varit många i rörelse. Sju workshopar har genomförts 

med totalt 373 deltagare där man fått lämna sin syn på vad som är viktiga 

funktioner i ett aktivitetshus. Rösterna har fördelats enligt följande:  

 

Gym 126 

Biograf 122 

Bowling 106 

Servering/café 74 

Bibliotek 67 

Kulturcentrum 64 
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KS § 113 – forts.  

 

Sportaktiviteter 62 

Teater  61 

Lekland  60 

Spelhall 59 

Samlingslokal  56 

 

Utredning och bedömning 

Kansliets utredare Jimmy Lindberg har närmare utrett frågan vad gäller 

bowling i aktivitetshuset. Utredningen i sin helhet framgår av tjänsteutlå-

tande daterat 2016-10-14. Utredningen innehåller bakgrundsbeskrivning, 

utvecklingsskiss, budget samt förslag till finansiering.  

 

Investeringskostnaderna beräknas till 1 179 900 kronor och föreslås finan-

sieras ur centralt underhåll för fastigheter år 2017. 

 

Driftskostnaderna (lokalhyra, personalkostnader m.m.) beräknas till 

198 805 kronor och föreslås finansieras av fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden (fritidsverksamhet).  

   

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2016-10-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 94. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att uppdra till Fastighets AB Umluspen att genomföra föreslagna åtgär-

der/ombyggnationer 

 

att uppdra till Fastighets AB Umluspen att utreda om det finns behov av  

ytterligare ljuddämpande åtgärder och i så fall utföra dessa 

 

att löpande återrapportering ska göras till arbetsutskottet vad gäller utveck-

lingen av Aktivitetshuset 

 

att uppdra till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden att bemanna bow-

linganläggningen. 
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§ KS 113 – forts.  

 

Yrkande 
Kristina Fredriksson (S) biträdd av Tina Kerro (L) yrkar  

 

att finansieringen av bowlingen i Tärnaby hanteras vid behandlingen av 

kompletteringsbudgeten 2017.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag samt  

Fredrikssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller både 

arbetsutskottets förslag och ändringsyrkandet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till Fastighets AB Umluspen att genomföra föreslagna åtgär-

der/ombyggnationer 

 

att uppdra till Fastighets AB Umluspen att utreda om det finns behov av  

ytterligare ljuddämpande åtgärder och i så fall utföra dessa 

 

att löpande återrapportering ska göras till arbetsutskottet vad gäller utveck-

lingen av Aktivitetshuset 

 

att uppdra till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden att bemanna bow-

linganläggningen 

 

att finansieringen av bowlingen i Tärnaby hanteras vid behandlingen av 

kompletteringsbudgeten 2017.  

----- 
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KS § 114 KS/2016:464 – 539 

 

Intrångsersättning i samband med ledningsrätter 

 

Storumans kommun har möjlighet att tillsammans med Vattenfall Eldistri-

bution förlägga slang för optisk fiberkabel i enlighet med ett samverkansav-

tal mellan parterna. Denna samverkan sänker kommunens förläggnings-

kostnad samt att det underlättar för berörda fastighetsägare då elkabel och 

optoslang hamnar i omedelbar närhet, vilket i sin tur minskar intrånget på 

fastigheter.  

 

Storumans kommun har i dag ortssammanbindande nät på ca 500 fastighet-

er där det är upprättat frivilliga markavtal. Kommunen har inte erlagt någon 

ersättning till dessa för det eventuella intrång optofibern kan utgöra.  

Grunder för att inte ersätta har främst varit att nätet är ett nät för allmännyt-

tan inom kommunen och till för boende samt företag och utgörs av ett öppet 

och konkurrensneutralt fibernät. Dessutom belastar en optisk fiberkabel i 

många fall inte fastighetens värde utan kan istället rentav höja värdet.  

 

Kommunen har vid ett tidigare tillfälle (2010) varit tvungen att via  

Lantmäteriet söka ledningsrätt för att få rätt att förlägga fiberkabel dels i 

Vattenfalls befintliga ledning samt dels i form av samförläggning tillsam-

mans med Vattenfalls nyförläggning. Vid den lantmäteriförrättningen erhöll 

kommunen ledningsrätten och Lantmäteriet bedömde att det inte skulle utgå 

någon ersättning för detta. De ansåg att intrånget understeg fastighetens 

värdeökning när möjligheten att erhålla en bredbandsanslutning förelåg.    

 

Ledningsrätten överklagades till Förvaltningsdomstolen som slutligen fast-

ställde Lantmäteriets beslut, dock med justeringen att en ersättning till fas-

tighetsägare skulle erläggas om 1 000 kronor per fastighet. Detta i enlighet 

med det prejudicerande rättsfall NJA 2007 s695. I korthet kan man säga att 

Högsta domstolen har fastställt att det ska utgå en intrångsersättning i alla 

lägen då man söker ledningsrätt. Minsta ersättningen ska anses som ett 

grundbelopp som en administrativ ersättning för fastighetsägaren. Vid det 

aktuella rättsfallet var grundbeloppet 500 kronor till respektive ägare av de 

aktuella fastigheterna.  

 

Kommunen har under 2015 ansökt om ny ledningsrätt tillsammans med 

Vattenfall med vilken marklov inte erhållits på frivillig bas.  

 

Kommunallagen 2 kap 2 § säger att kommunen ska behandla alla medlem-

mar lika, om det inte finns sakliga skäl till annat. För att behandla alla fas-

tighetsägare lika kan det tolkas som att kommunen fortsatt ska ersätta alla  
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KS § 114 – forts.  

 

frivilliga markavtal med en markersättning motsvarande den som kommu-

nen kan bli ålagd att ersätta i samband med ledningsrätten.  

 

Ett alternativ till att behandla alla fastighetsägare lika är att kommunen drar 

tillbaka ansökan om ledningsrätt vilket innebär att kommunen inte i detta 

läge kan anlägga ett fibernät i området. Denna åtgärd gör en särbehandling 

mellan berörda permanent boende jämfört med permanent boende i andra 

områden då de inte kommer ha möjlighet att ansluta sig till SumNet. Dock 

kan man anse att uteblivet marklov är ett sakligt skäl till den särbehandling 

som uppstår. I aktuellt fall uppgår antalet permanent boende till 32. 

 

Ett tredje alternativ är att använda sig av en ändring av Ledningsrättslagen 

(1973:1144) som trädde i kraft 2016-07-01 (11 a § Andrahandsupplåtelser 

inom utrymmen som upplåts för ledningar):  

Lantmäterimyndigheten får ge ledningsrättshavaren rätt att låta någon an-

nan dra fram och använda ytterligare ledningar inom det upplåtna utrym-

met. Om lantmäterimyndigheten har meddelat ett sådant beslut, får led-

ningsrättshavaren själv dra fram och använda en eller flera av ledningarna 

i stället för att låta någon annan göra det. 

En sådan rätt som avses i första stycket får, i fråga om ledningsrätt för en 

anordning enligt 2 a §, avse framdragning av en ledning av någon annan 

även om ledningsrättshavaren inte har dragit fram en egen ledning inom 

det upplåtna utrymmet. 

Ett beslut enligt första stycket får meddelas endast om 

1. den ledning som någon annan än ledningsrättshavaren ska dra fram och 

använda är av det slag som anges i 2 § första stycket 1,  

2. det med hänsyn till ledningens beskaffenhet finns ett behov av en sådan 

rätt, och 

3. beslutet är förenligt med 6-11 §§. Lag (2016:503). 

Ovanstående innebär en form av andrahandsupplåtelse för ledningsrätt. 

Detta är ännu inte fullständigt utrett vad det skulle innebära för kommunen.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2016-10-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 95. 
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att dra tillbaka ansökan om ledningsrätt och ansöka om en andrahandsupp-

låtelse i den ledningsrätt Vattenfall söker. 

-----  
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KS § 115 KS/2016:264 – 330 

 

Utökade resurser för skötsel och underhåll av kommunens grönytor, 

offentliga ytor, lekplatser samt spår, leder, stigar m.m.____________  

 

Kommunens uppdrag att hålla efter grönytor, allmänna lekparker samt 

andra trivselhöjande anläggningar har stor betydelse för hur ett samhälle 

upplevs. Alla delar sköts inte i den utsträckning som många gånger förvän-

tas.  

 

För att göra en ”ansiktslyftning” kring viss skötsel har det under perioden 

2014-2016 projekt ATTSAM (Attraktivitetsåtgärder i samverkan) pågått. 

Inför 2017 behövs det fortsatt skötsel av de ytor som projektet har hanterat 

om inte allt åter ska förfalla. Till detta finns inte erforderliga resurser.  

 

Utöver trivselhöjande åtgärder finns det ett stort uppdämt behov av att peri-

odiskt påbörja skötsel av kommunens ledningsgator. Där växtlighetens rot-

system utgör fara för de ledningar som ligger nedgrävda utöver det hinder 

växtligheten utgör i samband med skador på ledningarna. 

 

Ytterligare resurser kan även vara en möjlighet till att söka ytterligare ex-

terna medel och på så sätt växla upp och få ut mer för satsade medel.  

 

Mot bakgrund av ovanstående finns ett stort behov av att anställa ytterligare 

en person vid tekniska avdelningen (kommunförrådet). Personen ska hjälpa 

till i den dagliga driften året runt och under sommarhalvåret, bland annat 

med:  

 

o arbetsledning för säsongsanställda inom röjning  

o kontroll och underhåll av lekplatserna 

o underhåll av utegymmet 

o att komplettera nuvarande säsongsanställd som arbetsledare för ferie-

arbetarna. 

Omfattning m.m. finns närmare beskrivet i utredning upprättad av projekt-

ledare Erika Arklöf, tekniska avdelningen.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2016-10-21.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 96. 
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KS § 115 – forts.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utöka tekniska avdelningens löneutrymme med 40 % av en heltid (reste-

rande del finansieras via VA samt gator och vägar för att skapa möjlighet 

till en arbetsledande funktion) 

 

att tekniska avdelningen får medel för att anställa två (2) säsongsanställda 

under perioden maj-september att arbeta med fortsatt röjning och skötsel av 

offentliga ytor, ledningsgator samt övriga röjningar 

 

att hantera finansieringsfrågan vid behandlingen av kommunstyrelsens  

detaljbudget 2017. 

----- 
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KS § 116  KS/20106:525 - 980 

 

Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2017 

 

Kommunen ska senast den 30 november upprätta en handlingsplan för hur 

bygdeavgiftsmedlen ska användas i kommunen nästa år. Handlingsplanen 

ska 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 utvecklingsstra-

tegier 

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 Kort beskrivning av yttrande- och granskningsförfarandet 

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 2017 har upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2016-10-20.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 97. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 

2017 och överlämna handlingsplanen till länsstyrelsen för godkännande. 

----- 
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KS § 117  KS72008:438 – 980 

 

Upphävande av riktlinjer avseende hantering av bygdeavgiftsmedel i 

Storumans kommun_________________________________________  

 

Kommunstyrelsen har 2008-12-16, § 176 antagit egna riktlinjer för kom-

munens hantering av bygdeavgiftsmedel.  

 

Som en följd av Riksrevisionens rekommendationer kring hanteringen av 

bygdeavgiftsmedel i Västerbottens län, återtog länsstyrelsen i maj 2015 be-

slutanderätten och utbetalningsansvaret från samtliga kommuner som erhål-

ler bidrag ur medlen.  

 

Då principerna för beviljande av bidrag ur bygdeavgiftsmedel varierat mel-

lan kommunerna är det lämpligt att samma principer tillämpas. Länsstyrel-

sen har därför fastställt gemensamma riktlinjer för bygdeavgiftsmedel, dels 

för föreningsbidrag och dels för medfinansiering av projekt samt närings-

livsbefrämjande åtgärder.  

 

Mot bakgrund av detta har kommunens egna riktlinjer inte längre någon 

funktion och bör därför upphävas.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2016-10-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 98. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att upphäva riktlinjer avseende hantering av bygdeavgiftsmedel i  

Storumans kommun, antagna av kommunstyrelsen 2008-12-16, § 176.  

----- 
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KS § 118 KS/2016:523 – 609 

 

Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2017 

 

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 2016-10-18  

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 under 2017. 

 

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 2017 kommer att sam-

manställas och meddelas direktionen samt enheten för externa relationer vid 

Umeå universitet.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 99. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att stödja tre examensarbeten under 2017 

 

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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KS § 119 KS/2015:311 - 060 

 KS/2016:460 - 060  

 

Upphävande av beslut om medfinansiering – projekt ”Innovationskraft  

i glesbygd”___________________________________________________  

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-01 § 130 att delta i projektet "Inno-

vationskraft för glesbygd: värdeskapande för vård, omsorg, näringsliv och 

befolkning", som Västerbottens läns landsting ansökte om via Glesbygds-

medicinskt center (GMC) i Storuman. 

 

Kommunens medfinansiering beslutades till: 

 

År 2015 167 000 kronor 

År 2016 500 000 kronor 

År 2017 500 000 kronor 

År 2018 333 000 kronor 

Totalt 1 500 000 kronor 
 

Detta projekt bestod av tre delprojekt: virtuella hälsorum, rekrytering samt 

kompetensplattform. Projektansökan avslogs dock av strukturfondspartner-

skapet i november 2015. 

 

GMC omarbetade därför projektansökan under början av 2016 och ett av 

delprojekten beviljades av strukturfondspartnerskapet under försommaren 

2016. Detta delprojekt behöll namnet ”Innovationskraft i glesbygd” men 

fokuserar på "virtuella samhällsrum", en vidareutveckling av GMC:s virtu-

ella hälsorum. För detta delprojekt anhöll GMC om att få bruka totalt  

200 000 kronor av Storumans kommuns tidigare beviljade medfinansiering, 

och kommunen undertecknade medfinansieringsintyg för detta 2016-02-03.  

 

För det andra delprojektet - ”Kompetensförsörjning i glesbygd; Genom stra-

tegiskt rekryteringsarbete skapa socialt och ekonomiskt hållbara metoder 

för kompetensförsörjning” - som syftar till att arbeta med kompetensför-

sörjning och strategisk rekrytering inkom GMC med förnyad projektbe-

skrivning samt begäran om omfördelning av medel 2016-09-16. Till detta 

rekryteringsprojekt ansöker GMC om medfinansiering på totalt  

900 000 kronor (450 tkr/år för år 2016 och 2017). 
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KS § 119 – forts.  

 

Mot bakgrund av detta bör kommunstyrelsens medfinansieringsbeslut från 

2015-09-01 § 130 upphävas och ersättas med separata medfinansieringsbe-

slut för projektet Virtuella samhällsrum (retroaktivt), samt för projekt 

Kompetensförsörjning i glesbygd. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-10-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 100.  

 

Arbetsutskottet beslutade 2016-11-01, § 100  

 

att delta i projekt ”Kompetensförsörjning i glesbygd” under förutsättning 

att kommunen får en ordinarie plats i projektets styrgrupp och att detta pro-

jekt har en separat styrgrupp från projekt Innovationskraft i glesbygd 

 

att medfinansiera projekt Kompetensförsörjning i glesbygd med 450 000 

kronor för år 2016 och 450 000 kronor för år 2017 

 

att medfinansiera projektet Innovationskraft i glesbygd vad gäller det revi-

derade projektet för virtuella samhällsrum med 100 000 kronor för år 2016 

och 100 000 kronor för år 2017 

 

att kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för med-

finansiering av EU-projekt för respektive år. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att upphäva kommunstyrelsens medfinansieringsbeslut 2015-09-01 § 130 

för projektet ”Innovationskraft i glesbygd”. 

----- 
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KS § 120 KS/2016:515 – 259 

 

Markanvisningstävling - Björkfors 1:64 m.fl. 

 

Kommunen äger idag ett markområde beläget centralt i Hemavan. Markom-

rådet omfattar ca 1,4 ha. Då flera aktörer har visat intresse för marken har 

kommunen valt att utlysa en markanvisningstävling. Detta följer kommu-

nens riktlinjer för kommunala markanvisningar, antagna av kommunfull-

mäktige 2015-11-24. En oberoende värdering av marken har genomförts. 

 

I inbjudan till tävlingen står följande: 

 

Med tävlingsformens hjälp ska det bästa projektet för tomten tas fram.  

Förslaget ska stärka och utveckla centrum och Hemavan som turistort.  

Anläggningen ska utformas så att den funktionellt och miljömässigt ökar at-

traktiviteten i samhället. Gestaltning och bebyggelsestruktur ska bidra till 

att stärka och medverka till att ge området en tilltalande sammanhållen ka-

raktär. Kommunens önskemål är att tävlingsområdet ska inrymma hotell, 

handel och aktiviteter, gärna i kombination. Byggherren eller exploatören 

med det bästa förslaget i markanvisningstävlingen kommer att erbjudas 

markanvisning. 

 

Tävlingen har pågått under tiden 8 juni 2016–9 september 2016. Efter täv-

lingstidens utgång har ett bidrag, benämnt ”Hemavan Resort”, lämnats in av 

Hemavan Ski Lodge. 

 

Bidraget innebär i korthet följande: 

 

Tre stycken byggnader som förbinds med varmbryggor. Utbyggnaden är 

tänkt att ske etappvis med 

 

o Lägenhetshotell 

o Hotellrum 

o Handel 

o Spa & gym 

o Mat & mötesplats 

o Bensinstation med laddstolpar. 

 

Ledord för den yttre exteriören är 

 

o Oxiderat trä 

o Norden 

o Genuin fjällkänsla 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 30 (39)  

    

Kommunstyrelsen 2016-11-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 120 – forts.   

 

o Rustika inslag 

o Luftig placering av byggnaderna 

o Smälta in i övrig stadsplan/miljö 

 

I ett första steg avser bolaget att bygga ett lägenhetshotell där lägenheterna 

ska ha tillgång till resten av anläggningen. Lägenheterna ska säljas för att få 

startkapital för hotelldelen. Bolaget har kontakt med andra hotellägare om 

ett eventuellt framtida samarbete. Viktigt för bolaget är framgångsrika sam-

arbetspartners som kan tillföra kompetens samt kapital i detta projekt. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons och handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlå-

tande 2016-10-26. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att Hemavan Ski Lodge, under en tid av sex månader, får komplettera sitt 

tävlingsbidrag samt ansöka om planbesked 

 

att ett markanvisningsavtal därefter kan tecknas med Hemavan Ski Lodge 

 

att återrapportering i ärendet ska göras till kommunstyrelsen.  

----- 
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KS § 121 KS/2016:34 – 241 

 

Samråd - detaljplan för fastigheten Luspen 1:88, Fredens Torg i  

Storumans samhälle_____________________________________ 

 

Hösten 2013 påbörjade kommunen en process för att öka attraktivitet och 

trafiksäkerheten i Storuman centrum. Kommunstyrelsen beslutade att på-

börja och genomföra en process för att ta fram scenarier, detaljplaneändring 

samt investeringar i form av ombyggnationer. 

 

En utvecklingsplan för Storumans centrum togs fram under 2015 (Förslag 

till utveckling av Storumans centrum, Tyréns, september 2015). Utveckl-

ingsplanen utgör en analys av trafiksituationen och de möjligheter som 

finns till Storuman centrums utveckling.  

 

Utvecklingsplanen har varit föremål för samråd/medborgardialog under 

hösten 2015. Viktiga aspekter som framkommit för platsens utveckling är: 

 

o Trafiksäkerheten, framförallt framför Aktiviteten, behöver ses över. 

o Tillgängligheten till centrums affärer kan ökas med bättre parkeringslös-

ningar. 

o Områdets soliga lägen bör tas tillvara till exempel med utrymme för ute-

serveringar. 

o Parkens/torgets användbarhet och attraktivitet för stadslivet behöver för-

bättras. 

o Möjligheter till lek i området kan utvecklas. 

o Årstidsvariationerna är viktiga att ta tillvara, vintersaspekter är viktiga 

liksom grönska om sommaren. 

o Storuman behöver utveckla en central mötesplats som känns naturlig. 

o Möjligheterna att köra ”raggarrundan” behöver finnas kvar, men på ett 

trafiksäkert sätt. 

o Torget kan utvecklas med attraktioner både för turister och Storumanbor. 

 

Storumans kommun beslutade 2015-10-20 att uppdra till miljö- och sam-

hällsbyggnadsnämnden att påbörja en planläggning utifrån minskad biltra-

fik och ökad prioritet på oskyddade trafikanter och med ett bilfritt torg. 

Tanken är att det ska finnas möjlighet att alternera med exempel ett bilfritt 

torg under sommaren och vintertid tillåta biltrafik men på gångtrafikanter-

nas villkor (gåfartsgata). 
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KS § 121 – forts.  

 

Förslag till detaljplan för fastigheten Luspen 1:88, Fredens Torg i  

Storumans samhälle har upprättats. Detaljplanen har i stort utarbetats uti-

från utvecklingsplanens förslag, även om planen medger en mer flexibel 

användning. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-14 att skicka ut 

förslaget för samråd till berörda sakägare, myndigheter med flera. Nämnden 

beslutade vidare att parkeringen framför Aktiviteten tas bort och ersätts 

med beteckningen TORG. 

 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande och förslaget är översänt till 

kommunstyrelsen för synpunkter. 

 

En beräkning av parkeringsplatser enligt utvecklingsplanen innebär totalt 

162 stycken jämfört med dagens 105 stycken. Miljö- och samhällsbygg-

nadsnämndens beslut att parkering framför Aktiviteten ska tas bort och er-

sättas med bestämmelsen torg (TORG) minskar antalet parkeringsplatser 

med 19 stycken. Orsaken till nämndens beslut är att nämnden tycker att det 

är olämpligt att tillåta biltrafik så nära en lekplats (avgaser och säkerhet). 

Utrymmet för parkering ersätts då med exempelvis torghandel. Det innebär 

totalt 143 p-platser vilket dock är fler än idag. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2016-11-01. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna följande yttrande till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:  

 

Eftersom handeln m.fl. efterfrågar fler parkeringsplatser ska detaljplanen 

utformas med en parkering framför Aktiviteten i anslutning till lekplatsen.  

----- 
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KS § 122 KS/2016:603 - 255 

 

Undersökningstillstånd enligt minerallagen - Ekorrliden nr 2 

 

Dragon Mining (Sweden) AB hos Bergsstaten ansökt om undersökningstill-

stånd för området Ekorrliden nr 2 i Lycksele och Storumans kommuner.  

 

Enligt 3 § mineralförordningen (192:285) ska länsstyrelsen och kommuner 

ges tillfälle att yttra sig över ansökningar om undersökningstillstånd.  

 

Synpunkter på ansökan ska ha inkommit till Bergsstaten senast den 2  

december 2016. 

 

Förslag till yttrande har upprättats av kansliets utredare Jimmy Lindberg. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Bergsstaten enligt upprättat förslag.  

----- 
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§ KS 123 KS/2016:465 - 430 
 

Remiss - bildande av Skarvsjömyrarnas naturreservat  

 

Länsstyrelsen har 2016-09-29 översänt förslag till beslut och skötselplan för 

Skarvsjömyrarnas naturreservat i Storumans och Vilhelmina kommuner för 

yttrande senast 2016-11-16. 

 

Syftet med reservatet är att vårda och bevara samt till mindre delar restau-

rera ett stort, sammanhängande, mångformigt och för regionen representa-

tivt naturlandskap med utpräglad vildmarkskaraktär. Skarvsjömyrarna är ett 

av länets värdefullaste myrområden och kan karaktäriseras som ett stort och 

orört vildmarksområde och stora arealer naturbruksskog. Myrarna innehål-

ler flertal representativa myrtyper för regionen och har ett rikt fågelliv och 

en stor förekomst av rödlistade arter.  

 

Skarvsjömyrarna är klassade med högsta värde i våtmarksinventeringen och 

ingår i myrskyddsplanen som ett av de mest skyddsvärda myrkomplexen i 

Sverige. Området har höga naturvärden och ligger dessutom inom riksin-

tresse för naturvården.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och lämnat förslag 

till yttrande 2016-10-06. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna följande yttrande till länsstyrelsen:  

 

Storumans kommun delar länsstyrelsens uppfattning om att de positiva  

effekterna av att bevara området överväger de negativa effekterna som  

orsakas av inskränkningar i markanvändning.  

 

Storumans kommun anser att det är positivt att bevara ett område som  

bidrar till att möjligheterna att nå de fyra kvalitetsmålen Myllrande våt-

marker, Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- 

och djurliv samt det nationella friluftsmålet Tillgång till natur och friluftsliv 

stärks. 

 

Storumans kommun anser också att det är ändamålsenligt att bilda reservat 

inom området då markförhållanden ändå till stor del består av lågproduktiva 

och virkesfattiga områden samt av otillgängliga blöta myrar som inte läm-

par sig för exploatering.  

----- 
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KS § 124 KS/2016:418 - 000 

 

Remiss – departementspromemorian Frågor kring 2009 års renskötsel-

konvention (Ds 2016:27)_______________________________________ 

 

Näringsdepartementet har i remiss 2016-08-25 gett Storumans kommun 

möjlighet att lämna synpunkter på departementspromemorian Frågor kring 

2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27).  

 

Yttrande ska ha inkommit till Näringsdepartementet senast 2016-12-03.  

 

Förslag till yttrande har upprättats av kansliets utredare Jimmy Lindberg.  

 

Vid sammanträdet görs redaktionella ändringar i förslaget till yttrande.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Näringsdepartementet enligt upprättat förslag.  

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 36 (39)  

    

Kommunstyrelsen 2016-11-15 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 125 KS/2016:471 – 000 

 

Remiss – departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asyl-

processen (Ds 2016:37)_______________________________________ 

 

Justitiedepartementet har i remiss 2016-08-25 gett Storumans kommun 

möjlighet att lämna synpunkter på departementspromemorian Ålders-

bedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37).  

 

Yttrande ska ha inkommit till Justitiedepartementet senast 2016-11-23.  

 

Förslag till yttrande har upprättats av integrationschefen.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Justitiedepartementet enligt upprättat förslag.  

----- 
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KS § 126 KS/2016:2 – 009 

 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2016 - SumNet 

 

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

verksamheten.  

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om SumNets  

verksamhet.  

 

SumNet är en del av tekniska avdelningen och förvaltar kommunens svart-

fibernät. SumNet levererar tjänster i det öppna nätet, som är en del i svart-

fibernätet, till privat- och företagskunder samt hyr ut svartfiber enligt två  

alternativ till framförallt privata företag. I det ena alternativet kan privata 

leverantörer konkurrera med SumNet vad gäller leverans av kapacitet. 

SumNet har 1 071 kunder 2016 och budgeterar för 1 170 kunder år 2017. 

 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 finns två mål för SumNet: 

 

o Företag och privatpersoner i kommunen som nås av bredband ska 

överstiga 90 procent. Målet bedöms infrias 2016. 
 

o Finansieringsgraden av SumNet ska överstiga 110 procent. Målet 

bedöms infrias 2016 när finansieringsgraden prognostiseras till 120 

procent. 
 

SumNet har högre intäkter än kostnader och därför en nettobudgetintäkt på 

901 000 kronor år 2016. Vid delårsrapporten för perioden januari-augusti 

2016 prognostiseras för SumNet ingen budgetavvikelse för helåret 2016.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

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

fredsställande sätt. 

----- 
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KS § 127   

 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut   Datum 

 

Färdtjänst  Oktober 2016 

 

Riksfärdtjänst  Oktober 2016 

 

Skolskjuts  Oktober 2016 

 

Investeringsprojekt upp till 500 tkr  Oktober 2016 

- detaljplaner 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-01 

§§ 87, 100-103 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KS § 128   

 

Meddelanden 

 

KS/2015:439 

Luspens ryttarförenings återrapportering av utförda insatser 2016. Kom-

munstyrelsen beslutade 2016-04-05, § 34 att bevilja föreningen ytterligare 

stöd med 450 000 kronor med villkoret att föreningen skulle utföra insatser 

i form av integrationsaktiviteter samt aktiviteter för funktionshindrade och 

äldre. I anslutning till dagens sammanträde lämnar föreningen även en 

muntlig information i ärendet.  

 

KS/2016:253 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-10-19, § 128 att på-

börja arbetet med att upprätta detaljplan för bostäder på del av fastigheten 

Vallnäs 1:3, ”Solsidan” i Storuman. 

 

KS/2016:589 

Länsstyrelsens beslut 2016-10-31 om fördelning av anvisningsbara platser 

för nyanlända under 2017 (Kommuntal 2017). För Storumans kommun 

uppgår kommuntalet till 40 av totalt 987 i hela länet.  

 

KS/2016:604 

Verksamhetsplan 2017 för Samverkansnämnden LYST, fastställd  

2016-10-24, § 24. Planen ska gälla fram tills att nya mål tagits fram och  

beslutats. Workshop om gemensamma mål för Samverkansnämnden LYST 

kommer att genomföras 2017-01-20 i Åsele. 

----- 

 

 


