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KSAU § 102  KS/2017:253 – 029 

 

Motion – arbetskläder inom vård, skola och omsorg 

 

Karin Malmfjord (S) har 2017-04-23 lämnat in en motion om arbets-

kläder till personal inom vård, skola och omsorg där hon skriver föl-

jande:  

 

Fria arbetskläder har inte varit en självklarhet inom barnomsorgen och 

äldreomsorgen, där man ofta saknar arbetskläder. För mansdominerande 

grupper är arbetskläder mer en självklarhet.  

 

Arbetskläder är i allra högsta grad att betrakta som en jämställdhetsfråga 

då en majoritet av kommunala verksamheter inom mansdominerade yr-

ken, vilka ofta ställer krav på skyddskläder, tillhandahåller dessa utan 

kostnad för personalen.  

 

Arbetskläder är en viktig fråga för många anställda inom vård, skola och 

omsorg.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att det i samband med budgetberedning avsätts medel för arbetskläder till 

personal inom vård, skola och omsorg. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-25, § 28 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrativ chef för tjänsteutlåtande.  

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

Arbetsgivaren har under en tid tillhandahållit arbetskläder för samtlig 

personal inom vård- och omsorgsarbete.  

 

Under 2018 har arbetskläder införskaffats även för kommunens försko-

leverksamhet.  

 

Mot bakgrund av ovanstående konstateras att föreslagna åtgärder i mot-

ionen är genomförda.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-11-09. 
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KSAU § 102 – forts.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen anses besvarad eftersom föreslagna åtgärder i motionen re-

dan är genomförda.  

----- 
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KSAU § 103  KS/2017:832 - 294 

 

Motion - bostäder i Hemavan  

 

Christian Andersson (S) och Gunnar Andersson (S) har 2017-10-24 läm-

nat in en motion om bostäder i Hemavan. 

 

Motionärerna anför att företagen i Hemavan ofta har svårt att upprätt-

hålla åretruntverksamhet på grund av svårigheter att rekrytera personal. 

Bostadsbristen i Hemavan har medfört att vinterpersonalen ofta får 

lämna sina tillfälliga bostäder i skiftet vår/sommar och därmed även or-

ten. Det omvända sker även på hösten. Detta medför att många ungdo-

mar inte får någon chans att rota sig i området och att kommunen därmed 

går miste om fastboende ungdomar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 § 86 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

kommunkansliets utredare för tjänsteutlåtande.  

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-04-11 och föreslog  

 

att motionen avslås 

 

att frågan om personalbostäder för turismnäringen i Hemavan-

Tärnabyområdet kontinuerligt diskuteras och bearbetas av kommunled-

ningen, FABU och näringslivskontoret i samråd med näringsidkarna i 

området, och  

 

att motionens innehåll tillvaratas och vidareutvecklas i revideringsarbetet 

med kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsplan. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-24 § 28 att återremittera ärendet 

till kommunstyrelsen för förnyad beredning med särskilt fokus på beho-

vet av nyproduktion av flerbostadshus för permanentboende i Hemavan 

och hur behovet bör mötas. 

 

Utredare Alexander Jonsson tjänsteutlåtande och bedömning efter 

förnyad beredning 

Frågan om nyproduktion av bostäder i Hemavan har under återremissens 

beredning aktualiserats på nytt via ett medborgarförslag om byggande av 

hyreslägenheter och seniorboende i Hemavan (KS/2018:711).  

Koncernchefen har handlagt medborgarförslaget inför kommunfullmäk-

tiges beslut. Av koncernchefens tjänsteutlåtande framgår följande: 
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KSAU § 103 – forts.  

 

Ärendet har överlämnats till Fastighets AB Umluspen för yttrande. Av 

Umluspens yttrande framgår att bolagets uppgift som allmännyttigt fas-

tighetsbolag är enligt ägardirektiv och bolagsordning att främja bostads-

försörjningen och tillgången till verksamhetslokaler som gynnar kom-

munens utveckling. Umluspen försöker i första hand effektivisera befint-

liga byggnader och lokaler om behov uppstår. För att nyproduktion av 

hyreslägenheter ska bli aktuellt behöver Umluspen svar på följande pa-

rametrar: 

 

o Hur ser behovet ut? (kö) 

o Har fastighetsbolaget råd att bygga? 

o Kan marknaden acceptera hyresnivåerna gällande nyproduktion? 

o Finns entreprenörer som kan/vill bygga? 

 

I dagsläget står 14 personer i kö till lägenhet i Hemavan, vilket inte kan 

betraktas som onormalt eller inte kan hanteras inom befintligt bestånd i 

området. I dagsläget ligger produktionskostnaden för bostäder på ca 30 

000 kronor kvadratmeter BOA (boarea) vid kusten. Bedömningen är att 

produktionskostnaderna är något högre i västra delen av Västerbottens 

inland, dels på grund av fraktkostnader, bristfällig konkurrens och att 

man bygger ett mindre antal lägenheter vid samma tillfälle. Även med 

statligt bidrag får en normal 2:a på 60 m² en faktisk hyra på ca 7 000 

kronor per månad. 

 

Om man via det nya kösystemet ser att behovet av bostäder finns, att 

presumtiva hyresgäster kan acceptera hyresnivåerna, att skälig ekonomi 

för fastigheten kan uppnås samt att konkurrenskraftiga priser vid nypro-

duktion erhålls bedömer Umluspen att det finns goda möjligheter för ny-

produktion av bostäder i Hemavan. 

 

Fastighets AB Umluspen anser med detta att medborgarförslaget är be-

svarat.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-20 vid slutbehandlingen av 

medborgarförslaget att det därmed ansågs besvarat.  

 

Med anledning av detta anses frågorna i återremissen angående behovet 

och förutsättningarna för nyproduktion av flerbostadshus för permanent-

boende i Hemavan vara besvarade. 
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KSAU § 103 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtanden 2018-01-23 och  

2018-11-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-20, § 19.  

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-11, § 27. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

----- 
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KSAU § 104   KS/2017:842 – 133 

 

Motion - användning av tillfälligt statsbidrag avseende asylsökande 

ensamkommande flyktingbarn över 18 år______________________ 
 

Linda Glasin och Daniel Johansson, båda (V) har inkommit med en mot-

ion gällande användningen av det extra riktade statsbidrag som utbetalats 

till kommunerna för att möjliggöra för ensamkommande flyktingbarn 

som fyllt 18 år och fortfarande befinner sig i asylprocess att kvarstanna i 

kommunen. Detta under förutsättning att de deltar i gymnasiestudier.  

 

De föreslår  

 

att Storumans kommun skyndsamt sätter upp en plan för att kunna er-

bjuda asylsökande unga/unga vuxna som bott i kommunen fortsatt bo-

ende 

 

att kommunfullmäktige skyndsamt ger direktiv till sociala och integrat-

ionsenheten att de inte ska avhysa de som fyllt 18 eller fått sin ålder upp-

skriven 

 

att fortsättningsvis erbjuda dessa människor stöd och rådgivning, mot 

bakgrund av att när de fyllt 18, eller fått sin ålder uppskriven, inte har rätt 

till vårdnadshavare eller gode män som kan hjälpa dem i det svenska 

samhället.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28, § 88 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen beredning. Ärendet har därefter överlämnats till in-

tegrationschefen för tjänsteutlåtande.  

 

Integrationschefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Det statsbidrag som motionärerna åsyftar har i sin helhet använts till att 

möjliggöra för den avsedda målgruppen att få stanna kvar i kommunen. 

Ingen asylsökande ungdom/ung vuxen har avvisats från kommunen för 

att de fyllt 18 år eller fått sin ålder uppskriven. Samtliga har erbjudits bo-

stad och stöd via integrationsenhetens stödboende Dungen. 

 

Beredande organs förslag 

Integrationschef Kerstin Olla Grahns tjänsteutlåtande 2018-11-16.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

----- 
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KSAU § 105 KS/2018:218 - 021 

 

Motion - restid kontra arbetstid 

 

Karin Malmfjord (S) har 2018-02-06 lämnat in följande motion:  

 

I kommunens resepolicy uppmanas anställda att åka kollektivt. Samtidigt 

finns det kollektivavtal som reglerar resor i tjänst. I avtalen räknas endast 

de resor i tjänst som sker inom ordinarie arbetstid som arbetad tid. Resor 

utanför ordinarie arbetstid räknas som restid, vilket får till följd att 

många anställda väljer bort att resa kollektivt. EU:s arbetsdirektiv har en 

vidare definition om vad som är arbetstid. Ur detta perspektiv skulle res-

tid kunna vara arbetstid. 

 

Utifrån kommunens strategiska plan är det viktigt att politiken skapar 

förutsättningar så att anställda kan använda sig av kollektiva färdmedel.  

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att möjligheten att tjänsteresor som ligger utanför ordinarie arbetstid räk-

nas som arbetstid utreds 

 

att lokalt avtal upprättas som reglerar arbetstid utanför ordinarie arbets-

tid.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27, § 6 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrativ chef för tjänsteutlåtande. 

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

Genom medlemskapet i Sveriges kommuner och landsting är kommunen 

bunden av de centrala kollektivavtal parterna sluter. Avtalen ger en 

sammanhållen tillämpning över hela sektorn och bidrar till en kontinuitet 

och förutsägbarhet. Storumans kommun försöker minimera antalet lokala 

avvikelser från dessa avtal.  

 

Kommunen sysselsätter många olika yrkeskategorier, flertalet av dem 

har ett begränsat resande i sitt arbete. Vidare finns stora yrkeskategorier 

som inte på ett naturligt sätt har arbetsuppgifter som kan utföras under 

restid, till exempel omvårdnadsarbete.  
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KSAU § 105 – forts.  

 

Det finns en uppenbar risk att en lokal avvikelse gällande arbetstid under 

restid gynnar fåtalet. Vidare är det inte oproblematiskt att följa upp om 

restiden som ska ersättas tillbringats på ett kollektivt färdmedel samt om 

något faktiskt arbete utförts under tiden.  

 

Möjligen kan kostnader för en sådan lokal avvikelse finansieras genom 

ett ökat kollektivt resande men en enklare åtgärd för att uppnå syftet med  

motionen vore att skärpa tillämpningen av beslutad resepolicy.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-11-09. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås.  

----- 
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KSAU § 106  KS/2015:361 - 430 

 
Medborgarförslag - policy samt utbildning för bevarande av bio-

logisk mångfald inom tättbebyggt område ___________________ 

 

Ulf Andersson, Storuman har 2015-08-27 lämnat in ett medborgarförslag 

om policy för bevarande av biologisk mångfald i stadsplanerat och tätt-

bebyggt område.  

 

Andersson och andra naturintresserade har genom åren flera gånger råkat 

i ibland heta diskussioner om hur kommunens mark och rekreationsom-

råden ska skötas. Det har mest handlat om röjning och hur växtligheten 

och naturen ska se ut för att det ska vara ett rikt fågel- och insektsliv, 

kort sagt att även försöka bevara en biologisk mångfald inom stadsplane-

rat och tättbebyggt område.  

 

Ett policydokument för att bevara den biologiska mångfalden skulle vara 

ett stöd för den personal som leder arbetet att sköta kommunens mark 

och rekreationsområden men även när det gäller andra arbeten som t.ex. 

grävningar av dagvattendiken, rördragningar, cykelbanor, promenad-

stråk, skidspår m.m. Erfarenheten genom åren är tyvärr att de som är 

satta att ”snygga till” och röja träd och buskar ställt till stor skada för få-

gel- och insektsliv när man röjer bort allt utom björk och tall. Andersson 

poängterar dock att detta inte skett av illvilja utan av okunskap och otyd-

liga instruktioner.  

 

Andersson föreslår därför 

 

att ett policydokument tas fram i syfte att som främsta mål bevara biolo-

gisk mångfald så långt som möjligt inom och i närheten av tätorten och 

stadsplanerat område 

 

att kommunens medarbetare som arbetar med mark- och anläggningsar-

beten får en grundläggande utbildning om innebörden av policydoku-

mentet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22 § 118 att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  

 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande och bedömning 

Hela tätorten Storuman omges av skog och inom promenadavstånd finns 

exempelvis Luspens naturreservat. Förslagsställaren värnar om fågel- 

och insektslivet och tycker att kommunen borde ha en plan som  
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KSAU § 106 – forts. 

 

möjliggör fler trivsamma områden för biologisk mångfald med bland an-

nat fjärilar och humlor. Det är också ett problem att röjningsinsatser som 

koordineras via Storumans kommun inte tar hänsyn till när fågellivet 

häckar. 

 

De i översiktsplanen ”Natur”-märkta områdena används för friväxande 

grön- och skogsområden som sköts mer enligt skötselplan eller genom 

viss städning. Tekniska avdelningens skötselplan redovisar grönytor som 

klipps och skogsytor som röjs från undervegetation. Mindre grönstråk 

finns mellan kvartersområden där ingen röjning utförs och dessa tjänar 

som skydd mot störningar från buller eller ljus men även som en viktig 

recipient för dagvatten utöver dagvattensystemet. 

 

Storuman-Luspnäset utgör riksintresse för naturvård men här utförs inga 

strukturerade naturvårdsåtgärder. Som en del i att tillgängliggöra områ-

det finns Kärleksstigen som löper rakt igenom. 

 

Boende i Storumans tätort förväntas ha överseende med röjningsåtgärder 

som bedrivs i linje med kommunens skötselplan. De flesta medborgare 

vill att det röjs och att det är snyggt och prydligt inne i samhället.  

 

Efter samråd med förslagsställaren och med tekniska avdelningen har 

fyra områden (”blomsterängar”) utpekats, som framgår av bilaga till 

tjänsteutlåtandet. Eftersom skötselplanerna är förknippade med kostnader 

innebär det ingen extrakostnad för kommunen att utpeka dessa områden. 

Områdena ska slås varje år i augusti och gräset ska tas om hand för att 

inte ge näring till marken. Vid varje område ska en liten förklarande 

skylt finnas för att förklara åtgärden.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-02. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsen avsätter föreslagna områden för bevarande av bio-

logisk mångfald 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
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KSAU § 107  KS/2016:176 - 822 

 
Medborgarförslag - uppfräschning av Badsjön i Storuman  
 

Elin Larsson, Storuman har 2016-04-26 lämnat in ett medborgarförslag 

om Badsjön i Storuman. Elin Larsson skriver i medborgarförslaget att det 

förekommer vattenloppor i Badsjön och att sjöbotten är ofräsch. För att 

skapa en trevligare miljö att bada i föreslår hon att Badsjöns botten ska 

rengöras ordentligt samt att vattencirkulationen förbättras.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 65 att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  

Ärendet har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

T.f. teknisk chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

Storumans kommun och kraftintresset företrätt av Vattenfall eller 

Umeälvens Vattenregleringsföretag (UVF) eller bådadera träffade under 

åren 1953 till 1962 ett flertal avtal angående förutsättningarna för bildan-

det och utformningen av Badsjöområdet.  

 

Av avtalen framgår att kommunen efter övertagande av anläggningarna 

har att svara för deras framtida underhåll och skötsel med undantag som 

själva dammen och dess anordningar samt pumpanläggningar mm. 

Äganderätten till området tillkommer UVF som också svarar för under-

håll och drift av själva invallningsanordningarna inkluderande damm och 

vattenomsättningen i Badsjön. Dispositionsrätten av och ansvaret i övrigt 

för områdets bestånd och underhåll är kommunens.  

 

Under sommaren 2018 har det vid två tillfällen (12 juli och 24 juli) gjorts 

provtagning och analys av vattnet i Badsjön. Resultatet av analyserna vid 

båda tillfällena var att vattnet var tjänligt för bad. Förekomsten av vatten-

loppor kan uppstå i Badsjön vid varmare vattentemperatur. En åtgärd för 

att undvika förekomsten av vattenloppor är att öka vattenomsättningen i 

Badsjön. En negativ effekt med ökad vattenomsättning är att vattentem-

peraturen sänks och gör Badsjön mindre badvänlig av den orsaken. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef/t.f. teknisk chef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-11-02.  
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KSAU § 107 – forts.  

  

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunen kontaktar Umeälvens vattenregleringsföretag angående 

ett optimerande av vattenomsättningen med fortsatt badvänlig vatten-

temperatur   

 

att kommunen kontaktar Umeälvens vattenregleringsföretag angående 

åtgärder för att göra Badsjöns botten mera badvänlig 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (37)  

    

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-04  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 108  KS/2017:351 - 459 

 

Medborgarförslag - kompostering av matavfall från kommunens 

kök ____________________________________________________ 

 

Magnus Rasmark har lämnat in ett medborgarförslag angående kompo-

stering av matavfall från kommunens kök. Fördelar som ses med detta 

förslag är lägre kostnad genom minskat avfall som måste transporteras, 

jorden från komposten kan användas av parkförvaltningen samt inte 

minst miljövinster.  

 

Magnus Rasmark föreslår därför att kommunen  

 

o utreder om förslaget är en ekonomisk försvarbar idé 

o undersöker vilka verksamheter som vore lämpliga som försöksobjekt, 

främst Skytteanska skolan 

o startar med en eller två kompostmaskiner. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13, § 59 att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

Magnus Rasmark har i medborgarförslag föreslagit att kommunen utre-

der om skolköken ska göra egen kompostering av matavfall i syfte att 

minska våra sopor samt öka egen produktion av jord.  

 

Som förslagsställaren konstaterat kräver införande av kompostering en 

del investeringar. Syftet med investeringarna ska vara att minska mäng-

den sopor och på sikt öka tillgången till egenproducerad jord.  

 

Kommunen har i dagsläget valt en annan väg för att minska sitt matsvinn 

genom att ha tagit bort möjlighet att kasta mat på kommunens skolor. 

Detta har lett till en dramatisk minskning av matsvinn och därmed också 

sopor vilket även uppmärksammats i riksmedia under oktober 2018.  

 

Kostenheten avser fortsätta sitt arbete med minska matsvinn enligt den 

inslagna vägen. Vidare saknas idag bra förutsättningar att arbeta med 

kompostering inom ramen för kostenheten, framförallt gällande skötsel 

av komposteringen samt omhändertagande av jorden som produceras. 

Grundregeln gällande den jord som produceras är att den ska användas 

vid den fastighet där den produceras. Det finns i dagsläget begränsat be-

hov av jord vid de producerande fastigheterna.   
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KSAU § 108 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-11-02.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås.  
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KSAU § 109  KS/2018:1137 - 090 

 

Medborgarförslag - minskning av matsvinn 

 

Robert Andersson har 2018-09-13 lämnat in ett medborgarförslag om att 

minska matsvinnet. Han föreslår att restauranger, skolkök och kök för 

äldreboenden ges möjlighet att frysa ner mat som bli över varje dag att 

säljas till äldre och studenter till ett reducerat pris.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25, § 64 att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet 

har därefter överlämnats till administrativ chef för tjänsteutlåtande.  

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

Kommunens kostenhet serverar mat till kända mottagare. Vid eventuell 

försäljning av mat är mottagaren okänd. Det ställer krav på att varje port-

ion är innehållsförtecknad och märkt. Kostenheten saknar idag förutsätt-

ningar att märka portionerna på det viset.  

 

Vidare saknas fryskapacitet för egen försäljningsverksamhet samt den 

arbetskraft som krävs för att förpacka och märka portionerna.  

 

Medborgarförslaget i sig bedöms bra och kommer att beaktas i kosten-

hetens kommande arbete med att minska matsvinnet men det saknas i 

dagsläget förutsättningar att genomföra förslaget.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-11-02. 

 
Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås.  

----- 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 17 (37)  

    

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-04  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 110  KS/2018:1674 - 024 

 

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18)______________________________ 

 

Sveriges kommuner och landstings styrelse har antagit förslag till be-

stämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL18) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett  

(eller flera) uppdrag efter valet 2014.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-11-01. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 

OPF-KL18 med tillhörande bilaga antas.  

----- 
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KSAU § 111  KS/2018:1830 - 041 

 

Kommunstyrelsens detaljbudget 2019 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till detaljbudget för 

kommunstyrelsens verksamhet 2019. Kommunstyrelsens budgetram har 

uppräknats med 1,5 procent och uppgår till 62 523 000 kronor 2019. 

Budgetramen har minskats med 1 850 000 kronor beroende på effekter 

av införandet av komponentavskrivning.  

 

Väsentliga förändringar mot detaljbudget 2018: 

o Kostnaderna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har ökat 

med 669 000 kronor. 

o Kostnaderna för gatu- och vägbelysningen har ökat med 458 000 

kronor beroende på ökade elkostnader. 

o Driftkostnaderna för kommunens fastigheter har ökat med 1 946 000 

kronor. 

o Medel till kommunstyrelsens förfogande har minskats med 500 000 

kronor. 

 

o Anläggningsbidragen har minskats med 500 000 kronor 

 

o Fastighetsunderhållet har minskats med 1 500 000 kronor 

 

Den föreslagna detaljbudgeten är inom kommunstyrelsens tilldelade 

budgetram 2019. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-11-26. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsens detaljbudget 2019 fastställs. 

----- 
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KSAU § 112   KS/2018:1829 - 012 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019 

 

Förslag till verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen har upprättats.  

 

Kommunstyrelsen budgetram uppgår till 62 523 000 kronor exklusive 

kapitaltjänstkostnader 2019 och är uppräknad med 1,5 procent jämfört 

med 2018. Budgetramen har minskats med 1 850 000 kronor beroende 

på effekter av införandet av komponentavskrivningar. Komponentav-

skrivningens ekonomiska effekter är att underhållskostnaderna minskar 

och avskrivningar ökar. Kommunstyrelsens budgetram bedöms vara till-

räcklig om verksamheten bedrivs i huvudsak med nuvarande omfattning 

och målsättning. 

 

I analysdelen finns beskrivet att sysselsättningen bedöms öka kommande 

år utifrån genomförda och planerade investeringar i kommunen. Avgö-

rande för hur framgångsrik investeringarna i området blir för kommunen 

är beroende på hur många som väljer att bosätta sig i kommunen. En 

framgångsfaktor för att få fler att bosätta sig i kommunen är att ytterli-

gare förbättra kommunens attraktionskraft. 

 

En väl fungerande integration av nyanlända får ytterligare fler att bosätta 

sig i kommunen. Det framtida behovet av kompetensförsörjning i både 

offentlig och privatsektor kan delvis åtgärdas med ett fortsatt framgångs-

rikt integrationsarbete. 

 

Det råder brist på både bostäder och industrilokaler i kommunen. Pro-

blemet måste lösas på både kort och lång sikt. I det korta perspektivet 

måste lösningar göras redan det närmaste åren för att bristen på bostäder 

och industrilokaler inte ska bli tillväxthämmande. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-11-21. 
 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2019 fastställs. 

----- 
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KSAU § 113  KS/2018:1836 - 040 

 

Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2019 

 

Förslag till taxor och avgifter 2019 för kommunstyrelsen har upprättats.  

 

Justeringar består främst av förtydliganden samt smärre uppräkning av 

kostnader för att ligga jämförbart med marknadspriser.  

 

Vidare har vissa nya objekt tillkommit, exempelvis scanning och kopie-

ring av större pappersformat.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2018-11-22.  
 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till taxor och avgifter för kommunstyrelsen antas att 

gälla från och med 2019-01-01. 

----- 
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KSAU § 114  KS/2018:283 - 041 

 
Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram 2018 - 

omledning av va-ledningar vid omlastningsterminalområdet_______  

 

Nuvarande va-ledningar mellan Storuman och Stensele är dragna genom 

område för omlastningsterminalen. De är lagda under ytor där virke för-

varas vid omlastning. Ett eventuellt problem med ledningarna i det om-

rådet skapar stora störningar på terminalen och riskerar även att fördröja 

möjligheten att åtgärda felen på ledningarna. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30 beslutat att avsätta 3 500 000 kronor 

som motsvarar förnyelse av va-ledningarna. Denna investering kommer 

att belasta va-verksamheten. 

 

Återstående kostnad för förläggning av de nya ledningarna ska bekostas 

av Industri- och logistikcentrum i Storuman AB (ILC). Detta är tänkt att 

ske genom att kommunen finansierar den investering som blir och ILC 

betalar genom en årlig hyra. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2018-11-19. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsen avsätter 5 000 000 kronor för arbeten med omlägg-

ning av de nya va-ledningarna. 

----- 
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KSAU § 115  KS/2018:1699 – 736 

 

Färdtjänst i liggande transport 

 

Omsorgsnämnden har uppmärksammat behovet av att rätt till färdtjänst 

med liggande transport införs i kommunens lokala riktlinjer för färd-

tjänst. Idag beviljar inte Storumans kommun färdtjänst med liggande 

transport vilket innebär att den som har behov av detta antingen får be-

kosta det själv eller ansöka om bistånd hos socialtjänsten. 

 

Under sommaren 2018 har det vid ett par tillfällen varit aktuellt att per-

soner, som uppfyller kraven för rätt till färdtjänst, behövt liggande trans-

port för att kunna förflytta sig. Det har då inte handlat om sjukresa eller 

en resa som någon annan myndighet betalat. Av FN:s konvention om rät-

tigheter för personer med funktionsnedsättning framgår bland annat att 

likhet inför lagen ska gälla. Det framstår därigenom som orimligt att bara 

bevilja färdtjänst till personer som kan sitta och inte till dem som enbart 

kan ligga.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår omsorgsnämnden i skrivelse  

2018-10-23 att kommunstyrelsen beslutar att rätt till färdtjänst med lig-

gande transport införs i kommunens riktlinjer för färdtjänst från och med 

2019-01-01. 

 

Trafikplanerarens tjänsteutlåtande och bedömning 

Färdtjänsten är för tillfället under kommunstyrelsens regi. Storumans 

kommun erbjuder färdtjänst med ledsagare och specialfordon. 

 

Kammarrätten i Sundsvall har fastställt en dom (mål nr 213-18) i oktober 

2018 om kommunens skyldighet att erbjuda färdtjänst med liggande 

transport. I den domen konstaterar kammarrätten att det finns ingen skyl-

dighet enligt lagen om färdtjänst för kommuner att erbjuda färdtjänst 

med liggande transport. Färdtjänsten kan individualiseras, men någon 

skyldighet att göra en så långtgående individuell anpassning som lig-

gande transport finns inte enligt gällande lag och praxis. Enligt kammar-

rättens dom gäller detta även om det i vissa fall leder till att en tillstånds-

berättigad person i praktiken inte kan använda färdtjänsten.  

 

Storumans kommun har avtal med Reseservice som har ansvar för avta-

len och bokningarna i färdtjänst- och riksfärdtjänstärenden. Kostnaderna 

för färdtjänstresenärer med specialfordon är i jämförelse med liggande 

transport ungefär likadana. En resenär i liggande transport kan behöva 

bäras, vilket betyder extra kostnader vid varje resa. Även det faktum att  
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KSAU § 115 – forts. 

 

priserna som gäller endast till 2018-12-31 ska tas i beaktande. Färdtjänst 

med liggande transport kan i framtiden bli ett dyrare färdmedel än färd-

tjänst med specialfordon. Reseservice har idag inte vetskap om nya priser 

från och med 2019-01-01.  

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Talvikki Rundqvists tjänsteutlåtande 2018-11-09.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att omsorgsnämndens begäran avslås, eftersom kommuner enligt gäl-

lande lag och praxis inte har någon skyldighet att erbjuda färdtjänst med 

liggande transport. 

----- 
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KSAU § 116  KS/2018:862 – 533 

 

Kommunrevisorernas granskning av flygplatsverksamheten i  

Storumans kommun___________________________________ 

 

Kommunrevisionen har granskat flygplatsverksamheten i Storumans 

kommun. Skrivelse och rapport har lämnats till berörda, dvs. kommun-

styrelsen samt styrelserna i Storumans kommunföretag AB, Hemavan 

Tärnaby Airport AB och Industri- och logistikcentrum i Storuman AB. 

Respektive styrelse ska besvara upprättad skrivelse senast 2018-12-31. 

Revisorernas granskning visar att flygplatsverksamheten i begränsad ut-

sträckning bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt 

tillfredsställande sätt. 

 

Revisorerna lämnar följande rekommendationer: 

 

o Att kommunstyrelsen i samråd med styrelsen i Storumans kommun-

företag AB utfärdar reviderade direktiv för utredning av kommunens 

framtida flygorganisation. 

o Att kommunstyrelsen och styrelsen i Storumans kommunföretag AB 

utvecklar styrningen av kommunens flygplatsverksamhet. Fokus in-

riktas mot områdena målstyrning, ägardirektiv samt binda berörda 

aktiebolag till kommunrättsliga principer/befogenheter 

o Att kommunstyrelsen och styrelsen i berörda aktiebolag vidtar aktiva 

åtgärder för att förbättra flygplatsverksamhetens måluppfyllelse 

(verksamhet och ekonomi) under år 2018. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-11-21. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsen i samråd med styrelsen i Storumans kommunföre-

tag AB utfärdar reviderade direktiv för utredning av kommunens fram-

tida flygorganisation 

 

att kommunstyrelsen tillser att Hemavan Tärnaby Airport AB:s bolags-

ordning beslutas av kommunfullmäktige 

 

att kommunstyrelsen tillser att driften av Storumans flygplats tydliggörs 

i Industri- och logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning. 

----- 
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KSAU § 117  KS/2018:1827 - 860 

 
Ansökan om minoritetsspråkmedel - språksamling i Hattfjelldal  
 

Ansökan om bidrag ur minioritetsspråkmedel har 2018-11-19 inkommit 

från målsman till elev i årskurs 8 vid Skytteanska skolan för deltagande i 

språksamling i Hattfjelldal. Språksamlingarna anordnas av Åarjelsae-

mien Vierhtiesåafoe – Sörsamisk kunnskapspark (tidigare Sameskolen 

for Midt-Norge). 

 

I Tärnaby finns ingen bra arena för samiska ungdomar att mötas för att 

stärka sitt språk och sin kultur, och därför är det viktigt att få delta i akti-

viteter som stärker den samiska identiteten, skapar en känsla av samhö-

righet och upplevelsen av att inte vara i minoritet. 

 

Deltagandet i språksamlingarna kommer att ske under resterande del av 

läsåret 2018-2019. 

 

Kostnaden per språksamling är 2 500 NOK per vecka och för två till-

fällen blir då kostnaden 5 000 NOK, motsvarande 5 200 SEK. 

 

Bedömning 

Ansökan har behandlats vid sammanträde i samrådsgruppen för samiskt 

förvaltningsområde 2018-11-19. Samrådsgruppen tillstyrker ansökan. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-11-22. 
 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja ansökan med 5 200 kronor ur statsbidraget för samiskt för-

valtningsområde (verksamhet 9509, projekt 5064). 

----- 
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KSAU § 118  KS/2018:1820 - 860 

 

Ansökan om minoritetsspråkmedel - språkbad med tema mönster-

konstruktion______________________________________________ 

 

Föreningen Dearna har 2018-11-15 inkommit med ansökan om minori-

tetsspråkmedel för att genomföra språkbad med tema mönsterkonstruk-

tion. Föreningen har tidigare fått avslag på en ansökan för kurs i möns-

terkonstruktion, och vill därför göra denna nya ansökan för språkbad där 

mönsterkonstruktion ska ingå. 

 

Målgruppen är föreningens medlemmar. Föreningen är öppen och ideell 

och därmed har alla intresserade möjlighet att delta. Aktiviteterna skapar 

en mötesplats där det samiska språket blir en naturlig utgångspunkt både 

eftersom slöjdterminologin är på samiska och att språket används natur-

ligt i dessa sammanhang och konkreta situationer. 

 

Kursen genomförs genom språkbad vid två veckoslut á 20 timmar samt 

med plats för 10 deltagare. Kursen leds av en huvudlärare samt en sa-

misktalande språkresurs. Inför språkbaden ska en kvällsaktivitet genom-

föras där slöjdterminologi och fraser tas upp. Efter genomfört språkbad 

ska en självutvärdering genomföras i enkätform. 

 

Kostnadsbudget 

Huvudlärare 12 000 kronor x 2 tillfällen 24 000 kronor 

Språkresurs 6 000 kronor x 2 tillfällen 12 000 kronor 

Reseersättning 18,50 kronor x 4 x 54 mil 4 000 kronor 

Administration   1 000 kronor 

Summa   41 000 kronor 

 

Bedömning 

Ansökan har behandlats vid sammanträde i samrådsgruppen för samiskt 

förvaltningsområde 2018-11-19. Samrådsgruppen tillstyrker ansökan. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-11-22.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja ansökan med 41 000 kronor ur statsbidraget för samiskt för-

valtningsområde (verksamhet 9509, projekt 5064). 

----- 
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KSAU § 119  KS/2018:1471 - 860 

 

Ansökan om medfinansiering - projekt KulturAkademin 20 år 

 

Föreningen KulturAkademin har 2018-10-22 inkommit med ansökan om 

medfinansiering av rubricerat projekt. 

 

Projektbeskrivning 
År 2019 fyller KulturAkademin i Storuman 20 år. Samtidigt pågår en 

process för att Storuman ska bli länets kulturkommun 2019. Syftet med 

projektet är därför att fira föreningens 20:e verksamhetsår, att visa sam-

hället värdet av kulturen, samt att stärka föreningen inför framtidens ut-

maningar. 

 

För att uppnå detta syfte ska projektet genomföra ett omfattande program 

med aktiviteter och evenemang samt producera material och musik. En 

del av aktiviteterna ska utgöra starten för återkommande verksamhet. 

 

Genom att öka antalet olika typer av verksamhet ska föreningen bli 

mindre av ”musikakademin” och mer av ”kulturakademin”. På så sätt 

blir föreningen mindre sårbar när det gäller tillgång till ledare och når ut 

till nya grupper i samhället. Projektet ska skapa samverkan med andra 

kommuner i länet där det är möjligt samt öppna upp för deltagande i mer 

rikstäckande och internationella projekt. 

 

Projektet ska systematiskt jobba med korta studiecirklar på kvällstid un-

der terminen, workshops under helger och lov. Dessa cirklar och works-

hops förbereder för evenemang samt färdiga produkter/material. Dessa 

aktiviteter och workshops ska ha olika teman (film, musik, dans, sång, 

berättande med mera).  

 

Vid varje aktivitet ska projektet arbeta med integrering av nyanlända och 

jämställd tillgång för tjejer och killar. Andra genomgripande perspektiv 

är stärkande av ungdomars psykiska hälsa genom kultur, att möjliggöra 

vägar till början på en professionell karriär inom kulturbranschen, samt 

forskning om kulturens roll i samhället och dess vikt för psykisk och 

social hälsa. 

 

Projektet ska till de större evenemangen ta in professionella aktörer av 

hög kvalitet, gärna med lokal förankring. De evenemang som planeras är 

bland annat: hemvändarkonserter under Storumandagarna och Gränshan-

delsmarknaden, jubileumskonsert i vecka 46 2019, regional kulturkonfe-

rens såsom kulturkommun (bekostas ej av projektet utan av Region  
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KSAU § 119 – forts.  

 

Västerbotten och andra medel), ett antal konserter med olika teman 

(filmmusik, Polen – Luspengymnasiet, integreringskonsert, julkonsert, 

berättarkonsert m.m.) 

 

Projektet ska upprätta en treårig strategi där de stora evenemang används 

inte bara som ett firande för det som har hänt utan även för en ny sats-

ning framåt. 

 

Samverkan och operativt samarbete ska ske med grund- och gymnasie-

skolan, landstinget via GMC, projektet VIDD som arbetar för att öka 

tillgängligheten till kulturell verksamhet för personer med funktionsned-

sättningar, professionella artister som konstnären Tomas Colbengtsson, 

författaren Mikael Niemi, operapedagogen Ulla Blom och många fler. 

 

Projektperiod 

2018-10-22 – 2021-10-31 

 

Total projektbudget 

3 804 700 kronor 

 

Sökt belopp från Storumans kommun 

653 000 kronor totalt fördelat enligt följande:  

423 900 kronor för år 1  

122 000 kronor för år 2 

107 100 kronor för år 3 

 

Styrgrupp 

Styrgrupp formeras vid projektstart. 

 

Bedömning 
Projektet har löpande bearbetats via kommunikation med kommunens 

projektutvecklingsgrupp. Projektutvecklingsgruppen bedömer att pro-

jektet är angeläget och bör kunna skapa stora positiva resultat både direkt 

under projektperioden och bestående värden där kulturens positiva vär-

den för individer och samhället sprids och växer. 

 

Kommunen bör ha en ordinarie medlem i styrgruppen. Medlemmen bör 

utses av fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. 

 

Koncernledningsgruppen har behandlat projektansökan 2018-10-29. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-06 § 125 att uppdra till koncern-

ledningsgruppen att bereda ärendet ytterligare ur ett förvaltningsövergri-

pande perspektiv. 

 

Ytterligare beredning 
Ärendet har behandlats vid koncernledningsgruppens sammanträde  

2018-11-12 där företrädare för KulturAkademin deltagit och föredragit 

projektplanen, inklusive pågående projekt och planerade projekt. 

 

Det pågår en process för att Storuman ska bli länets kulturkommun 2019. 

Syftet med projektet är därför att fira föreningens 20:e verksamhetsår, att 

visa samhället värdet av kulturen, samt att stärka föreningen inför fram-

tidens utmaningar. Många av de pågående projekten ska samordnas och 

införlivas under ett ”paraply” som är gemensamt för KulturAkademins 

20-årsjubileum och Storuman som länets kulturkommun. 

  

Mot bakgrund av denna föredragning och information är koncernled-

ningsgruppen positiv till sökt medfinansiering. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtanden 2018-10-25 och  

2018-11-22. 

Koncernledningsgruppens förslag 2018-10-29. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att delta i projektet 

 

att medfinansiering sker ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansie-

ring av projekt och näringslivsfrämjande åtgärder med totalt 653 000 

kronor fördelat enligt följande:  

 

2019 – 423 900 kronor 

2020 – 122 000 kronor 

2021 – 107 100 kronor 

----- 
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Ansökan om medfinansiering – pilotprojekt Handledning i omsorgen 

 

Omsorgsförvaltningen har 2018-10-22 inkommit med ansökan om med-

finansiering av rubricerat projekt. 

 

Projektbeskrivning 

Personalen inom kommunens omsorgsverksamheter ställs fortlöpande in-

för etiska dilemman både vad gäller omvårdnadsarbetet, relationen till 

brukarna och relationen till varandra, men de har inget forum att till-

sammans diskutera eller bearbeta det som inträffat. Den ordinarie om-

vårdnadspersonalen i Tärnaby inklusive nattpersonal omfattar cirka 58 

personer, och är projektets huvudsakliga målgrupp. 

 

Det har konstaterats att om personalen inte får möjlighet att prata med 

varandra i strukturerad form, med samtalsverktyg och handledning, så 

lämnas man att prata med varandra på raster eller under övrig arbetstid/ 

fritid. Istället för att prata konstruktivt och lösningsfokuserat, kan konse-

kvensen bli att problemet växer och blir större. Detta kan påverka sam-

talskulturen på ett negativt sätt, vilket i sin tur påverkar arbetsglädjen ne-

gativt och ger en högre korttidsfrånvaro. 

 

Projektets syfte är därför att arbetsgrupperna ska bli ”mogna” grupper 

som kännetecknas av samhörighet, arbetsglädje och ett problemlösnings-

orienterat förhållningssätt. Diskussionerna ska vara öppna, och olikheter 

i personlighet eller åsikter ses som resurser i att driva utvecklingen 

framåt, snarare än att vara hinder och problem i arbetet. 

 

Projektet ska anställa en professionell samtalspedagog på heltid under 

två år som kan leda och hålla i pilotprojektet. Hen får börja med att ut-

bilda ca 11 omvårdnadspersonal till samtalsledare, och sedan övergå till 

att vara bollplank och ge samtalsledarna stöd i den fortsatta processen. 

Samtalspedagogen får även i uppgift att föra vidare de idéer som kom-

mer fram i diskussionsgrupperna till hela arbetsgruppen, t.ex. på en APT. 

Utbildningen bör innefatta samtalsmetodik och verktyg för att styra upp 

samtal, med t.ex. ramar, syfte och mål. Efter utbildning får samtalsledar-

na leda varsin grupp om ca 5-6 personer. Grupperna ska träffas på arbets-

tid, 2 timmar 2 ggr per månad. Mätbara mål är att (utifrån halvårsvis ge-

nomförd enkät): 1. Två år efter start ska 50 % fler än vid start, uppleva 

en trygghet i att hantera etiska dilemman med varandra. 2. Två år efter 

start ska 50 % fler än vid start, känna arbetsglädje. 
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När enkäterna besvaras, görs också en mätning av sjuktalen för att se om 

det finns något samband med den upplevda tryggheten i gruppen, arbets-

glädjen och sjukfrånvaron. Efter ett år får alla deltagarna förutom att be-

svara enkäten även göra en skriftlig, anonym utvärdering så det fram-

kommer om något i projektet behöver justeras. 

 

Fungerar projektet bra i Tärnaby efter ett år, kanske den personalen kan 

fortsätta med minskat stöd från samtalspedagogen. I så fall kan den pro-

fessionella samtalspedagogen påbörja ett liknande projekt i Storuman 

med intresserade omvårdnadsenheter. 

 

Projektperiod 

2019-09-01–2021-08-31 

 

Projektbudget 

545 760 kronor per år (533 760 kronor i personalkostnad, 12 000 kronor 

i omkostnader). 

 

Sökt medfinansiering 

545 760 kronor per år i två år. 

 

Styrgrupp 

Projektledaren ska vara underställd enhetschefen för äldreomsorgen i  

Tärnaby. 

 

Bedömning 

Projektet har löpande bearbetats i projektutvecklingsgruppen och i sam-

råd med omsorgsförvaltningen. Gruppen bedömer att projektet är mycket 

angeläget och kan skapa stora vinster för kommunen, både individuellt, 

verksamhetsmässigt och ekonomiskt genom att förbättra och utveckla 

den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Kostnaderna för korttids-

frånvaro bör kunna minska märkbart. Med personal som är mer bekväm i 

rollen och ”bättre stämning” i arbetsgrupperna bör även kvaliteten för 

brukarna i omsorgen bli bättre. 

 

Vad gäller styrgrupp bör en enhetsövergripande grupp (enhetschefer och 

ev. socialchef) bildas under projektets gång för kontinuerlig förankring 

och spridning till andra boenden och enheter, särskilt om verksamheten 

breddas till Storumanområdet under det andra projektåret. 

 

Koncernledningsgruppen har behandlat projektansökan 2018-10-29.  
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Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-06 § 127 att uppdra till koncern-

ledningsgruppen att bereda ärendet ytterligare ur ett förvaltningsövergri-

pande perspektiv. 

 

Ytterligare beredning 

Koncernledningsgruppen har behandlat ärendet vid sammanträde  

2018-11-12. Gruppen är positiv till projektet och socialchefen fick i upp-

drag att vidare bearbeta projektansökan utifrån ett förvaltningsövergri-

pande perspektiv och breddning till att gälla hela omsorgsförvaltningen. 

 

Socialchefens bearbetade projektansökan 

Socialchefens bearbetade projektansökan innebär följande förändringar 

och tillägg:  

 

Projektet ska ha möjlighet att anställa en utbildad HR-konsult alternativt 

köpa den kompetensen externt under två år för att leda och hålla i pilot-

projektet. 

 

Projektet börjar med att utbilda ca 12 omvårdnadspersonal i Tärnaby till 

samtalsledare. Därefter övergår HR-konsulten till att vara bollplank och 

ge samtalsledarna stöd i den fortsatta processen.  

 

HR-konsulten får även i uppgift att föra vidare de idéer som kommer 

fram i diskussionsgrupperna till hela arbetsgruppen, t.ex. på en APT.  

Utbildningen utgår lämpligen från en problembaserad grund och bör in-

nefatta samtalsmetodik och verktyg för att styra upp samtal, med t.ex. 

ramar, syfte och mål. Efter utbildning får samtalsledarna leda varsin 

grupp om ca 6 personer. Mätbara mål är att (utifrån halvårsvis genom-

förd enkät):  

 

1. Två år efter start ska 50 % fler än vid start, uppleva en trygghet i 

att hantera etiska dilemman med varandra.  

2. Två år efter start ska 50 % fler än vid start, känna arbetsglädje. 

 

Projektet startar i Tärnaby eftersom initiativet till projektet kommit däri-

från. När arbetet är i gång och bedöms fungera i Tärnaby går arbetet vi-

dare till arbetsgrupper i Storuman. Då förvaltningen är stor kommer detta 

under projekttiden inte att kunna genomföras på alla arbetsplatser utan 

det får bli på arbetsplatser som visar intresse för detta och där det be-

döms som möjligt. Några extra medel för mötestid för personalgrupper  
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ingår inte i projektansökan utan detta förväntas täckas inom ordinarie 

ram. 

 

Projektperiod 

2019-09-01-2021-08-31 – om möjligt kan projektet starta tidigare och får 

då även ett tidigare slutdatum. 

 

Styrgrupp 

Projektledaren ska vara underställd förvaltningschefen. Omsorgsförvalt-

ningens ledningsgrupp utgör styrgrupp för projektet som helhet.  

 

Projektgrupp Tärnaby 

Enhetschefen för äldreomsorgen i Tärnaby ansvarar för att sätta samman 

en projektgrupp.  

 

Projektgrupp Storuman 

Rehabkoordinatorn ansvarar för att en projektgrupp bildas när projektet 

startar i Storuman.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtanden 2018-10-25 och  

2018-11-22. 

Koncernledningsgruppens förslag 2018-10-29. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att delta i projektet 

 

att medfinansiering sker ur avsatta bygdeavgiftsmedel för medfinansie-

ring av projekt och näringslivsfrämjande åtgärder med 545 760 kronor år 

2019 och 545 760 kronor år 2020.    

----- 
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Ansökan om medfinansiering - projekt Förstudie Samiskt museum i 

Tärnaby___________________________________________________ 

 

Projektledare Oskar Östergren har 2018-11-20 inkommit med ansökan 

om medfinansiering och genomförande av en förstudie för att etablera ett 

samiskt museum i Tärnaby. 

 

Bakgrund 

Storumans kommun driver en etableringsprocess för att skapa ett samiskt 

centrum i Tärnaby, AEJLIES - Saemien jarnge Dearnesne, vars enskilt 

viktigaste beståndsdel är ett nytt museum.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-06 § 121 

 

att anta inriktningsbeslutet att kommunen startar Aejlies under hösten 

2019 med en anställd verksamhetsledare på deltid, som en del av sin or-

dinarie verksamhet, 

 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen, fritids-, kultur- och utbild-

ningsförvaltningen och näringslivskontoret att ta fram förslag på finan-

siering, och 

 

att inriktningsbeslutet gäller under förutsättning att finansiering kan ord-

nas. 

 

Eftersom det är en omfattande uppgift att skapa ett museum behöver 

detta arbete en fördjupad process som inleds med denna förstudie. Hit-

tills pågår ett gott samarbete mellan Storumans kommun, Västerbottens 

museum (VBM) och Region Västerbotten. 

 

Projektbeskrivning 

Behoven av ett samiskt museum i Tärna är många men omfattar främst 

att den samiska historien i området måste lyftas fram, att Västerbotten 

behöver fler genuina samiska besöksmål och att länets samiska befolk-

ning behöver och förtjänar ett museum i sitt kärnområde i fjällmiljö. 

 

Behovet av att stärka det samiska lokalsamhället i nutid är också stort. 

Det kan ett museum göra genom att belysa traditionsbärare av kultur,  

näring och språk, lyfta lokala frågeställningar och initiativ, stärka sam-

arbeten, delta som part i arrangemang, visa och producera nutida  
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utställningar, med mera. Museet ska inte bara fokusera på att producera 

historiska utställningar och skrifter utan även belysa nutiden. 

 

I förstudien till projekten Aktene och Etablering av samiskt centrum i 

Tärnaby konstaterades att: ”ett museum är oerhört viktigt. Dels för att 

skapa stolthet och samhörighet för det lokala samiska samhället, men 

också eftersom det kan bli en av de viktigaste besöksanledningarna för 

turister och andra besökare. Att projektera ett museum blir ett av etable-

ringsprojektets viktigaste arbeten. Viktigt här är att säga att ett nytt mu-

seum som projekteras med de tekniska möjligheter som finns idag och 

med ett urfolksfokus, helt klart har potentialen att bli något vi aldrig sett 

förut.” 

 

Syfte 

Det övergripande syftet med den nu aktuella förstudien är att det snart 

ska finnas ett samiskt museum i Tärnaby som uppfyller den samiska be-

folkningens, kommunens och regionens behov som beskrivits ovan. För-

studien ska utreda hur skapandet och etableringen av ett samiskt museum 

ska genomföras, dess omfattning, verksamhet, organisation och finansie-

ring. Den ska skapa förutsättningar för att starta etableringsprocessen för 

museet och resultera i en projektbeskrivning till ett genomförandepro-

jekt. 

 

Genomförande 

Arbetet genomföras i samarbete mellan VBM och Storumans kommun 

och med hög transparens mellan partnerna. 

 

Förstudien ska ha två projektledare som delar på en 100 % heltidstjänst 

under 6 månader, en från vardera projektpartnern. Viss flexibilitet be-

hövs då t.ex. anställda på VBM redan har åtaganden inplanerade. Avsik-

ten är att starta förstudien så snart som möjligt, så att resultat kan nås in-

nan sommaren 2019. 

 

Förstudien ska genomföra en helhetsbedömning av möjligheterna och 

utmaningarna så att etableringen blir realistisk. Förstudiens projektledare 

ska samarbeta med Storumans kommuns pågående projekt Etablering av 

Samiskt centrum i Tärnaby. 

 

Förstudien ska besvara följande huvudfrågeställningar: Hur ska museet 

organiseras och ägas? Vilken verksamhet ska museet bedriva? Hur ge-

nomförs etableringen? 
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Kostnadsbudget 

Projektpersonal  288 000 kronor 

Administration VBM (10 %)   30 000 kronor 

Externa arvoden  10 000 kronor 

Resor/boende möten  10 000 kronor 

Hyra kontor  36 000 kronor 

Kommunikation/trycksaker  10 000 kronor 

Ekonomisk administration Storumans kommun 30 000 kronor 

Övrigt   4 000 kronor 

Summa  418 000 kronor 

 

Finansieringsbudget 

Storumans kommun   165 000 kronor 

Ekonomisk administration eget arbete 

Storumans kommun   30 000 kronor 

Västerbottens museum  30 000 kronor 

Region Västerbotten  193 000 kronor 

Summa  418 000 kronor 

 

Projektperiod 

2018-12-15 – 2019-06-15 

 

Förslag till styrgrupp 

VD, VBM 

Chef för kulturmiljöavdelningen, VBM 

Koncernchef, Storumans kommun 

Projektledare, Aejlies 

Samordnare Storuman samiska förvaltningskommun 

Representant för samiska samrådsgruppen i Storumans kommun 

Representant från kommunstyrelsen i Storuman 

Representant för Region Västerbotten 

 

Bedömning 

Ansökan har behandlats i projektutvecklingsgruppen och i löpande kor-

respondens med projektledaren för samiskt centrum. Gruppen är positiv 

till ansökan men ser en utmaning i att hitta finansiering för drift och 

eventuell nybyggnation för ett nytt museum/samiskt centrum. 

 

Förstudien ligger i linje med kommunstyrelsens inriktningsbeslut  

2018-11-06 § 121. Ansökan har behandlats på koncernledningsgruppens 

sammanträde 2018-11-26. 
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Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-11-22.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att genomföra en förstudie för att etablera ett samiskt museum i Tärnaby 

 

att medfinansiering sker ur avsatta bygdeavgiftsmedel för medfinansie-

ring av projekt och näringslivsfrämjande åtgärder med totalt 165 000 

kronor år 2019.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 


