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KSAU § 16  KS/2019:184 - 042 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 
 

Kommunstyrelsen har ett ekonomiskt resultat på 2 517 000 kronor 2018, 

dvs. nettokostnaderna är lägre än tilldelad budgetram. Överskottet kom-

mer framförallt från upplösning av tidigare avsatta medel för mottagande 

och integration när mottagandet numera är på betydligt lägre nivåer. I  

resultatet finns en avsättning på 3 700 000 kronor för flytt av terminalen 

vid Hemavans flygplats när dispensen för nuvarande placering löper ut 

2024. Om dessa poster exkluderas uppgår resultatet till 61 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsen har en måluppfyllelse på 67 procent vilket är fyra pro-

centenheter sämre jämfört med 2017 och tre procentenheter bättre jämfört 

med 2016. Samtliga fyra personalmål uppfylls 2018.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-03-04.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 fastställs. 

----- 
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KSAU § 17  KS/2019:185 - 042 

 

Årsredovisning 2018 för Storumans kommun 
 

Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla för-

valtningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och 

sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. För-

valtningsberättelsen ska bland annat innehålla en översikt över utveckl-

ingen av verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i 

resultat- och balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller 

efter dess slut. 

 

Kommunens resultat uppgår till 8,3 mnkr. När de kommunala bolagen in-

kluderas uppgår resultatet till 12,0 mnkr och är i den delen bättre än före-

gående års resultat på 11,1 mnkr.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-03-04.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att årsredovisning 2018 för Storumans kommun fastställs och överlämnas 

till kommunfullmäktige för godkännande. 

-----  
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KSAU § 18  KS/2019:173 - 001 

 

Kollektivtrafikens organisering och finansiering i  

Västerbotten - delskatteväxling 
 

Region Västerbotten bildades den 1 januari 2019 och övertog då det  

regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklings-

ansvar i vissa län. Regionförbundet Västerbottens län avvecklades och  

deras uppdrag inkorporerades i regionkommunen. En särskild fråga har 

varit organisationen av den regionala kollektivtrafiken.  

 

Eftersom Regionförbundet Västerbottens län skulle upphöra 2019 utan att 

långsiktig lösning för organisering och finansiering av kollektivtrafiken 

nåtts, beslutade landstinget och kommunerna om en övergångslösning för 

ansvarsfrågan från och med 1 januari 2019. Kollektivtrafikens verksamhet 

lyftes in under regionkommunernas ansvar under en övergångsperiod med 

samma förutsättningar som gällt sedan tidigare att gälla under en över-

gångsperiod avseende finansieringen. Fördelningen av kostnaderna sker 

liksom tidigare enligt Västerbottensmodellen. 

 

Ett förslag till långsiktig lösning på organisationsfrågan av regionala kol-

lektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län har resulterat i en överens-

kommelse för hur kollektivtrafiken i Västerbotten ska organiseras och  

finansieras. Överenskommelsen ska formellt beslutas i respektive kom-

mun i Västerbotten och Region Västerbotten enligt följande modell: 

 

o Delskatteväxling av kollektivtrafiken i Västerbotten omfattande de 

gemensamma kostnaderna för trafikens genomförande enligt resultat 

för 2017 uppgående till 35 600 000 kronor. 

 

o Åtgärden ska följas av ett treårigt omställningsbidrag 

 

o Denna överenskommelse åtföljs av ett fortsatt arbete med analys av 

den nuvarande/kvarvarande kostnadsfördelningsmodellen för kollek-

tivtrafiken i Västerbotten med redovisning under hösten 2019. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-03-05.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 

den 1 januari 2020 
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KSAU § 18 – forts.  

 

att skatteväxling från kommunerna till Region Västerbotten genomförs 

genom att kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region Västerbotten 

höjer skatten med 5 öre från och med 1 januari 2020 

 

att Region Västerbotten ansöker om ny länsvis skattesats för länet från 

och med 1 januari 2020 som en följd av skatteväxlingen 

 

att ett mellankommunalt 3-årigt omställningsbidrag till följd av skatteväx-

ling godkänns enligt redovisad rapport ”Kollektivtrafikens organisering 

och finansiering i Västerbotten – Rapport 2, 2019-02-28” 

 

att en översyn av den så kallade Västerbottensmodellen för finansiering 

av kollektivtrafiken genomförs, utöver den del som skatteväxlas. 

----- 
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KSAU § 19  KS/2019:186 - 701 

 

Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk 

Hälsa 2018 Västerbottens län 
 

I enlighet med 2018 års överenskommelse mellan staten och Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) rörande stöd till riktade insatser inom om-

rådet psykisk hälsa har länets kommuner, landstinget och länsföreningen 

Hjärnkoll samt Region Västerbotten formulerat en länsplan för barn och 

unga och för vuxna. Det är den tredje länsplanen som skrivs i Västerbotten 

rörande psykisk hälsa inom det specifika projektet Uppdrag psykisk hälsa 

(UPH). Det övergripande syftet med UPH är att skapa förutsättningar för 

ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa samt att stimulera till en 

förbättring och förstärkning inom verksamheterna och bidra till ökad till-

gänglighet och jämlikhet.  

 

2018 års länsplan innehåller en uppföljning av 2017 års målområden. In-

tervjuer har genomförts med kommunens kontaktpersoner och andra som 

på olika sätt är involverade i kommunens arbete. I länsplanen återfinns 

även en aktivitetsplan för 2019 med fyra länsövergripande aktiviteter.  

 

AC konsensus rekommenderar Region Västerbotten (tidigare Väster-

bottens läns landsting) och de 15 kommunerna i Västerbotten att anta hela 

eller delar av Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk 

Hälsa 2018 Västerbottens län i regionfullmäktige respektive kommun-

fullmäktige under våren 2019.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2019-02-13 § 13. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 2018 

Västerbottens län antas i sin helhet. 

----- 
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KSAU § 20  KS/2017:926 - 190 

 

Revidering av reglemente för gemensam överförmyndar-

nämnd i södra Lappland 
 

I slutet av 2018 beslutade Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Dorotea, Åsele 

och Lycksele kommuner att bilda en gemensam överförmyndarnämnd. 

Respektive kommunfullmäktige antog reglemente och samverkansavtal 

för den gemensamma nämnden. I början av januari 2019 meddelade  

Vilhelmina kommun att man inte ska ingå i den gemensamma nämnden. 

 

Mot bakgrund av detta har Lycksele kommun, som är värdkommun för 

den gemensamma nämnden, den 14 februari 2019 meddelat att nämndens 

reglemente behöver revideras. Revideringen av reglementet ska beslutas 

av kommunfullmäktige i varje kommun som ingår i den gemensamma 

nämnden. Revideringen består av att Vilhelmina kommun stryks i regle-

mentet. 

 

Samverkansavtalet har utifrån de nya förutsättningarna undertecknats av 

de kommuner som fortsättningsvis ska ingå i den gemensamma nämnden.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att reglemente för överförmyndarnämnden i södra Lappland revideras  

genom att Vilhelmina kommun stryks i reglementet. 

----- 
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KSAU § 21  KS/2019:183 - 041 

 

Reinvesteringar 2019 
 

Tillämpningen av komponentavskrivningar gör att merparten av det som 

tidigare benämnts planerat underhåll och klassificerats som driftkostnader 

numera ska aktiveras som investering. Principen innebär förenklat att om 

en tidigare investerad komponent är färdigavskriven betraktas komponen-

tens ersättande som investering. Tidigare har kommunen tillämpat att den 

nya komponenten betraktas som planerat underhåll oavsett om den gamla 

komponenten är färdigavskriven eller inte under förutsättning att kompo-

nenterna har likvärdiga funktioner. 

 

Tidigare tillämpning  
Kronor Fastigheter Vägbelys-

ning 

Gator och 

vägar 

Vatten och  

avlopp 

Summa 

Planerat underhåll  

(drift) 

4 000 000 500 000 1 400 000 1 500 000 7 400 000 

 

Ny tillämpning 
Kronor Fastigheter Vägbelys-

ning 

Gator och 

vägar 

Vatten och  

avlopp 

Summa 

Planerat underhåll  

(drift) 

500 000 250 000 700 000 750 000 2 200 000 

Reinvestering 

(investering) 

3 500 000 250 000 700 000 750 000 5 200 000 

Summa 4 000 000 500 000 1 400 000 1 500 000 7 400 000 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-03-04.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att 3 500 000 kronor avsätts ur investeringsramen 2016-2019 för reinve-

steringar i fastigheter 2019 

 

att 1 700 000 kronor avsätts ur investeringsramen 2016- 2019 för reinve-

steringar i vägbelysning, gator och vägar samt vatten och avlopp 2019. 

----- 
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KSAU § 22  KS/2019:95 - 537 

 

Investering - förlängning av spår 3 vid omlastningstermina-

len 
 

Styrelsen i Industri- och logistikcentrum i Storuman AB beslutade  

2018-12-10 att tillställa Storumans kommun som ägare av omlastnings-

terminalen frågan att investera 1 970 000 kronor i en förlängning av spår 3 

på terminalen. Styrelsen beslutade också att bolaget ska täcka kommunens 

ökade drift- och kapitalkostnader för förlängningen av spår 3 med en utö-

kad ersättning till kommunen. 

 

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB har bedömt att en förläng-

ning av spår 3 från 300 meter till 580 meter förbättrar terminalens funkt-

ionalitet. Investeringen har ingen undanträngningseffekt på kommunens 

skattefinansierade verksamhet när de ökade drift- och kapitalkostnaderna 

täcks av motsvarande utökad ersättning till kommunen.     

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-03-04. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att 1 970 000 kronor avsätts ur investeringsmedel till att förlänga spår 3 

vid omlastningsterminalen med 280 meter  

 

att investeringen finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som 

avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2016-2019 

 

att finansieringen sker inom tillgängliga likvida medel och/eller nyupplå-

ningsram på 120 000 000 kronor för åren 2016-2019. 

----- 
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KSAU § 23  KS/2018:722 - 339 

 

Medborgarförslag - placering av Tärnasymbolen Snöbollen 
 

Carl Tellström har 2018-05-25 lämnat in ett medborgarförslag där han  

föreslår att Tärnasymbolen, den så kallade Snöbollen, placeras vid ”Harrys 

green” vid infarten till Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-12 att överlämna medborgarför-

slaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har där-

efter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Tekniska avdelningens personal har under sommaren 2018 placerat den så 

kallade Snöbollen på kommunens fastighet Laxvik 1:54 vid östra infarten 

till Granvägen i Tärnaby.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2019-03-05. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

----- 
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KSAU § 24  KS/2018:1837 - 260 

 

Förfrågan om markköp - del av fastigheterna Björkfors 1:64 

och 1:22 i Hemavan 
 

Trolltunet AB äger fastigheterna Björkfors 1:592 och 1:910. Dessa fastig-

heter är idag bebyggda med hotell- och restaturangdel samt skotergarage/ 

tält. Trolltunet AB genom Stig Strand har inkommit med förfrågan om 

markförvärv gällande del av kommunens fastigheter Björkfors 1:64 och 

1:122 för utökning av de egna fastigheterna. Arealen för del av Björkfors 

1:64 är ca 1 600 m² och arealen för del av Björkfors 1:122 är ca 11 740 

m². Trolltunet AB planerar att bygga ut restaurangdelen på Björkfors 

1:592/1:910 samt bygga skotergarage/konferens med byggnadsarea om 

320 m². Hotelldelar i fyra separata byggnader med byggnadsarea om 480 

m²/byggnad och totalt 64 rum planeras att byggas på del av Björkfors 

1:122. Tidsplanen för hotellbyggnaderna är inom 10 år och övrig byggna-

tion 10-12 år. Ärendet har föredragits i stora plangruppen bestående av re-

presentanter från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunsty-

relseförvaltningen och näringslivskontoret den 14 februari 2019.  

 

Trafikverket har väckt frågan om eventuell omdragning av E12 genom 

Hemavan. Ärendet är i ett så tidigt skede att det ännu inte finns några för-

slag på var det är lämpligt med en ny dragning. Med anledning av detta 

anser en enig plangrupp att kommunen inte kan svara på förfrågan om 

markköp förrän vägfrågan utretts och behandlats politiskt. En grupp med 

tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kommun-

styrelseförvaltningen har fått i uppdrag att så snart som möjlig ha ett inle-

dande möte kring den långsiktiga planeringen för Hemavan. 

 

Ifall detta markområde inte berörs vid en eventuell framtida omdragning, 

ska markförsäljning ske enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlin-

jerna för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2019-03-04.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunen tillsvidare avvaktar med markförsäljningar i de centrala de-

larna av Hemavan tills revidering av fördjupad översiktsplan för Hemavan 

är genomförd. 

----- 
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KSAU § 25  KS/2018:1835 - 003 

 

Riktlinjer för intern och extern representation 
 

Kommunstyrelsen har 2012-11-05 fastställt riktlinjer för intern och extern 

representation. 

 

Riktlinjerna innehåller ett jämförelsebelopp för beräkning av gåvans stor-

lek i samband med 25-årsgåva och vid anställnings slut som inte länge är 

aktuellt.  

 

Med anledning av detta behöver riktlinjerna revideras. Förslag till revide-

rade riktlinjer har tagits fram som innebär att gåvans storlek anges i kron-

tal under punkterna 4.1.1 och 4.2.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-01-23.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till reviderade riktlinjer för intern och extern repre-

sentation antas.  

----- 
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KSAU § 26  KS/2019:182 - 009 

 

Plan för internkontroll inom kommunstyrelsens verksam-

hetsområde 2019 
 

Enligt gällande reglemente för internkontroll ska kommunstyrelsen upp-

rätta en särskild plan för den interna kontrollen.    

 

Förslag till plan för internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhets-

område 2019 har upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-03-04.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att planen för internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 

2019 antas. 

----- 
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KSAU § 27  KS/2018:1208 - 052 

 

Upphandling av arrendator för drift av Storumans camping 
 

Tekniska avdelningen har genomfört en upphandling av arrendator för 

drift av kommunens camping. Vid anbudstidens utgång hade inga anbud 

inkommit.  

 

Med anledning av att inga anbud inkommit och värdet av upphandlingen 

är under direktupphandlingsgränsen har driften av campingen direktupp-

handlats.  

 

Vid sammanträdet redovisas det anbud som lämnats in via direktupphand-

lingen.  

 

Beredande organs förslag 

Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2019-03-05.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tilldela kontrakt till Stensele Bemanning AB (organisationsnummer 

556823-0188) som arrendator för drift av Storumans camping perioden 

2019-05-01-2024-04-30 med möjlighet till förlängning ytterligare 1 + 1 år.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 15 (27)   

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-15  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 28  KS/2018:1233 - 980 

 

Bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2019 - föreningsbidrag och  

övriga ansökningar 
 

Länsstyrelsen har fastställt riktlinjer för beviljande av bygdeavgiftsmedel 

till föreningar. Ansökningar lämnas direkt till länsstyrelsen och remitteras 

till kommunerna som bereder, prioriterar och lämnar ett yttrande (tillstyr-

ker alternativt avstyrker bidrag). Länsstyrelsen beslutar därefter om bi-

drag. Förslag till bifall ska vara i linje med kommunens handlingsplan för 

bygdeavgiftsmedel.  

 

2019 års disponibla bygdeavgiftsmedel uppgår till 10 998 559 kronor. En-

ligt handlingsplanen ska 27 % av dessa medel fördelas till föreningsbidrag 

och övriga ansökningar.  

 

En sammanställning över remitterade ansökningar med förvaltningens för-

slag till prioriteringar samt bifall alternativt avslag har upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-03-05. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till länsstyrelsen om bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2019 

till föreningar/övriga ansökningar enligt upprättad sammanställning, vilket 

innebär följande:  

 

Tillstyrkta ansökningar 

Sökande  

(länsstyrelsens  

beteckning) 

Projekt/ändamål Tillstyrkt  

belopp (kr) 

Björkvattsdalens bygde-

gårdsförening u.p.a. 

(258-2019) 

Tillfartsväg till Mobacka-

gården 

46 688 

Bastuträsk-Västerviks 

skifteslag  

(635-2019) 

Upprustning av bevarande 

av flottarkoja vid Kvarn-

morka 

54 000 

Ytterviks skoterklubb 

(319-2019) 

Underhåll av skoter- och 

vandringsleder samt skoter- 

och spårsladd 

61 200 
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 Tillstyrkta ansökningar 

Sökande  

(länsstyrelsens  

beteckning) 

Projekt/ändamål Tillstyrkt  

belopp (kr) 

Frälsningsarmén  

(712-2019) 

Nyinstallation av toalett för 

funktionsnedsatta 

158 679 

Kulturakademin  

(732-2019) 

Inköp av utrustning för ljus-

sättning 

65 000 

ABF Mitt i Lappland 

(743-2019) 

Inköp av videokonferensut-

rustning 

29 700 

Aktiv Ungdom  

Hemavan  

(814-2019) 

Luftvärmepump och varm-

vattenberedare till Ung-

domshuset i Hemavan 

55 800 

Stensele sportklubb 

(837-2019) 

Friidrottsutrustning 54 000 

Forsmarks skoterleds-

klubb  

(841-2019) 

Inköp av skoterledssladd 38 462 

Oltokkens intresseföre-

ning  

(846-2019) 

Belysning i mötes- och ar-

betslokaler 

31 500 

PR-föreningen Vild-

mannen  

(847-2019) 

Anläggningsutveckling 

Swampsoccer (torvpåfyll-

ning, vattenpump och serve-

ringsdisk) 

79 650 

Storuman Jikishin  

Aikidoklubb  

(851-2019) 

Inköp av träningsredskap 88 979 

Friluftsfrämjandet  

(883-2019) 

Belysning vid familjebacken 

i Storuman 

419 768 

Forsmarks byastugeför-

ening  

(945-2019) 

Byte av avvattningssystem 

(hängränna m.m.) vid bya-

stugan 

76 500 

Sollidens skoterklubb 

(951-2019) 

Inköp av skoterledssladd 43 825 

Storumans Folkets hus 

u.p.a  

(953-2019) 

Byte av styrvärmesystem, 

belysning och wifi-nätverk 

76 500 

Norrbergs idrotts- och 

intresseförening  

(988-2019) 

Renovering av byastugan i 

Norrberg (termostater och 

hängrännor) 

54 607 
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 Tillstyrkta ansökningar  

Sökande  

(länsstyrelsens  

beteckning) 

Projekt/ändamål Tillstyrkt  

belopp (kr) 

Jägareförbundet Tärna 

(1016-2019) 

Åtgärder vid skjutbanan i 

Tärnaby (renovering och 

underhåll av väg samt ut-

rustning) 

125 010 

Korpens motionsförbund 

(1017-2019) 

Inköp av träningsredskap 73 197 

Rönäs byastugeförening  

(1020-2019) 

Inköp av inventarier till  

byastugan (sängmoduler 

samt ihopfällbara bord och 

stolar) 

41 400 

Skarvsjöby bygdegårds-

förening  

(1021-2019) 

Byte av värmepump i byg-

degården i Skarvsjöby 

164 250 

Tärna hembygdsför-

ening  

(20127-2019) 

Installation av varmvatten-

beredare samt byte av led-

ningar 

22 190 

Gunnarns idrottsklubb 

(1094-2019) 

Installation av luftvärme-

pump 

21 938 

Hemavan Tärnaby  

näringsförening  

(1116-2019) 

Anordnande av vandringsled 

från Anjabackens dal med 

anslutning till Tärnaleden 

330 000 

IF Berguven  

(1118-2019) 

Inköp av skidspårsladd 39 623 

PR-föreningen Vild-

mannen  

(1123-2019) 

Inköp av bingomaskin, sy-

maskin och skylt 

44 100 

Stiftelsen Hemavan-

kyrkan  

(1128-2019) 

Elsäkerhets- och energi-

effektiviseringsåtgärder i 

Hemavankyrkan 

57 252 

Storumans IK  

(1129-2109) 

Storumans Climbing  

Community (klättervägg i 

bollhallen i Storuman) 

135 000 

Storumans mekarför-

ening  

(1130-2019) 

Inköp av billyft 49 000 

Tärna IK Fjällvinden 

(1132-2019) 

Utegym vid Vikmyra skid-

stadion i Tärnaby 

197 001 
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 Tillstyrkta ansökningar 

Sökande  

(länsstyrelsens  

beteckning) 

Projekt/ändamål Tillstyrkt  

belopp (kr) 

Pauträsk fiskevårdsom-

rådesförening  

(1276-2019) 

Inköp av vindskydd, utedass 

och bryggor vid Bergtjärn 

37 800 

Slussfors IK  

(1277-2019) 

Utegym vid elljusspår och 

slalombacke i Slussfors 

197 006 

  

Avstyrkta ansökningar 

Sökande (länsstyrelsens  

beteckning) 

Projekt/ändamål Sökt belopp 

(kr) 

PR-föreningen  

Vildmannen  

(422-2019) 

Marknadsförings- och eve-

nemangsbidrag 

180 000 

Storumans skoterleds-

klubb  

(577-2019) 

Skoterled runt omlastnings-

terminalen  

208 800 

Åskilje-Pausele bygde-

gårdsförening  

(786-2019) 

Konvertering till vattenburet 

värmesystem samt berg-

värmeanläggning 

687 375 

Gunnarns intresseföre-

ning  

(787-2019) 

Inköp av underhållsfria bad-

bryggor 

139 611 

Vävklubben Rallarrosen 

(849-2019) 

Byte av belysning i vävlokal 

i Blå kupan 

27 603 

Storumans skoter-

klubb/Folkracesektionen 

(954-2019) 

Inköp av arbetsmaskiner 

samt renovering av bana vid 

Forsvik raceway 

374 791 

Luspens ryttarförening 

(975-2019) 

Anläggningsutveckling 

(byggnad för höförvaring, 

uteboxar m.m.) 

418 841 

Forsmarks byastugeför-

ening  

(1010-2019) 

Fortbildning i hjärt- och 

lungräddning 

18 461 

Storumans kommun 

(1025-2019) 

Byte av belysning i isladan i 

Storuman 

558 125 
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Sökande (länsstyrelsens  

beteckning) 

Projekt/ändamål Sökt belopp 

(kr) 

Tärnafjällens gymföre-

ning  

(1027-2019) 

Start av nytt gym i Tärna-

fjällen 

1 048 500 

Storumans kommun 

(1072-2019) 

Handikappanpassat utedass 

och vindskydd i Atoklim-

pens kulturreservat 

388 260 

Tärna snöskoterklubb 

(1089-2019) 

Belysning och vatten till  

motorstadion Raven Hill 

180 000 

Sandvik-Ersmark m.fl. 

byars skifteslag  

(1125-2019) 

Byte av vattenpump i  

byastugan samt inköp av  

träningsutrustning 

13 406 

----- 
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KSAU § 29  KS/2018:1859 - 060 

 

Ansökan om medfinansiering - projekt Utveckling av 

Gränshandelsmarknaden i Tärnaby 
 

Visit Hemavan Tärnaby AB har 2018-12-05 och med revidering  

2018-12-13 inkommit med ansökan om medfinansiering till projektet  

Utveckling av Gränshandelsmarknaden i Tärnaby. 

 

Projektbeskrivning 

Gränshandelsmarknaden har anor från gränshandeln mellan Sverige och 

Norge som pågått sedan åtminstone 1800-talet. Mellan 1982 och 2010 

drevs marknaden på främst ideell basis av Tärna IK Tjällvinden, som i  

slutet av denna period tydligt signalerade till näringslivet i området att för-

eningen inte mäktade med ett så stort arrangemang på egen hand. Därför 

beslutade Visit Hemavan Tärnaby 2010 att överta huvudansvaret för  

arrangemanget. Genom åren har sedan VHTAB arbetat för att hitta en 

hållbar finansieringslösning för planering och genomförande, men det  

arbetet har ännu inte nått ända fram. 

 

Syfte 

Projektets syfte är därför att säkerställa en organisatorisk grund för att 

Gränshandelsmarknaden stabilt ska kunna genomföras och utvecklas år ef-

ter år. Därigenom ska destinationens företag och föreningar kunna dra 

nytta av de fördelar som evenemanget medför i och med det ökade antalet 

besökare till området. 

 

Målgrupp och aktiviteter 

Projektets målgrupp är företagen på destinationen, marknadsbesökarna, 

utställarna och samarbetspartners som andra marknadsarrangörer  

(Storumandagarna), och andra lokala och regionala företag. 

 

Marknaden ska utvecklas till ett hållbart evenemang och arbeta utifrån 

Håll Sverige Rents krav för att miljömärka evenemanget. Projektets  

huvudsakliga aktiviteter är marknadsföring, workshop med föreningar och 

företag, evenemangsförlängning, samarbetsplan med Fiskefestivalen och 

KulturAkademin, samverkan med andra marknadsarrangörer, studiebesök 

på andra marknader samt att utveckla och dokumentera evenemangsruti-

ner, arbetsordningar och checklistor. 

 

Projektperiod 

2019-01-01 – 2021-12-31 
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KSAU § 29 – forts.  

 

Styrgrupp 

Styrelsemedlemmar från VHTAB samt representant för Storumans kom-

mun. 

 

Projektbudget 

Kostnader   År 1 År 2 År 3 

Chartbooking, digitalt bokningspro-

gram  

10 000  10 000  10 000  

Håll Sverige Rent, miljömärkt event  11 000  11 000  11 000  

Köp av tjänst processledare   35 000 25 000 

Marknadsundersökning  20 000   

Studiebesök, möten samarbetspartners  10 000  25 000  10 000  

Marknadsföring  25 000  15 000  15 000  

Personal  192 000  163 000  163 000  

Totala kostnader 268 000  259 000  234 000  

    

Finansiering    

Egen finansiering VHTAB 26 800  25 900  23 400  

Sökta projektmedel från Storumans 

kommun  

241 200  233 100  210 600  

 

Bedömning 

Ansökan har behandlats i kommunens projektutvecklingsgrupp. Projekt-

utvecklingsgruppen bedömer att ansökan är väl genomarbetad och att inga 

invändningar finns mot projektet som sådant. Ett par frågor har dryftats i 

korrespondens med VHTAB. Den ena frågan gäller likheter och eventuell 

skillnad mot det evenemangsutvecklingsprojekt som Storumans IK har 

beviljats för Storumandagarna under 2019. VHTAB har förtydligat att de 

kommer att utnyttja tillfället att samarbeta med SIK:s projekt och att eve-

nemangen bör kunna dra nytta av varandra. 

 

Den andra frågan gäller avgränsningen mot det planerade Interreg-

projektet ”Bärkraft” som VHTAB under våren 2018 beviljats medfinan-

siering till, men som inte startat på grund av oklarheter på den norska si-

dan. 

 

Skillnaden mellan de två ”egna” projekten beskriver man på följande sätt: 

Bärkraft är gränsöverskridande och tar ett helhetsgrepp kopplat till håll-

barhetskriterier, GSTC (FN-initierad metodik), där handlingsplaner 
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KSAU § 29 – forts.  

 

upprättas och ligger till grund för hela projektarbetet. Bärkraft förbättrar 

förutsättningarna för företagen att kunna erbjuda långsiktiga, ansvarsfulla 

och hållbara produkter. 

 

Projekt Gränshandelsmarknaden avser främst säkerställande av fortsatt 

långsiktig organisation för Gränshandelsmarknaden där områden utveck-

las och fler parter engageras för att skapa ett hållbart och levande evene-

mang över tid. Det handlar om att ta tillvara och förvalta kunskap och  

rutiner men framförallt förädla och förändra de delar som krävs för att bli 

ett starkare och bättre evenemang. 

 

Koncernledningsgruppen har 2019-02-25 tillstyrkt projektet.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-02-26. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja projektet medfinansiering för år 2019 med 241 200 kronor ur 

bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt och näringslivs-

främjande åtgärder 

 

att eventuellt beslut om medfinansiering av projektet för år 2020 och 2021 

tas efter att en utvärdering gjorts efter evenemanget 2019 

 

att andra berörda och intresserade föreningar ska ha möjlighet att följa 

processen i projektet genom inbjudan från projektägaren. 

----- 
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KSAU § 30  KS/2018:267 - 060 

 

Ändringsansökan - medfinansiering av projekt Bärkraft 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-20 § 43 att Storumans 

kommun skulle delta i och medfinansiera rubricerat projekt med totalt 

1 146 988 kr för åren 2018-2021. 

 

Visit Hemavan Tärnaby (VHTAB) meddelade 2018-03-27 att ansökan 

återtogs hos Botnia-Atlantica på grund av svårigheter att få klart nödvän-

diga beslut i tid på svensk och norsk sida. VHTAB uttryckte samtidigt en 

målsättning att göra en förnyad ansökan vid kommande utlysning inom 

Botnia-Atlantica. 

 

VHTAB har 2019-02-11 inkommit med en reviderad ansökan. Projektets 

innehåll är i stort sett oförändrat men eftersom projekttiden blir kortare 

minskar budgetens omfattning. Detta innebär att Storumans kommuns 

medfinansiering istället blir totalt 745 560 kronor, fördelat enligt följande: 

 

År 2019 182 467 kronor 

År 2020 388 729 kronor 

År 2021 174 364 kronor 

 

Bedömning 

Ändringsansökan har behandlats i kommunens projektutvecklingsgrupp. 

Gruppen anser att projektets övergripande mål är viktiga och relevanta 

men att ändringsansökan är otydlig på flera punkter. 

 

Det behövs en specifikation på vad som ska göras i projektet operativt  

eftersom projektet omfattar mycket arbetstid. Då tids- och aktivitetsplanen 

inte tydligt hänger samman med budgeten behöver detta förtydligas. 

 

Storumans kommuns andel av medfinansieringen är inte proportionerlig 

mot kommunstorlek jämfört med de andra deltagande kommunerna. Det 

är också oklart om projektet är genomförbart sett till omfattningen, i rela-

tion till VHTAB:s grunduppdrag. 

 

Ansökan har att behandlats på koncernledningsgruppens sammanträde 

2019-02-25. Koncernledningsgruppen anser att klargöranden behöver  

göras för att kommunen ska kunna godkänna ansökan. Frågorna har vida-

rebefordrats till VHTAB. 
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KSAU § 30 – forts. 

 

VHTAB har 2019-03-11 inkommit med kompletterande uppgifter, som 

redovisas vid sammanträdet.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-03-04.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja ändringsansökan och delta i projektet 

 

att kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för 

medfinansiering av projekt samt näringslivsfrämjande åtgärder med 

182 467 kronor för år 2019, 388 729 kronor för år 2020 och 174 364 kro-

nor för år 2021 

 

att upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-03-20 § 43. 

----- 
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KSAU § 31  KS/2016:461 - 629 

 

Förlängning av projekt DURÅ (DUA-/ungdomsprojekt mot 

psykisk ohälsa hos ungdomar) 2019 
 

Projekt ”DURÅ” inleddes under hösten 2016 efter beslut i kommunstyrel-

sen 2016-10-25 § 98 med en initial projekttid på ett år, med målsättningen 

att projektet skulle fortsätta minst två år därutöver. 

 

Projektets övergripande syfte är att stötta unga till arbete eller studier en-

ligt grunduppdraget från DUA (Delegationen för unga och nyanlända till 

arbete.) I projektet har också fokus riktats mot att hjälpa unga med psykisk 

ohälsa genom att skapa en mer meningsfull vardag och skapa vägar framåt 

till utbildning och sysselsättning, som i sin tur skapar större förutsättningar 

för att de deltagande ungdomarna ska må bättre. Dessutom har nyanlända 

tagits in i målgruppen, efter att DUA:s generella uppdrag breddats av  

regeringen. 

 

En förlängning för ett år beslutades under hösten 2017 (KS 2017-09-08  

§ 120) för perioden 2017-12-01 – 2018-11-30. Anställningen av projekt-

arbetare har kunnat förlängas inom denna finansiering ända till  

2019-03-31 tack vare omorganisation av bemanningen i projektet. 

 

Arbetsmarknadsenheten ansöker nu om förlängning av projektet för peri-

oden 2019-04-01 – 2019-12-31 samt ytterligare medfinansiering på 

273 638 kronor. Under denna period kommer arbetet inom ”FINSAM”, 

samordningsförbundet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, 

att inledas tillsammans med Lycksele och flera andra grannkommuner. 

Målsättningen är att projektet DURÅ ska bli en del av FINSAM-

insatserna med utvecklad verksamhet och breddad målgrupp till alla åldrar 

och bakgrunder. 

 

Projektbeskrivning 
Verksamheten i projekt DURÅ har haft ett stort inflöde av deltagare tack 

vare gott renommé och positiv bild av verksamheten. I dagsläget är 18 

ungdomar inskrivna. 

 

Utöver pågående verksamhet ska fortsatt metodutveckling ske under 2019 

med: 

 

o Uppsökande arbetsmetod mot både deltagare och arbetsplatser. 

o Telefonpåringningar och kontinuerlig uppföljning. 

o Motiverande samtal och individuell coachning. 
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Allt fler deltagare ska få komma ut och testa praktik, ”visa upp sig” och 

prova vilken nivå man kan arbeta eller studera på. Fortsatt utveckling av 

samverkan ska ske mellan arbetsmarknadsenheten, gymnasiet, lärcentrum, 

integrationsenheten, näringslivskontoret samt privata och offentliga –  

arbetsgivare. 

 

Projektperiod 
2019-04-01 – 2019-12-31 

 

Styrgrupp 
Befintlig styrgrupp för DURÅ- och SIKT-projektet. 

 

Kostnadsbudget (kr)   

Lön 308 560 

Hyra kontor 10 400 

Tolk, vägledare 24 000 

Telefon och data 2 400 

Resor 10 000 

Summa 355 360 

 

Finansiering (kr) 

Medfinansiering Storumans kommun 273 638 

Resterande medel från 2018 81 722 

 

Bedömning 

Projektet har behandlats i kommunens projektutvecklingsgrupp. Projektet 

bedöms som mycket angeläget och värdeskapande både för deltagare och 

de berörda verksamheterna. 

 

Gruppen anser att det är angeläget att det skapas en långsiktig finansie-

rings- och organisatorisk lösning för projektets verksamhet eftersom det 

hjälper ungdomar att må bättre och ”komma vidare” i livet, och samtidigt 

också skapar samhällsekonomiska vinster när individer kommer närmare 

egen försörjning och inte blir beroende av försörjningsstöd och/eller andra 

ersättningsformer. 

 

Koncernledningsgruppen har 2019-03-11 tillstyrkt en förlängning av pro-

jektet.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-03-04.  
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Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja förlängning av projektet till och med 2019-12-31 

 

att kommunens medfinansiering, 273 638 kronor, tas ur bygdeavgiftsme-

del avsatta för medfinansiering av projekt och näringslivsfrämjande insat-

ser för år 2019. 

----- 

 

 


