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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-03-10, kl. 11.00-12.00 

     

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Therese Granström (C) 

 Ulf Vidman (M) 

 Karin Malmfjord (S) 

 Peter Åberg (S) tjänstgörande ersättare för Ann-Christine Jonsson (S) 

    

Övriga Maria Mickelsson sekreterare  

 Peter Persson koncernchef   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Karin Malmfjord 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-03-16 Paragrafer §§ 28-40 

 

 

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

 Maria Mickelsson 

  

                      

                    Ordförande …………………………………………………… 

 Tomas Mörtsell  

                            

 

 

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

 Karin Malmfjord 

 
 ANSLAG/BEVIS 

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

 

Organ                                             Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Sammanträdesdatum                     2015-03-10 

 

Datum då anslaget sätts upp          2015-03-16      Datum då anslaget tas ned    2015-04-07 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KSAU § 28   

 

Protokollets justering 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att utse Karin Malmfjord till protokollsjusterare.  

----- 
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KSAU § 29 KS/2014:306 - 860 

 

Motion - fördubbling av verksamhetsbidrag till Storumans musik- och 

teaterförening________________________________________________ 

 

Gun-Brith Stenvall (M) har 2014-09-23 lämnat in en motion om fördubb-

ling av det kommunala verksamhetsbidraget till Storumans musik- och tea-

terförening. 

 

Stenvall skriver följande i motionen: 

 

Storumans kommun har, som enda kommun i Västerbottens län, nominerats 

till Årets kulturkommun 2015. 

 

Storumans musik- och teaterförening får sedan många år tillbaka 50 000 

kronor i årligt verksamhetsbidrag från kommunen.  

 

Mot bakgrund av det rikliga kulturella arbete som föreningen utför i hela 

kommunen, föreslår Stenvall 

 

att det årliga verksamhetsbidraget till Storumans musik- och teaterförening 

fördubblas. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-23, § 74 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter översänts till fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens bedömning 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har ett givande samarbete med 

Storumans musik- och teaterförening samt med flera andra organisationer 

inom kulturområdet. Kulturakademin, Norrlandsoperan, samverkansgrup-

peringen för inlandskommunerna Motili, amatörteater, studieförbund och 

kulturföreningar inom det samiska språkvårdsområdet är exempel på sam-

verkansparter.  

 

Resultatet av samverkan blir ett brett utbud av kulturella aktiviteter för 

kommunens medborgare att ta del av. Förutom Storumans musik- och  

teaterförenings utbud, som företrädesvis arrangeras i den östra kommun-

delen, har övriga föreningar/förbund också sina kulturutbud som allmän-

heten kan ta del av.  
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KSAU § 29 – forts. 

 

Under 2014 fick Storumans musik- och teaterförening förutom budgeterade 

50 000 kronor ett extra bidrag på 10 000 kronor för att i samband med in-

vigningen av kulturhuvudstadsåret kunna täcka kostnaderna för konserten 

med vokalgruppen Framest från Riga. Förteckning över ett antal av de kul-

turaktiviteter som kommunen arrangerade i samverkan med andra aktörer 

framgår av särskild upprättad bilaga.  

 

Att ensidigt öka anslaget till en av samverkansparterna blir inte rätt om inte 

kommunen samtidigt kan öka anslagen till övriga föreningar. Nämnden kan 

däremot under 2015 se över om det finns möjligheter att omfördela medel 

från Motilisamarbetet till Musik- och teaterföreningens fördel.   

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-12-11 § 74 och 

2015-01-29 § 23. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås. 

----- 
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KSAU § 30 KS/2015:74 - 042 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2014 

 

Förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhets-

område 2014 har upprättats.  

 

Kommunstyrelsen har ett ekonomiskt resultat på 471 000 kronor 2014, dvs. 

nettokostnaderna har varit lägre än nettobudgeten. Poster som haft ett större 

överskott 2014 är uthyrning av svartfiber, fastighetsunderhåll och medel till 

kommunstyrelsens förfogande. En verksamhet som haft ett större under-

skott 2014 är räddningstjänsten. En avsättning på 1 300 000 kronor för 

framtida återställning av deponier har gjorts 2014 som belastat resultatet när 

posten inte var budgeterad.   

 

Kommunstyrelsen har en måluppfyllelse på 47 procent vilket är tre procen-

tenheter bättre jämfört med 2013. Förbättringen är inom området produkti-

vitet och effektivitet och kommer av att kommunstyrelsen har ett bättre 

ekonomiskt utfall 2014 jämfört med 2013. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-03-02. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2014 fastställs. 

----- 
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KSAU § 31 KS/2015:73 - 809 

 

Budget för samiskt förvaltningsområde 2015 

 

Förslag till budget för årets statsbidrag för samiska förvaltningsområdet har 

upprättats.  

 

Statsbidraget för år 2015 uppgår till 660 000 kronor och tillsammans med 

2014 års överskott finns totalt 880 000 kronor att disponera. Budgetfördel-

ningen föreslås enligt följande: 

 

Statsbidrag från 2010-2011 

(överfört från 2014) 220 000 

 

Statsbidrag 2015  660 000 

 

Förskola och skola   125 000 

Äldreomsorg    100 000 

Samråd    10 000 

Språk och kultur   220 000 

Samordning och samverkan  255 000 

Språkservice    15 000 

Övergripande information   20 000 

Reserverat från 2014   135 000 

 

Summa   880 000 880 000 

 

Samrådsgruppen för minoritetsfrågor inom samiska förvaltningsområdet 

har 2015-02-23 behandlat förslaget till budget. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-02-27. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till budget för samiskt förvaltningsområde 2015 god-

känns. 

----- 
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KSAU § 32 KS/2015:79 - 109 

 

Handlingsplan för samiskt förvaltningsområde 2015 

 

Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:274) ska 

det allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 

utveckla sin kultur i Sverige. Det ska vara ett särskilt fokus på barns ut-

veckling av kulturell identitet och användning av minoritetsspråket. De  

nationella minoriteterna ska också ges möjlighet till inflytande i frågor som 

berör dem och samråd ska hållas med minoriteternas representanter i sådana 

frågor.  

 

Inom förvaltningsområdet för samiska har den enskilde rätt att använda  

samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Det innebär 

en skyldighet för kommunen att ge muntliga svar på samiska och att, om 

den enskilde begär det, även översätta beslut och beslutsmotivering i ett 

ärende till samiska. Kommunen ska verka för att det finns tillgång till per-

sonal med kunskaper i samiska och man är skyldiga att när så efterfrågas 

erbjuda plats inom förskoleverksamhet och äldreomsorg där hela eller delar 

av verksamheten bedrivs på samiska. 

 

Förslag till handlingsplan för samiskt förvaltningsområde 2015 har upp-

rättats.  

 

Målet med handlingsplanen är att uppfylla lagens intentioner, medverka till 

att den samiska kulturen och det samiska språket synliggörs och att stödja 

revitalisering av de samiska språken.  

 

Syftet med handlingsplanen är att på ett tydligt sätt beskriva vilka insatser 

som ska genomföras under 2015 och därmed vara ett stöd i planeringen av 

kommunens verksamheter.  

 

Samrådsgruppen för minoritetsfrågor inom samiska förvaltningsområdet 

har 2015-02-23 behandlat förslaget till handlingsplan. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-02-27. 

 

Utredarens/samrådsgruppens förslag 

 

att upprättat förslag till handlingsplan för samiskt förvaltningsområde 2015 

godkänns. 
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KSAU § 32 – forts. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att även kommunstyrelsens arbetsutskott ges rätt 

att besluta om minoritetsspråkmedel vilket innebär följande justering på  

sidan 4 under avsnittet Språk- och kulturprojekt (minoritetsspråkmedel): 

 

”Beslut fattas av kommunstyrelsen alternativt kommunstyrelsens arbets-

utskott”.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer först proposition på Malmfjords ändringsyrkande och 

finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på om förslaget till handlingsplan i 

övrigt kan godkännas och finner att arbetsutskottet beslutar detta.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att göra följande justering på sidan 4 i avsnittet Språk- och kulturprojekt 

(minoritetsspråkmedel):  

 

”Beslut fattas av kommunstyrelsen alternativt kommunstyrelsens arbets-

utskott” 

 

att därefter överlämna förslaget till handlingsplan för samiskt förvaltnings-

område 2015 till kommunstyrelsen för godkännande. 
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KSAU § 33 KS/2014:399 - 820 

 

Projekt Aktivitetshus i Tärnaby 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-17 att förvärva fastigheten Laxnäs 

1:21 i Tärnaby (f.d. Folkets Hus). Köpeavtal undertecknades i december 

2014. Som ägare behöver Storumans kommun en utvecklingsplan för loka-

len. Mot den bakgrunden har frågan aktualiserats om att formulera ett pro-

jekt samt ett kommunalt direktiv som tillsammans ska tjäna som utveckl-

ingsplan för fastigheten. 

 

Det finns många idéer om vad som bör inrymmas i lokalerna, exempelvis 

gym, hyreslägenheter, bibliotek, samlingslokaler, dagis, samiskt centrum, 

kulturell- och alpin utställning/alpint museum. Det är Storumans kommuns 

uppgift att se till att byggnaden brukas förnuftigt. 

 

För driften av fastigheten ansvarar kommunstyrelsen och det kommunala 

fastighetsbolaget Umluspen (FABU) förvaltar den. Centralt är att tillgodose 

en hållbar drift, varför det initialt investeras i en ny värmepump med el-

panna som tillsats, borrhål samt ackumulatortankar vilket beräknas göra 

uppvärmningskostnaderna väsentligt lägre. 

 

Projektets syfte är att utforma ett nytt hållbart aktivitetshus med ett innehåll 

som tilltalar många och som säkrar en effektiv och rationell drift. Målsätt-

ningen är att utforma ett aktivitetshus i Tärnaby genom att samla relevanta 

aktörer, kulturyttringar och andra intressanta företeelser under ett tak och 

därigenom skapa en värdefull produkt för medborgare och besökare samt 

bidra till ett samhälle som är trevligt att vistas i och som attraherar nya be-

sökare till området. 

 

En projektledare ansvarar för att hålla ihop projektet genom att  

 

o arrangera möten med allmänheten och relevanta aktörer 

o växla upp projektmedlen genom att stimulera till fler aktörers medverkan 

o ta fram ett koncept för lokalen och stödja processen med visualiseringar 

och med skisser.  

 

Projektet ska rapportera till projektägaren och slutligen ska en utvärdering 

göras.  

 

Total projektbudget uppgår till 775 000 kronor. 
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KSAU § 33 – forts. 

 

Sökt medfinansiering från Storumans kommun: 

 

År 2015 400 000 kronor 

År 2016 275 000 kronor 

 

Koncernledningsgruppen har 2014-11-28 tillstyrkt projektet.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2015-02-27. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att genomföra projektet enligt upprättad projektbeskrivning 

 

att som projektägare finansiera projektet för år 2015 med 100 000 kronor ur 

verksamhet 10211 Kommunstyrelsens förfogande samt 300 000 kronor ur 

bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av EU-projekt.  

----- 
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KSAU § 34 KS/2015:12 - 060 

 

Projekt Innovativ turism i Lappland (INTILL)  - medfinansiering 

 

Visit Hemavan Tärnaby har 2015-01-28 ansökt om kommunens medfinan-

siering av rubricerat projekt.  

 

Projektet är ett samverkansprojekt mellan destinationerna Hemavan  

Tärnaby, South Lapland och Gold of Lapland. 

 

Projektets målsättningar är: 

 

o Att skapa förutsättningar för en utökad besöksnäring med konkurrens-

kraftiga, hållbara företag som ökar sina marknadsandelar och hittar nya 

säsonger 

 

o Samverkan mellan destinationerna som ger mervärden både ekonomiskt 

men också kunskapsmässigt 

 

o Innovativa grepp som att frångå konkurrens och samverka. Att slå sig in 

på internationell marknad tillsammans. Att skapa nätverk, organisations-

förändringar och finansieringslösningar. 

 

Detta kan åstadkommas genom: 

 

o Att arbetssättet ändras. Arbetsgrupper ska samarbeta för bättre utfall 

inom projektets olika aktiviteter 

 

o Följeforskning 

 

o Nätverk/kontakt med universitet och högskolor (Quattro helix). 

 

Resultatet kan bli tre starka destinationer och starka företag med högre om-

sättning, samt tre destinationsorganisationer som kan möta framtidens be-

hov av turistisk utveckling. 

 

Projektperiod: 2015-07-01 – 2018-06-30. 

 

Total projektbudget uppgår till 51 miljoner kronor, fördelat på 17 miljoner 

kronor vardera till de tre destinationerna. 
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KSAU § 34 – forts. 

 

Sökt medfinansiering från Storumans kommun uppgår till totalt 3 950 000 

kronor, fördelat enligt följande:  

 

 Kontant medfinansiering Uppväxling av tidigare 

  tilldelade turistbyråmedel 

 

År 2015  704 452 0 

År 2016  848 788 550 000 

År 2017  770 868 550 000 

År 2018  375 892 150 000 

 

Summa  2 700 000 1 250 000 
 

Medfinansiering övriga parter (hela projektperioden): 

 

Visit Hemavan Tärnaby 300 000 

Region Västerbotten 4 250 000 

EU:s regionalfond 8 500 000 

 

Arbetsutskottet har 2015-01-26, § 26 beslutat att avge avsiktsförklaring om 

att delta i projektet.  

 

Bedömning 

Projektet är angeläget och arbetsutskottet har redan avgett avsiktsförklaring 

om att delta. Kommunens projektutvecklingsgrupp har granskat ansökan 

enligt kriterierna i den lokala och regionala utvecklingsstrategin. Projektet 

syftar till att uppfylla flera prioriterade områden och är därför också ange-

läget att genomföra. 

 

Samtidigt är projektets mycket omfattande och det är inte helt enkelt att se 

hur målsättningarna ska uppnås eftersom aktivitetsplanen inte är särskilt  

detaljerad. 

 

Mot bakgrund av detta, samt att den stora summan kommunal medfinansie-

ring är mycket stor, och även att projektet ska hantera turistbyråuppgifter 

som redan upphandlats i tidigare sammanhang, är det angeläget att kommu-

nens inflytande säkerställs genom hela projektet. Detta kan enklast uppnås 

genom att kommunen erhåller en ordinarie plats i projektets styrgrupp.  

 

Koncernledningsgruppen har 2015-03-09 tillstyrkt ansökan. 
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KSAU § 34 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-02-25. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att delta i projektet 

 

att kommunens medfinansiering för år 2015, 704 452 kronor, tas ut bygde-

avgiftsmedel avsatta för medfinansiering av EU-projekt 

 

att villkora deltagandet i projektet med att kommunen tilldelas en ordinarie 

plats i projektets styrgrupp.  

----- 
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KSAU § 35 KS/2014:348 - 060 

 

Projekt Landsbygdens Science Park - senarelagd projektstart 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2014-12-02 § 117 beviljat medfinan-

siering till rubricerat projekt med totalt 100 000 kronor. 

 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr har i skrivelse  

inkommen 2015-02-18 ansökt om att få senarelägga projektstart till  

2016-01-01, med bibehållen total projektbudget och medfinansiering från 

parterna. 

 

Anledningen till senareläggningen är bland annat de tematiska utlysningar-

na och ansökningstiderna hos EU:s strukturfonder. Projektet kommer därför 

också att sträcka sig in i år 2018. 

 

Man vill mot bakgrund av den senarelagda projektstarten fördela medfinan-

seringen från Storumans kommun enligt följande: 

 

År 2016 40 000 kronor 

År 2017 40 000 kronor 

År 2018 20 000 kronor 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-02-25. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja ansökan om senarelagd projektstart till 2016-01-01  

 

att godkänna förändringen av periodisering för kommunens medfinansie-

ring. 

----- 
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KSAU § 36 KS/2014:175 - 106 

 

Lappland 2020 (LLU-strategi) - avsiktsförklaring om deltagande och 

medfinansiering_____________________________________________ 

 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr efterfrågar i  

ansökan 2015-02-20 en avsiktsförklaring angående deltagande i och med-

finansiering av strategin ”Lappland 2020”. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-03 § 80 att ställa sig bakom avsikts-

förklaringen för att ta fram denna strategi, för att bilda ett område för  

”lokalt ledd utveckling”, LLU (tidigare kallat LEADER). LLU är en metod 

som ska användas vid lokal utveckling och projektfinansiering främst för 

landsbygdsutveckling och andra lokalt anknutna projekt. 

 

Akademi Norr har under hösten 2014 arbetat fram en lokal utvecklings-

strategi enligt detta uppdrag. Strategin är inlämnad till Jordbruksverket för 

godkännande och beslut väntas innan sommaren Så snart det ges startbe-

sked från Jordbruksverket och övriga finansiärer kommer en förening att 

bildas och huvudman att utses. 

 

Strategin i korthet 

Strategin för Lappland 2020 omfattar kommunerna Arjeplog och Arvidsjaur 

i Norrbottens län samt Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina 

och Åsele i Västerbottens län. 

 

Arbetet ska ske utifrån en flerfondsstrategi där Jordbruksfonden, Social-

fonden och Regionalfonden ingår och samverkar. Syftet är att mobilisera 

engagemang och skapa delaktighet för en gemensam utveckling av ett om-

råde, och att stimulera idékraft och stärka samverkan i den lokala miljön. 

Övergripande mål är en långsiktig och hållbar utveckling i form av tillväxt, 

arbetstillfällen, företagande och livskvalité. 

 

Strategin ska vara styrande för den lokala aktionsgruppen (LAG) och de 

målgrupper som söker projekt. Strategin finner stöd i lokala och regionala 

strategier och planer och bidrar till uppfyllandet av Europa 2020-strategin. 

Framtagandet av strategin har baserats på 12 regionala och lokala träffar 

som genomförts för att säkerställa regionens medverkan i processen och 

cirka 130 personer har medverkat. 

 

Visionen är att Lappland 2020 är en internationell och attraktiv del av 

Europa där stolta, kompetenta och engagerade människor och företag vill 

bo, arbeta och utvecklas i nära samspel med natur, kultur, idéburen sektor  
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KSAU § 36 – forts. 

 

och modern teknik. För att uppfylla denna finns tre övergripande mål att 

jobba för: 

 

o Främja utvecklingen av fysiska och sociala miljöer där människor vill 

leva och bo. 

 

o Stärka människors kompetens och samhällsengagemang. 

 

o Främja utvecklingen av regionens näringsliv och breddning av den lokala 

arbetsmarknaden. 

 

De fyra insatsområdena har en tydlig koppling till den SWOT-analys som 

genomförts: 

 

o Aktivt medborgarskap 

 

o Attraktiv boenderegion 

 

o Hållbart näringsliv i utveckling 

 

o Arbetsmarknad och kompetens 

 

Budget och finansiering 

Budget för LLU-området omsluter 41,5 miljoner kronor under sju år och  

finansieras enligt följande: 

 

50 % av EU-medel (20 750 000 kronor) 

17% av statliga medel (7 055 000 kronor) 

33% av övriga offentliga medel (13 695 000 kronor) 

 

Akademi Norr föreslår att den övriga offentliga medfinansieringen 

(13 695 000 kronor) finansieras enligt följande:  

 

Länsstyrelsen i Västerbottens län:  5 335 064 kronor 

Länsstyrelsen i Norrbottens län:  756 217 kronor 

Norrbottens läns lansting:  756 217 kronor 

Deltagande kommuner:  6 847 501 kronor 
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KSAU § 36 – forts. 

 

Medfinansieringen från kommunerna baseras på invånarantalet i respektive 

kommun. För Storumans kommun söks medfinansiering enligt följande: 

 

År 2015 22 825 kronor 

År 2016 136 950 kronor 

År 2017 136 950 kronor 

År 2018 136 950 kronor 

År 2019 136 950 kronor 

År 2020 136 950 kronor 

År 2021 136 950 kronor 

År 2022 114 125 kronor 

Totalt 958 650 kronor 

 

Koncernledningsgruppen har 2015-03-09 tillstyrkt att avsiktsförklaring 

lämnas.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-02-27. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avge avsiktsförklaring angående deltagande i LLU-området Lappland 

2020 samt medfinansiering enligt ansökan 

 

att kommunens medfinansiering för år 2015, 22 825 kronor, tas ur bygde-

avgiftsmedel avsatta för medfinansiering av EU-projekt.  

----- 
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KSAU § 37 KS/2008:8 - 980 

 

Ansökan om förlängning och omdisponering av beviljat bidrag ur  

bygdeavgiftsmedel 2011 till projekt Målhus Anjabacken - Tärna IK 

Fjällvinden_______________________________________________ 

 

Tärna IK Fjällvinden har beviljats 600 000 kronor i bidrag ur 2011 års  

bygdeavgiftsmedel till projekt Målhus Anjabacken.  

 

Tärna IK Fjällvinden har 2014-12-03 inkommit med en ansökan om för-

längning och omdisponering av resterande beviljade bygdeavgiftsmedel för 

detta projekt. Medlen ska användas till investeringar i befintligt målhus i 

Ingemarbacken. Uppförandet av ett nytt målhus i Anjabacken har inte kun-

nat påbörjas då förhandlingar om arrendeavtal på marken inte kunnat slut-

föras.  

 

Av det ursprungliga bidraget på 600 000 kronor har 300 000 kronor redan 

omdisponerats till ny belysning i Ingemarbacken. Dessutom har även en 

förlängning av projekttiden tidigare beviljats. Av det beviljade bidraget 

återstår 87 000 kronor. De nedlagda medlen har använts till att upprätta ett 

enklare flyttbart målhus.  

 

Länsstyrelsen har framfört synpunkter på kommunens handläggning av 

bygdeavgiftsmedel då enskilda projekt ofta förlängs och omdisponeras. Ett 

bättre sätt att hantera de enskilda projekten är att befintligt projekt slutredo-

visas och att ny ansökan inlämnas för nytt projekt. 

 

Beredande organs förslag  

Redovisningsansvarig Helena Viktorssons tjänsteutlåtande 2015-03-02. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avslå ansökan om förlängning av projektiden för projekt Målhus  

Anjabacken 

 

att uppmana Tärna IK Fjällvinden komma in med slutredovisning av  

nedlagda medel på projekt Målhus Anjabacken 

 

att avslå ansökan om omdisponering av resterande bygdeavgiftsmedel för 

projekt Målhus Anjabacken 

 

att uppmana Tärna IK Fjällvinden att komma in med ny ansökan om  

bygdeavgiftsmedel för investering i projekt Målhus Ingemarbacken. 

----- 
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KSAU § 38 KS/2015:54 - 219 

 

Förvärvstillstånd - Storuman Skarvsjö 2:70 

 

Jan Olsson har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd att förvärva fastigheten 

Storuman Skarvsjö 2:70. 

 

Fastighetens areal uppgår till totalt ca 156 hektar, varav 112 hektar är 

skogsmark. 

  

Köpesumman uppgår till 1 450 000 kronor. 

 

Enligt ansökan är avsikten med förvärvet tillskottsmark och brukning på 

deltid.  

 

Enligt jordförvärvslagen ska boende i eller inflyttande till kommunen, om 

påtagliga sysselsättningsskäl föreligger, prioriteras i första hand när jord- 

och skogsbruksfastigheter byter ägare och förvärvet ska tillståndsprövas. 

Prövning är aktuell i detta fall eftersom köparen inte bor i kommunen. 

 

Eftersom boende- och sysselsättningsfrågorna i stor utsträckning är kom-

munala angelägenheter vill länsstyrelsen höra kommunens bedömning om 

fastigheten är av intresse för ortsbor ur sysselsättningssynpunkt och om det 

finns intresse för bosättning på den.  

 

Några intresseanmälningar eller andra signaler om lokalt intresse för för-

värv har inte kommit till länsstyrelsen.  

 

Länsstyrelsen anhåller om kommunens till- eller avstyrkan senast den  

10 mars 2015. Om kommunens har kännedom om några lokala intressenter 

bör dessa redovisas i kommunens yttrande.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tillstyrka ansökan. 

----- 
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KSAU § 39 KS/2015:78 - 106 

 

Nominering till styrelsen för föreningen Sambruk 2015-2017 

 

Storumans kommun är medlem i intresseföreningen Sambruk. Föreningens 

övergripande syfte är att skapa förutsättningar för kommunal verksamhets-

utveckling, baserad på e-tjänster.  

 

Inför föreningens årsmöte den 21 april 2015 har Storumans kommun möj-

lighet att nominera ledamöter och ersättare till föreningens styrelse perioden 

2015-2017.   

 

Nomineringsförslaget ska lämnas till valberedningen senast den 10 mars.  

 

Peter Åberg (S) har haft uppdraget som ersättare i styrelsen sedan 2006 och 

har detta uppdrag t.o.m. årsmötet 2015.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att nominera Peter Åberg (S) till styrelsen för föreningen Sambruk, i första 

hand som ledamot och i andra hand som ersättare.  

----- 
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KSAU § 40 KS/2015:115 - 109   

 

Deltagande i fördjupad studie om politik för krympande kommuner 

 

Josefina Syssner, forskare vid Linköpings universitets centrum för kom-

munstrategiska centrum har skrivit rapporten Politik för krympande kom-

muner.  

 

Rapporten bygger på en studie genomförd i fem kommuner som krymper 

befolkningsmässigt. Syftet har varit att undersöka hur lokala beslutsfattare 

inom politik och förvaltning uppfattar och beskriver de utmaningar som föl-

jer en långvarig befolkningsminskning. Studien har också syftat till att un-

dersöka hur dessa beslutsfattare hanterar demografisk tillbakagång, och 

vilka åtgärder man vidtagit med anledning av att befolkningen minskar.  

 

En av rapportens slutsatser är att kommuner som krymper bör utveckla en 

så kallad lokal anpassningspolitik, dvs. en politik som formulerar och preci-

serar de insatser som man ämnar göra för att anpassa sig till minskande be-

folkningstal och nya ekonomiska förutsättningar. Samverkan och innovativ 

organisering kan nämnas som möjliga inslag i en sådan lokal anpassnings-

politik.  

 

Projektmedel har beviljats från Forskningsrådet Formas till en fördjupning 

av frågan och man söker nu kommuner till den fördjupade studien.  

 

I studien kommer följande frågeställningar att tas upp:  

 

o Vilka konsekvenser som en långvarig befolkningsminskning har för de 

kommuner som krymper. 

 

o Vad detta innebär för välfärdsuppdraget och för möjligheten att svara 

upp mot statens krav. 

 

o Vad detta innebär för möjligheterna att rekrytera och behålla kompetens 

när befolkningen under en lång period blir både mindre och äldre och hur 

det är att vara politiker på en sådan plats. 

 

o Hur kommunen tacklar de utmaningar man står inför, vilka beslut har 

fattats, vilka prioriteringar har gjorts, resonemanget runt gjorda priorite-

ringar och hur medborgarna reagerat.  

 

Projektet beräknas påbörjas sommaren 2015 och dessförinnan önskar  

Josefina Syssner komma i kontakt med deltagande kommuner.  
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KSAU § 40 – forts. 

 

Kommunens kostnad för deltagande utgör arbetstiden för att ta fram bak-

grundsdata och medverkan i intervjuer.  

 

Ärendet har aktualiserats i Region 8 som nu samordnar och tar emot anmäl-

ningar om intresse att delta i den fördjupade studien.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att via Region 8 anmäla intresse att delta i den fördjupade studien.   

----- 

 

 

  


