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Kommunstyrelsens arbetsutskott   2016-05-17  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2016-05-17 kl. 10.00—11.40  

    

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Ulf Vidman (M) 

 Karin Malmfjord (S)  

 Ann-Christine Jonsson (S) 

 Anders Persson (C) tjänstgörande ersättare för Therese Granström (C) 

   

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare  

 Peter Persson koncernchef 

 Patrik Nilsson administrativ chef §§ 46-48 

 Magnus Andersson teknisk chef § 51 

 Inger Carstedt trafikplanerare § 52  

 Lars-Erik Sundqvist räddningschef § 58 

  

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Karin Malmfjord 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2016-05-23 Paragrafer § 44—61   

 

 

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                     2016-05-17 

 

Datum då anslaget sätts upp          2016-05-23      Datum då anslaget tas ned    2016-06-14 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KSAU § 44 KS/2015:517 – 709 

 

Medborgarförslag - drift av loppmarknad i Stensele som socialt företag 

 

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

att utreda möjligheten att driva loppmarknaden i Stensele som ett socialt fö-

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

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

personer med funktionsnedsättning eller andra som vill ha en meningsfull 

sysselsättning. Det skulle vara trevligt med  

öppethållande flera dagar/vecka och även bakning/fikaförsäljning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-23 att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  

 

Utredning och bedömning 

Medborgarförslaget avser den secondhandbutik som Filadelfia i Storuman 

driver i Stensele där behållningen av försäljningen går till mission.  

 

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

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

och botten enligt Tillväxtverket om ett socialt engagemang kombinerat med 

ett entreprenöriellt handlande och företagande.  

 

Enligt den handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag dåvarande 

regeringen antog år 2010 är arbetsintegrerande sociala företag sådana före-

tag som driver näringsverksamhet 

 

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

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

 

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

annat väl dokumenterat sätt, 

 

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

liknande verksamheter, 

 

o företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. 

 

Sociala företag bör vara organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet 

beroende bl.a. på konkurrenslagstiftningen. Eftersom Storumans kommun 

inte äger secondhandbutiken i Stensele har kommunen inte heller rådighet 

på vilket sätt man väljer att driva verksamheten. Kommunen kan samarbeta  
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KSAU § 44 – forts.  

 

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

svårigheter att få och/eller behålla ett arbete. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-04-21. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

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

samhet som avses i medborgarförslaget samt att sociala företag bör vara or-

ganisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. 

----- 
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KSAU § 45 KS/2016:189 – 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2016 för kommunstyrelsen 

 

En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet har upprättats 

för perioden januari–april 2016. Kommunstyrelsens budgetram inklusive 

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

fyra månaderna är 33 procent. Nettokostnaderna för de första fyra månader-

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

med budgetramen.  

 

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

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

tenheter under riktpunkten för perioden och är också en procentenhet lägre 

än för motsvarande period 2015. 

 

Prognosen på helåret är att kommunstyrelsens nettokostnader hamnar på 

tilldelad budgetram 2016.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-05-16. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättad tertialuppföljning för perioden januari—april samt prognos för 

helåret 2016 godkänns. 

----- 
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KSAU § 46 KS/2016:190 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2016 för Storumans kommun 

 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

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

april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med 

budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter 

har gjorts för perioden januari – april. 

 

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

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

engångsintäkter kopplade till kommunens flyktingmottagande.  

 

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

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

tatet för kommunen, trots dessa prognoser, ser ut att ligga i linje med det 

budgeterade resultatet är det i nuläget inte nödvändigt att besluta om ytterli-

gare åtgärdskrav för dessa nämnder. Däremot bör nämnderna vara ytterst 

noggranna i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka 

eventuella ytterligare avvikelser som kan medföra större underskott där åt-

gärder krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-05-13. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättad tertialrapport uppföljning för perioden januari–april samt pro-

gnos för helåret 2016 godkänns 

 

att omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildningsnämnden uppma-

nas att vara fortsatt vaksam över sin budgetföljsamhet men föreläggs inte i 

nuläget med ytterligare åtgärdskrav för att klara sin budgetram. Nämnderna 

ska notera att de trots detta, i år och kommande år, omfattas av den långsik-

tiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram. 

----- 
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KSAU § 47 KS/2014:313 – 287 

 

Investering i kök inom omsorgsverksamheten i Tärnaby 

 

Mot bakgrund av en konstaterad arbetsmiljöproblematik vid äldreboendet 

Vikbackas kök har frågan om förändrad köksorganisation väckts. Anled-

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

utan omfattande investeringar.  

 

Arbetsmiljöverket har under april månad 2016 inspekterat köket på  

Vikbacka och överväger ett föreläggande mot arbetsplatsen.  

 

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

 

De olika alternativen innebär sammanfattningsvis följande:  

 

Alternativ  

Behålla nuva-

rande köks-

organisation 

Vikbacka Skytteanska 

skolan 

Granhöjden Totalt 

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

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

Alternativ 

Ett centralkök 

på Skytteanska  

skolan 

    

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

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

Alternativ –  

Tillagning på 

Granhöjden och 

Skytteanska  

skolan  

    

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

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

 

Bedömning 

Alternativet Tillagningskök på Granhöjden och Skytteanska skolan medför 

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

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

organisationen bedöms inte hållbar.  
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KSAU § 47 – forts.  

 

Alternativet Centralt tillagningskök på Skytteanska skolan och mottag-

ningskök på Vikbacka medför inga lägre driftskostnader. Därutöver till-

kommer risk för ökad trafik i skolmiljön som en följd av fler mattranspor-

ter.  

 

Alternativet Behålla nuvarande köksorganisation med tillagning på Vik-

backa samt Skytteanska skolan framstår slutligen som det bästa alternativet 

trots den högre investeringskostnaden. I den lösningen hålls driftkostnader 

på den lägsta nivån och samtidigt ökar inte transportbehoven.    

 

Mot bakgrund av ovanstående förordas att nuvarande kök på Vikbacka ska 

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

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

lagningskök och som svarar mot de krav som finns på arbetsmiljön. Fastig-

hets AB Umluspen har tillsammans med kostchefen beräknat investerings-

behoven till 7,5 miljoner kronor vilket innefattar projektering och samtliga 

utrustningsbehov i köket.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-05-09. 

 

Administrativ chefs förslag till beslut 

 

att nödvändiga investeringar görs i köket på äldreboendet Vikbacka under 

2017 i syfte att möta arbetsmiljö- och kvalitetskrav 

 

att 7,5 mnkr avsätts i kommunstyrelsens investeringsram 2017.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar 

 

att nödvändiga investeringar görs i köket på sjukhemmet Granhöjden.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på administrative chefens förslag och  

Malmfjords ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 

administrative chefens förslag.  
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KSAU § 47 – forts. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att nödvändiga investeringar görs i köket på äldreboendet Vikbacka  

under 2017 i syfte att möta arbetsmiljö- och kvalitetskrav 

 

att 7,5 mnkr avsätts i kommunstyrelsens investeringsram 2017.  

 

Reservation  

Karin Malmfjord (S) och Ann-Christine Jonsson (S) reserverar sig över  

beslutet till förmån för Malmfjords ändringsyrkande.  

----- 
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KSAU § 48 KS/2016:195 - 001 

 

Samordnad köksorganisation 

 

Nuläget 

Köksorganisationen - allmänt 

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

bildningsnämnden som omsorgsnämnden. Sedan 2015 leds all köksverk-

samhet av en kostchef som idag är organiserad inom omsorgsnämnden. Så-

ledes är såväl budget som verksamhet fördelad över två nämnder och che-

fen är satt att leda verksamheter som delvis faller under annan nämnds an-

svar.   

 

Kostchefens uppdrag att systematiskt styra verksamhetens kvalitet, eko-

nomi och nödvändigt arbetsmiljö- och utvecklingsarbete försvåras av att or-

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

olika verksamhetsplaner.  

 

Förändringsförslag 

En samordnad köksorganisation under en nämnd ger många fördelar; 

 

o Styrning och ledning förenklas eftersom verksamheten svarar mot en 

förvaltning och en nämnd.  

o En samordnad budget underlättar ekonomistyrning och uppföljning.  

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

lymer vid inköp vilket kan leda till kostnadsminskningar.  

o En samordnad organisation underlättar framtida utvecklingsarbete. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar idag för de kommungemensamma resurserna 

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

naturliga nämnden att även samordna köksverksamheten under.  

 

Uppdraget för den samlade köksorganisationen ska vara oförändrat jämfört 

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

och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden.  

 

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

huvudsak på samma arbetsställen som idag.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-05-09. 
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KSAU § 48 - forts. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att nuvarande köksorganisation samordnas under kommunstyrelsen från 

och med 2017-01-01.  

 

att kostchefen leder verksamheten 

 

att kostchefen tillhör administrativa enheten och är direkt underställd admi-

nistrative chefen 

 

att nödvändiga revideringar av reglementen genomförs med anledning av 

beslutet 

 

att nödvändiga justeringar av budgetramarna genomförs.      

----- 

 

  

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (30)  

    

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2016-05-17  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 49 KS/2016:167 – 240 

 

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

 

Förslag till markanvisningsavtal har träffats med AB Snöstenen. Förslaget 

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

har ensamrätt att förhandla med Storumans kommun avseende exploatering 

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

och 1:223. 

  

Avtalet innebär att: 

 

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

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

o köparen ansöker och bekostar lantmäteriförrättningen 

o marköverlåtelseavtal upprättas med sedvanliga handlingar och villkor 

o detaljplanearbetet bekostas av köparen, planavtal är upprättat 

o köparen bekostar byggande av infrastruktur inom planområdet 

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

tad tidplan 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2016-04-21. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till markanvisningsavtal godkänns. 

----- 
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KSAU § 50 KS/2016:194 – 252 

 

Förvärv av strategisk mark 

 

Inom kommunen pågår ett ständigt arbete med att förvärva tätortsnära 

markområden. Det blir en enklare planprocess om kommunen äger marken. 

Den expansiva utvecklingen i kommunen är ett av skälen till att kommunen 

är intresserad av att förvärva tätortsnära markområden.  

 

Kommunen behöver markområden för permanentbostäder och mark till öv-

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

 

Industrimark behövs för att möta kommande utveckling inom avfallsområ-

det och för att tillgodose möjligheter till parkering för långtradare och last-

bilar som väntar på förtullning. 

 

Tätortsnära områden behövs för det rörliga friluftslivet såsom utbyggnad av 

elljusspår, anläggande av fotbollsplaner m.m.  
 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2016-05-06. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att 3 000 000 kronor avsätts i kommunstyrelsens investeringsram 2016 för 

tätortsnära fastighetsförvärv. 

----- 
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KSAU § 51 KS/2016:150 – 050 

 

Upphandling - ramavtal för beläggningsarbeten 2016-2018 

 

Tekniska avdelningen har genomfört upphandling avseende ramavtal för 

beläggningsarbeten t.o.m. 2018-05-31, med möjlighet till upp till två års 

förlängning. Uppdraget omfattar utförande av beläggningsarbeten vid ny-

byggnad och underhåll samt reparations- och underhållsarbeten vid belägg-

ningsskador.  

 

Vid anbudstidens utgång 2016-04-25 har två anbud inkommit, som båda 

uppfyller ställda skallkrav och därmed kvalificerats för utvärdering.  

 

Vid sammanträdet redovisas utvärderingen av anbuden och förslag till  

tilldelning.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2016-04-28. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tilldela Svevia AB kontraktet avseende ramavtal för beläggningsarbeten 

2016-2018. 

-----   
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KSAU § 52 KS/2013:162 – 501 

 

Förslag till objekt för genomförande i Länstransportplan 2014-2025, 

Åtgärdsområden (potter)_____________________________________ 

 

Region Västerbotten beslutar om prioriteringar inom länstransportplanen 

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

dels namngivna objekt, dels avsatta medel för så kallade åtgärdsområden.  

 

Region Västerbotten beslutar om prioriteringar inom länstransportplanen 

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

dels namngivna objekt, dels avsatta medel för så kallade Åtgärdsområden.  

 

Region Västerbotten emotser senast den 30 juni 2016 kommunens förslag 

på åtgärder avseende Åtgärdsområden (potter) i nuvarande länstransport-

plan. 

 

Aktuella åtgärdsområden (potter)  

 

Åtgärdsområden (potter) Avsatta medel i 

planen per år (kr) 

1. Gång- och cykelvägar längst det statliga  

regionala vägnätet 

10 000 000   

2. Hållplatser för kollektivtrafik längs statlig väg 500 000  

3. Trafiksäkerhetsåtgärder i det statliga regionala 

vägnätet, inklusive rastplatser 

1 000 000 

4. Medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder och 

kollektivtrafikanläggningar, högst 50 procent 

av kostnad 

2 000 000  

5. Medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhets-

åtgärder i det kommunala vägnätet, högst 50 

procent av kostnad 

2 500 000  

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

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Inger Carstedts tjänsteutlåtande 2016-05-04. 
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KSAU § 52 – forts.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att följande förslag till objekt i åtgärdsområden för genomförande under 

2016-2021 godkänns och lämnas till Region Västerbotten:  

 

Gång och cykelvägar längst det statliga regionala vägnätet 

Objekt Total  

investering 

Kommunens  

medfinansiering 

Gång- och cykelväg. 

Gubbträskvägen, väg 987 

Gunnarn. Passage för skol-

barn, kollektivtrafik och 

handel/rekreationsområde. 

174 000 87 000 

 

Medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder och kollektivtrafikanlägg-

ningar 

Objekt Total  

investering 

Kommunens 

medfinansiering 

Gång- och cykelväg.  

Stationsgatan - delen Skol-

gatan- Järnvägsgatan. 

145 000 72 500 

Gång- och cykelvägsanslut-

ning mot resecentrum Järn-

vägsgatan delen Kraftverks-

gatan-Stenselevägen.  

299 700 149 850 

 

Medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder i det kommunala 

vägnätet 

Objekt Total  

investering 

Kommunens  

medfinansiering 

Gångfartsväg samt gång- 

och cykelväg i centrum  

Storuman. 

5 631 000 2 815 500 

Gång- och cykelväg. Skol-

gatan - delen Köpmangatan-

Stenselevägen Storuman 

333 500 166 750 

Gång- och cykelväg. Vall-

näsvägen Storuman. 

1 201 500 600 750 

Gång- och cykelväg samt 

vilplan. Berglundsvägen 

Hemavan 

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

vägnätet – forts. 

Objekt Total  

investering 

Kommunens  

medfinansiering 

Gång- och cykelväg. Ljung-

vägen-Björkvägen Tärnaby 

153 000 76 500 

Gång- och cykelväg. Gran-

vägen Tärnaby 

0

0

0 

594 000 

Förstudie för sammanhållna 

stråk, internvägar och gång- 

och cykelvägar i Hemavan. 

Behov av att ta fram un-

derlag för att motverka att 

ytterligare trafik/trafikanter 

dras till E12. 

1

0

0

 

0

0

0 

50 000 

 

Enskilda vägar 

Objekt Total investering Kommunens  

Medfinansiering 

Kanahobben. Beläggning 

enskild väg, väg 12246. Be-

söksmål. 

1 619 950 485 985 

Kungsvägen Hemavan, väg 

11358. Besöksmål. Stråk 

från E12 som angör Kungs-

leden och Botaniska träd-

gården. 

2 720 000 0 

----- 
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KSAU § 53 KS/2016:156 – 009 

 

Ansökan om medfinansiering - projekt Utveckling av fisket och fiske-

turismen i Storuman__________________________________________ 

 

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

sökan till rubricerat projekt. 

 

Sammanfattning 

Storumans kommun har goda möjligheter att utveckla fisketurismen och 

därigenom gynna både det lokala näringslivet och öka servicen till de bo-

ende inom kommunen. Projektet ska vara till nytta för bygdens fiskerättsä-

gare, boende i Storumans kommun och tillresta fisketurister. 

 

Projektets åtgärder främjar utvecklingen av fisketurismen inom stora delar 

av kommunen genom ökad kunskap om resursen, förbättringsåtgärder av 

fiskevatten och en förbättrad och väl anpassad förvaltning. Det är viktigt 

med en god förvaltning av fiskeresursen, att fiskbestånden är tillräckligt 

stora för att tåla beskattning av fiskare och att fiskevattnen upprätthåller en 

god status. För att förbättra vattendragens och ekosystemens status och 

förmåga att upprätthålla goda fiskbestånd behöver även biotopvårdande åt-

gärder utföras i vissa vatten. 

 

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

len som medfinansiering till ansökan om LONA (lokala naturvårdssats-

ningar) under 2017. Ansökan om LONA måste lämnas in senast 1 decem-

ber och medfinansieringen måste vara beviljad redan vid ansökningstill-

fället. 

 

Aktiviteter 2016 

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

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

läggs in i kartan. Samtliga fiskevårdsområden och fiskevatten inom 

kommunen kommer därmed att kunna presenteras på ett attraktivt sätt. 

o Fisketillsynsutbildning planeras för intresserade fiskerättsägare under 

2016. 

o Provfiske i Storumansjön. 

o Abborrberg - förslag till fiskevårdande eller fisketuristiska åtgärder ska 

sammanställas i en fiskeplan. 

o Avasund - uppdaterat kartmaterial, informationsskyltar och andra lik-

nande åtgärder. 

o Umnäs samfällighetsförening och Skarvsjöby samfällighetsförening – 

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

Holmsjöbäcken i Umnäs; Sarvträskbäcken. 

 

Aktiviteter 2017 

o Utveckling av fisketurismen i Storumans kommun. 

o Provfiske av delar av Storumansjön. 

 

Projektägare 

Ansökan beskriver inte vem som är den tilltänkta projektägaren och hur 

styrgrupp är tänkt att formeras. 

 

Kostnadsbudget 

År 2016 479 000 kr 

År 2017 334 000 kr 

Totalt 813 000 kr 

 

Sökt medfinansiering från Storumans kommun 

År 2016 147 250 kr 

År 2017 40 000 kr 

Totalt 187 250 kr 

 

Övrig finansiering kommer från regleringsmedel för de berörda vattendra-

gen, kommunens befintliga medel för fiskevårdsplanering samt medel från 

LONA för år 2017. 

 

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

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

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-04-22.  

 

Utredarens förslag 

 

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

hällsbyggnadsnämnden tar på sig rollen som projektägare och styrgrupp 

 

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

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

EU-projekt.  
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KSAU § 53 – forts.  

 

Bedömning 

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

till projektet under förutsättning att frågan om projektägare och styrgrupp 

först klargörs.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bereda ärendet ytterligare vad avser frågan om projektägare och styr-

grupp  

 

att därefter överlämna ärendet till kommunstyrelsen.  

----- 
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KSAU § 54 KS/2016:192 - 149 

 

Ansökan om medfinansiering - projekt Inlandets teknikpark (ITP) 

 

Vilhelmina kommun har i skrivelse daterad 2016-03-01 inkommit med  

erbjudande om deltagande i rubricerat projekt. 

 

Projektet Inlandets teknikpark (ITP) har pågått sedan 2015-01-01 med  

Vilhelmina kommun som projektägare och Dorotea och Åsele kommuner 

som övriga medfinansiärer. 

 

Storumans kommun erbjuds att delta i projektet under perioden 2016-03-01 

– 2016-12-31 för en avgift på 75 000 kr. Om Storumans kommun går med i 

projektet kommer kommunen även att tilldelas plats i projektets styrgrupp. 

 

Projektbeskrivning 

Övergripande mål är att deltagande företag ska växa och utveckla sina pro-

dukter samt att regionens ungdomar får en attraktiv utbildning och möjlig-

heter till kvalificerat arbete i regionen. Utbildningar ska vara attraktiv för 

både kvinnor och män samt för dem med annan etnisk bakgrund. Andelen 

kvinnor och män från olika kulturer som läser teknik måste öka och pro-

jektet vill verka för att det stannar i regionen efter utbildningen. 

 

Projektet ska med små tillskott till befintliga kompetenser och resurser 

inom gymnasieskola och Lärcentrum skapa en innovativ process som flyttar 

skolan närmare näringslivet för kompetensutbyte. Ur ett näringslivsperspek-

tiv ska det leda till utveckling av befintliga produkter, skapande av nya pro-

dukter, utbildningar som bättre uppfyller näringslivets kompetensbehov, 

nya företag och fler sysselsatta. Gymnasieskolan och Lärcentrum får attrak-

tivt utbildningsinnehåll med stark verklighetsanknytning till de berörda fö-

retagen i form av gymnasiearbeten och olika programfördjupningar. Genom 

tillgången till modern utrustning, som skolan inte kan finansiera på egen 

hand, och närhet till regionens företag säkras och höjs kvaliteten i undervis-

ningen. 

 

Projektparternas målsättning är att en långsiktig juridisk form för ITP kan 

skapas vid årsskiftet 2016/2017 samt att gå vidare med att underteckna ett 

avtal som delägare i ITP:s framtida juridiska form. 

 

Om Storumans kommun beslutar att delta i projektet kommer teknisk ut-

rustning till ett värde av 50 000 kronor investeras direkt i gymnasiet eller 

grundskola inom Storumans kommun och 25 000 kronor går till gemen-

samma kostnader för projektet. 
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Projektägare: Vilhelmina kommun 

 

Övriga medfinansiärer: Dorotea och Åsele kommun 

 

Målgrupp: Företag, elever, gymnasieskola och Lärcentrum i inlandet. 

 

Projektperiod: 2016-03-01 – 2016-12-31 

 

Sökt belopp från Storumans kommun: 75 000 kronor. 

 

Bedömning 

Projektet ligger väl i linje med de prioriterade områdena i LUS för  

Storumans kommun, område 2 och 2.3 (Strukturer för innovation/Ökad 

samverkan mellan näringsliv och akademi). 

 

Koncernledningsgruppen har vid sammanträde 2016-05-16 tillstyrkt pro-

jektet.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-05-06. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att delta i projektet 

 

att kommunens medfinansiering, 75 000 kronor för år 2016, tas ur bygde-

avgiftsmedel avsatta för medfinansiering av EU-projekt. 

----- 
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KSAU § 55 KS/2016:193 – 860 

 

Ansökan om medfinansiering - projekt Ensamkommande och  

nyanlända möter Kulturskolan__________________________ 

 

KulturAkademin har 2016-05-06 inkommit med ansökan om medfinansie-

ring till rubricerat projekt. 

 

KulturAkademin ingår i ett pilotprojekt som drivs av Arvsfonden i samar-

bete med Sveriges Kulturskoleråd. Syftet med projektet är att ge ensam-

kommande/nyanlända unga bättre uppväxtvillkor genom kulturskoleverk-

samhet. Kulturskolor i 14 kommuner (första året) ska förändra och förnya 

sin verksamhet så att ensamkommande/nyanlända inkluderas. 

 

Projektet ska dokumentera samt utvärdera aktiviteterna och rapportera detta 

till centralt håll under hösten. Samtliga rapporter från de deltagande musik-

skolorna samlas in och presenteras sedan i en handbok som ska spridas runt 

om i landet. 

 

Under 2016 söker projektet finansiering som betalar för rapportering, 

dokumentation, resor, lön till ledare osv. Projektet pågår i ytterligare två år 

efter 2016. Arvidsjaur Kulturskola administrerar projektet för den grupp av 

kommuner som består av Arvidsjaur, Malå och Storuman.  

 

Efter tre år ska projektet ha skapat en verksamhet som inkluderar både 

svenska och nyanlända. Storumanbor kan bli inspirerade av de nyanländas 

kultur och KulturAkademin kan bidra till denna assimilering. 

 

Genom att hitta rollfigurer bland de nyanlända kan vi kanske hjälpa de 

kommer in i det svenska samhället, och till exempel hitta ett jobb inom kul-

turen. Det kan vara svårt för befintlig personal att kommunicera med dessa 

människor utifrån vår musiktradition. KulturAkademin behöver därför ut-

bilda en eller fler personer som kan andra musikaliska språk och bli en länk 

mellan de olika kulturarven. 

 

Projektet ska under 2016 i Storumans kommun genomföra följande aktivite-

ter: 

 

o initiera ett flertal aktiviteter i både Storuman och Tärnaby 

o genomföra både lärarledda undervisningstimmar samt aktiviteter som ut-

vecklas för och av svenska ungdomar och nyanlända tillsammans 
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o påbörja samarbete med studieförbund, kyrkan och andra församlingar, 

fritids, de olika boenden, andra föreningar/organisationer som har ett in-

tresse att delta 

o genomföra någon gemensam aktivitet med Arvidsjaur och Malå som 

också ingår i projektet. 

 

Projektägare: Arvidsjaur kulturskola. 

 

Övriga projektparter: Malå kommun, Storumans kommun. 

 

Projektperiod: 2016 – 2018 (denna ansökan avser endast 2016). 

 

Sökt belopp från Storumans kommun: 80 000 kronor. 

 

Bedömning 
Projektet ligger väl i linje med de prioriterade områdena i LUS för  

Storumans kommun, område 1.3 (Levande kulturliv, social ekonomi och 

fritid/utveckla alla gruppers möjligheter till en aktiv fritid) och 5.1 (Fler och 

växande företag/utveckla företagande inom kultur och kreativa näringar). 

 

Koncernledningsgruppen har 2016-05-16 tillstyrkt projektet.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-05-06. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att delta i projektet 

 

att kommunens medfinansiering, 80 000 kronor för år 2016, tas ur bygde-

avgiftsmedel avsatta för medfinansiering av EU-projekt. 

----- 
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KSAU § 56 KS/2016:7 - 860 

 

Ansökan om medfinansiering från minoritetsspråkmedel - projekt  

Viessuoje Mujttuo_________________________________________ 

 

Såhkie Umeå Sameförening har 2016-01 inkommit med ansökan om med-

finansiering till projektet Viessuoje Mujttuo – digital satsning på ume-

samiskan. 

 

Projektet syftar till att skapa ett digitalt umesamiskt läromedel på initialt 

cirka 1000 ord och fraser. Orden och fraserna ska spelas in i videoform med 

talare från det hela umesamiska språkområdet, och sedan tillgängliggöras 

på en öppen internetplattform. 

 

De förväntade effekterna av projektet är att möjliggöra inlärning av grund-

läggande umesamiska med tillgång till internet, att lära ut kunskap om  

samisk kultur samt att bevara det umesamiska projektet i digital form. 

 

En projektledare anställs på 50 % under projektperioden för att arbeta med 

projektet. 

 

Projektperiod: 2016-03-01 – 2017-03-01 

 

Total projektbudget: 245 000 kr 

 

Sökt belopp från Storumans kommun: 10 000 kr. 

 

Övriga projektparter: Institutet för språk- och fornminnen, Sametingets 

kulturnämnd, Umeå, Lycksele, Arvidsjaur, Malå, Arjeplog och Sorsele 

kommuner. 

 

Bedömning 
Ärendet har behandlats vid möte i samrådsgruppen för samiskt förvalt-

ningsområde i Storumans kommun 2016-05-02. Samrådsgruppen tillstyrker 

ansökan under förutsättning att även de andra medfinansiärerna går med i 

projektet, samt att projektets resultat kommer invånarna i Storumans kom-

mun till del. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-05-04. 
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Arbetsutskottet beslutar 

 

att delta i projektet under förutsättning att även de andra medfinansiärerna 

går med i projektet, samt att projektets resultat kommer invånarna i  

Storumans kommun till del 

 

att kommunens medfinansiering, 10 000 kronor, sker ur statsbidraget till 

kommuner som ingår i samiska förvaltningsområdet (verksamhetskod 9509, 

projektkod 5064). 

----- 
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KSAU § 57 KS/2016:187 – 860 

 

Ansökan om bidrag ur minoritetsspråkmedel - CONIFA World  

Football Cup i Abchazien________________________________ 

 

FA Sápmi i Jokkmokk har 2016-04-20 ansökt om stöd för deltagande i 

CONIFA World Cup (världsmästerskapen i fotboll för områden som inte är 

medlemmar av UEFA eller FIFA) som hålls i Abchazien den 28 maj–5 juni 

2016. 

 

Det samiska landslaget har spelat inofficiella landskamper sedan 1985, och 

förbundet FA Sápmi grundades i mars 2014. Förbundet är en ideell förening 

som är avhängig externt ekonomiskt stöd för att kunna bedriva sin verk-

samhet. 

 

FA Sápmi ansöker om stöd för att kunna delta i turneringen i Abchazien 

med motiveringen att detta kommer att vara ett stort lyft för den samiska  

idrotten. Ingen specifik summa söks. 

 

Bedömning 
Ärendet har behandlats vid möte i samrådsgruppen för samiskt förvalt-

ningsområde i Storumans kommun 2016-05-02. Samrådsgruppen avstyrker 

ansökan med hänvisning till att detta inte är en språkaktivitet och att aktivi-

teten inte berör någon deltagare från Storumans kommun. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-05-04. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avslå ansökan. 

----- 
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KSAU § 58 KS/2016:191 – 181 

 

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för extraordinära händelser  

2016-2018____________________________________________ 

 

Bakgrund 

Alla kommuner ska för varje mandatperiod ta fram en risk- och sårbarhets-

analys (RSA). Denna ska utgöra grunden för kommunens planering inför 

extraordinära händelser och följa Myndigheten för samhällsskydd och be-

redskap föreskrift MSBFS 2015:5. Risk- och sårbarhetsanalysen ska också 

delges länsstyrelsen. Den ska göras under mandatperiodens första år men 

har av olika anledningar blivit försenad.  

 

Bedömning 

Risk- och sårbarhetsanalysen består av ett huvuddokument där en allmän 

beskrivning samt risker och sårbarheter redovisas på en övergripande nivå 

men också av ett dokument med en högre detaljeringsgrad. Huvuddoku-

mentet följer i uppställning och indelning samma uppställning som de all-

männa råd som är kopplade till ovanstående föreskrift har.  

I det detaljerade dokumentet beskrivs bland annat sannolikheter och förvän-

tade konsekvenser av respektive händelse.  

 

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska också utgöra en del av respek-

tive nämnds och styrelses egen krisplanering. 

 

Vid sammanträdet lämnar räddningschefen information i ärendet.  

 

Beredande organs förslag 

Räddningschef Lars-Erik Sundqvists tjänsteutlåtande 2016-05-04. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att notera lämnad information.  

----- 
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KSAU § 59 KS/2016:178 – 420 

 

Samråd - nationell vägledning vid nedmontering av vindkraftverk och 

efterbehandling av platsen, på land och till havs___________________ 

 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en 

vägledning vid nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av plat-

sen. Arbetet har gjorts i samverkan med ett flertal myndigheter och andra 

aktörer som berörs av detta.  

 

Syftet med vägledningen är att sammanfatta den kunskap som finns till-

gänglig och ge rekommendationer avseende nedmontering av vindkraftverk 

och efterbehandling av platsen och därmed bidra till mer enhetlig och för-

enklad regeltillämpning. Vägledningen tar upp olika aspekter som är av vikt 

vid ansökan om tillstånd eller anmälan för att uppföra vindkraftverk, vid 

planering respektive genomförande av den framtida nedmonteringen av 

verken och efterbehandlingen samt vid tillsyn. Vägledningen tar upp frågor 

avseende nedmontering och efterbehandling både på land och i vatten. 

 

Synpunkter på vägledningen lämnas till Energimyndigheten senast  

2016-05-23.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016-05-16 upprättat förslag till 

yttrande.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Energimyndigheten enligt miljö- och samhällsbygg-

nadsnämndens förslag.  

----- 
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KSAU § 60 KS/2016:186 – 107 

 

Föreningsstämma med Inlandskommunerna ekonomisk förening (IEF) 

2016_________________________________________________________ 

 

Inlandskommunerna ekonomisk förening (IEF) kallar till ordinarie före-

ningsstämma den 26 maj 2016 i Mora.  

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25, § 45 beslutat uppdra till kommun-

styrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstäm-

mor, årsmöten, föreningsstämmor m.m. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att utse Karin Malmfjord till kommunens ombud vid föreningsstämman. 

------  
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KSAU § 61 KS/2016:185 – 106 

 

Årsstämma med ideella föreningen Sambruk i Sverige 2016 

 

Ideella föreningen Sambruk i Sverige kallar till ordinarie årsstämma i 

Malmö den 25 maj 2016 kl. 16.30-17.30. 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25, § 45 beslutat uppdra till kommunsty-

relsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, 

årsmöten, föreningsstämmor m.m. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att delegera till presidiet att besluta i ärendet.  

----- 

 

 

  


