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Kommunstyrelsens arbetsutskott  2016-12-06  

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2016-12-06 kl. 10.45-14.00 
 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.10  
    
Beslutande Se närvarolista (sid. 2) 
    
Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare  
 Peter Persson koncernchef 
 Jimmy Lindberg utredare, §§ 112-113 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera Karin Malmfjord 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2016-12-12 Paragrafer § 104-120 

 
 
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                     2016-12-06 
 
Datum då anslaget sätts upp          2016-12-12      Datum då anslaget tas ned    2017-01-03 
 
Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 
 
 
Underskrift                                      _________________________________________________  
                                                        Maria Mickelsson  
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Närvaro- och omröstningslista 

 
           Omröstning § 112 

Ledamöter Närvaro Ja Nej Avstår 

 
C 

 
Tomas Mörtsell 

 
NB 

  
1 

 

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

NB 

  

1 

 

 

C 

 

Therese Granström 

 

- 

   

 

S 

 

Karin Malmfjord 

 

NB 

 

1 

  

 

S 

 

Ann-Christine Jonsson 

 

NB 

 

1 

  

 

Tjänstgörande ersättare 

      

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

NB 

 

 

 

1 

 

   2 3  

  

NB = närvarande beslutande 
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KSAU § 104  KS/2016:632 – 012 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017 

 

Förslag till verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsen har upprättats.  

 

De ekonomiska resurser kommunfullmäktige ställt till kommunstyrelsens 

förfogande 2017 bedöms vara tillräckliga om verksamheten bedrivs med 

nuvarande omfattning och målsättning. Köken inom omsorgsnämnden och 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har förts till kommunstyrelsen 

2017. Köken utgör en egen enhet inom kommunstyrelseförvaltningen och 

leds av en kökschef.  

 
I analysdelen finns beskrivet att sysselsättningen bedöms öka kommande år 

utifrån genomförda och planerade investeringar i kommunen. Avgörande 

för hur framgångsrik investeringarna i området blir för kommunen är bero-

ende på hur många som väljer att bosätta sig i kommunen. En framgångs-

faktor för att få fler att bosätta sig i kommunen är att kommunen ytterl igare 

förbättrar sin attraktionskraft. 

 

Med ett väl fungerande mottagande och integration av nyanlända får man 

ytterligare fler att bosätta sig i kommunen. Det framtida behovet av kompe-

tensförsörjning i både offentlig och privat sektor kan delvis åtgärdas med ett 

fortsatt framgångsrikt integrationsarbete. 

 

Det råder brist på både bostäder och industrilokaler i kommunen. Problemet 

måste lösas på både kort och lång sikt. I det korta perspektivet måste lös-
ningar göras redan det närmaste året för att bristen på bostäder och industri-

lokaler inte ska bli tillväxthämmande. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-11-22. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017 fastställs. 

-----  
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KSAU § 105 KS/2016:631 – 041 

 

Kommunstyrelsens detaljbudget 2017 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till detaljbudget för 

kommunstyrelsens verksamhet 2017. Kommunstyrelsens budgetram har 

uppräknats med 1,6 procent och uppgår till 61 168 000 kronor 2017. Kom-

munstyrelsen har fr.o.m. 2017 övertagit all köksverksamhet från omsorgs-

nämnden och fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen 

har kompenserats med 10 283 400 kronor utöver ordinarie ramuppräkning 

för övertagande av köksorganisationen.   

 

De fullständiga effekterna av övergången till komponentavskrivningarna är 
inte helt klarlagda. Det man vet är att underhållskostnaderna kommer att 

väsentligt minska och att investeringarna istället kommer att väsentligt öka. 

De ökade investeringarna kommer att öka avskrivningarna, vilket i sin tur 

medför att utrymmet som blir över när underhållskostnaderna minskar 

kommer att behöva föras till avskrivningar istället. 

 

Väsentliga förändringar mot detaljbudget 2016: 

o 780 000 kronor har avsatts till utökade anläggningsbidrag. 

o 732 000 kronor har ytterligare avsatts till parkförvaltning samt vatten och 

avlopp. 

o Trafikkostnaderna har minskat med 1 669 000 kronor när antalet skol-

skjutsar utökats och antalet linjer minskats. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till detaljbudget 2017 för kommunstyrelsen fastställs. 

-----  
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KSAU § 106 KS/2014:340 – 002 

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Nu gällande delegationsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsom-

råde fastställdes av kommunstyrelsen 2014-11-11, § 131.  

 

Då delegationsordningen behöver ses över i vissa delar har berörda tjänste-

personer inom kommunstyrelseförvaltningen fått möjlighet att lämna syn-

punkter och förslag på förändringar. Ett förslag till reviderad delegations-

ordning har därefter upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2016-12-06.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 

fastställs.  

----- 
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KSAU § 107 KS/2016:664 – 002 

 

Delegering av beslutanderätt – justeringar i budget 2017 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-29, § 117 bland annat att delegera 

till kommunstyrelsen att göra nödvändiga justeringar i budget 2017 på 

grund av att verksamhet byter nämndtillhörighet inom beslutad totalram.  

 

Kommunstyrelsen har möjlighet att med stöd av kommunfullmäktiges be-

slut antingen bestämma att nödvändiga ramjusteringar ska beslutas direkt av 

kommunstyrelsen eller delegera till delegat att för kommunstyrelsens räk-

ning ha rätt att göra detta. 

 
Arbetsutskottet föreslår 

 

att redovisningsansvarig Helena Viktorsson har rätt att för kommunstyrel-

sens räkning göra nödvändiga justeringar i budget 2017 på grund av att 

verksamhet byter nämndtillhörighet inom beslutad totalram.  

----- 
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KSAU § 108 KS/2016:643 – 000 

 

Verksamhetsstrategiska system 

 

Människor förväntar sig i allt högre utsträckning att snabbt, enkelt och sä-

kert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet 

till inflytande genom digitala kontaktvägar. Utvecklingen av e-samhället 

erbjuder stora möjligheter för att bemöta dessa förväntningar och även klara 

samhällsutmaningar som åldrande befolkning, välfärdens finansiering, glo-

balisering och minskad klimatpåverkan. Genom att utnyttja IT och inform-

ation på ett smart sätt kan servicen förbättras, kvaliteten och effektiviteten 

höjas, innovationskraften och delaktigheten stödjas.  

 
Framgångsfaktorn för digitaliseringen i länets små kommuner anser bl.a. 

Digitala Västerbotten (Region Västerbotten) är att flera kommuner går 

samman för att utveckla e-tjänster. Första steget är att man inom varje 

kommun säkerställer att man har gemensamma verksamstrategiska system.  

 

Storumans kommunkoncern har ett flertal verksamhetsstrategiska system 

som används eller kan användas allmänt i kommunens förvaltningar och 

kommunens bolag. System som kan nämnas är ekonomi-, personaladminist-

rations- och ärendesystem. De kommunala förvaltningarna använder i dags-

läget inte samma ärendehanteringssystem vilket bedöms kommer att för-

svåra digitaliseringen och utvecklingen av e-tjänster. Eftersom Storumans 

och Lycksele kommuner har en gemensam IT-organisation fr.o.m. 2017 bör 

målsättningen vara för båda kommunerna att ha gemensamma verksamhets-

strategiska system. 
 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-11-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att koncernchefen får besluta om vilka verksamhetsstrategiska system som 

ska vara gemensamma för Storumans kommuns förvaltningar 

 

att koncernchefen får besluta om vilka verksamhetsstrategiska system som 

ska vara gemensamma för Storumans kommun och kommunens bolag 

 

att koncernchefen får besluta om vilka verksamhetsstrategiska system som 

föreslås ska vara gemensamma för Storumans kommun och Lycksele kom-

mun. 
----- 
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KSAU § 109 KS/2016:591 – 106 

 

Samverkan vid kommunal myndighetsutövning inom Region 8 

 

Under 2016 har det inom Region 8 (som är en sammanslutning av Storu-

mans, Sorsele, Arjeplogs, Malå, Norsjö, Åsele, Dorotea, Lycksele och Vil-

helmina kommuner) undersökts möjligheter till samverkan inom kommunal 

myndighetsutövning. Lycksele kommun har varit initiativtagare till sam-

verkan, som föreslås ske inom ett gemensamt kommunalt organ.  

 

Styrelsen i Region 8 beslutade 2016-09-29 att varje kommun var för sig får 

ta ställning till om man vill samverka med Lycksele kommun i myndighets-

utövning. Varje kommun ska meddela sitt eventuella intresse om samver-
kan till Lycksele kommun innan årsskiftet 2016/2017.  

 

Koncernledningsgruppen har berett ärendet 2016-10-03. Koncernlednings-

gruppen föreslår att kommunen inte ställer sig bakom om att delta i en ge-

mensam nämnd. Koncernledningsgruppen är dock positiv till att främja 

samverkan mellan kommunerna i myndighetsfrågor. 

 

Bedömning 

Storumans kommun har de senaste ca 10 åren varit i ett expansivt skede 

med koncentration till turist- och besöksnäringen i kommunens västra delar. 

Det är bara i Umeå och Skellefteå kommuner som det byggs mer än i Sto-

rumans kommun. Att kommunen har en väl fungerande bygg-, plan-, miljö- 

och hälsoskyddshantering är av högsta prioritet för fortsatt hög tillväxt i 

Storumans kommun samt att kommunen får en långsiktig och hållbar ut-
veckling där utrymme ges för både fast boende, fritidsboende, besökande 

och näringsliv. Bedömningen är att det i ett kommunalt gemensamt organ 

inte kommer att tas tillräcklig hänsyn till lokala förutsättningar för att få den 

utväxling av näringslivet och samhällsutveckling som man skulle få med 

nuvarande organisation.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-11-23. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Storumans kommun avböjer Lycksele kommuns erbjudande om att ingå 

i ett gemensamt kommunalt organ för myndighetsutövning. 

------ 
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KSAU § 110 KS/2016:601 – 106 

 

Överenskommelse om samverkan mellan polis och kommuner i lokal-

polisområde Södra Lappland – Medborgarlöfte 2017______________ 

 

Lokalpolisområde Södra Lappland har utarbetat ett förslag till samverkan 

mellan polis och kommuner i nämnda område. Samverkansdokumentet är 

benämnt medborgarlöfte och är en utveckling samt förstärkning av nuva-

rande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgar-

löftet är ett löfte om konkreta aktiviteter från polis och kommun i syfte att 

öka tryggheten och minska brottsligheten. 

 

Medborgarlöftet 2017 är bland annat följande:  
 

o Polisen lovar att tillsammans och i samverkan med kommunen delta i 

samverkansprojektet ”Tillsammans mot nätdroger”. 

 

o Polisen lovar att genomföra minst två riktade narkotikainsatser i Storu-

mans kommun under året, utöver det kontinuerliga pågående arbetet mot 

narkotika. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-11-28. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förslaget till medborgarlöfte 2017.  
----- 
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KSAU § 111 KS/2016:514 – 820 

 

Ansökan om anställningsbidrag 2017-2021 - Luspens ryttarförening 

 

Luspens ryttarförening har ansökt om ett utökat anläggningsbidrag samt 

förnyat anställningsbidrag. Föreningen anger också att man vill ha ett stöd 

för perioden 2017 – 2021 för att få ett stabilare verksamhetsplaneringsun-

derlag samt säkerställa en långsiktigare inriktning av verksamheten. 

 

 
Stöd till Luspens ryttarförening 2016 

Stöd 2016 

Anläggningsbidrag 64 000 

Anställd personal 2,5 tjänst 544 000 

Summa 608 000 

 

 
Luspens ryttarförenings ansökan för åren 2017-2021 

Stöd 2017 2018 2019 2020 2021 

Anläggnings- 

bidrag 
150 000 

150 000 150 000 150 000 
150 000 

Anställd  
personal 3,5 

tjänst 

1 101 000 
 

1 143 000 
 

1 188 000 
 

1 234 000 1 282 000 

Summa 1 251 000 1 293 000 1 338 000 1 384 000 1 432 000 

 

Bedömning 

Intäkterna som kommer in till föreningen i form av medlemsavgifter, 
ridskoleavgifter och stallhyror täcker inte föreningens kostnader för anlägg-

ning och verksamhet. Verksamheten är personalkrävande för skötsel av häs-

tar och anläggning.  

 

Den verksamhet som föreningen bedriver bedöms vara angelägen när den 

breddar kommunens fritidsutbud utanför det traditionella utbudet samt för-

bättrar kommunens attraktionskraft. Bedömningen är att kommunstyrelsen 

har ekonomiskt utrymme för att tillgodose delar av de bidrag Luspens ryt-

tarförening ansökt om. Bedömningen är också att för åren 2018 till 2021 

bör bidragen vara preliminära och slutligt beslut tas efter årlig redovisning 

av verksamheten från Luspens ryttarförening. 
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KSAU § 111 – forts.  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-11-22. 
 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Luspens ryttarförening erhåller ett stöd på 977 000 kronor år 2017 

 

att finansieringen - 977 000 kronor - sker ur verksamheten 3409 Anlägg-

ningsbidrag föreningar  

 

att Luspens ryttarförening ska redovisa och rapportera senast i november 

2017 hur verksamheten bedrivits. 

----- 

 

 

 
 

 

Förslag till stöd till Luspens ryttarförening 2017-2021 

Stöd 2017 2018 2019 2020 2021 

Anläggnings- 
bidrag 

 
150 000 

 
150 000 

 
150 000 

 
150 000 

 
150 000 

Anställd  
personal 2,75  

tjänst 

827 000 
 

862 000 
 

899 000 
 

936 000 975 000 

Summa 977 000 1 012 000 1 049 000 1 086 000 1 125 000 
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KSAU § 112 KS/2016:644 – 828 

 

Gym i Aktivitetshuset i Tärnaby 

 

Idag finns ett gym i Tärnaby inrymt i Skytteanska skolan. Utrymmena är 

dock olämpliga då det t.ex. uppges vara lågt i tak, trångt samt bristfällig och 

omodern träningsutrustning. Ur ett utbildningsperspektiv är det rimligt att 

de alpina utbildningarna på orten ska erbjudas goda förutsättningar att at-

trahera studenter och bidra till god utbildning och rehabilitering.  

 

Det finns ett behov av ett gym i Tärnaby då det efterfrågas av alpinutbild-

ningarna, privatpersoner och fritidshusägare. Det är exempelvis en stor an-

del som äger fritidshus i Hemavan/Tärnaby och som enligt projektförstu-
dien kan tänka sig att byta en kall dag i backen mot ett dagskort i gymmet.  

 

Utredning avseende gym i Aktivitetshuset I Tärnaby har upprättats av utre-

dare Jimmy Lindberg.  

 

Ytskikten är i förhållandevis gott skick men vissa saker behöver iordning-

ställas för att säkra en rationell drift. Bland annat behövs en entré med iden-

tifiering av betalande gymbesökare eftersom gymmet ska vara obemannat. 

Det behövs duschar, förvaringsskåp och omklädningsrum. För gruppträ-

ningar hyrs aulan framgent för att inte belasta gymmet med onödigt hög yt-

kostnad. I anslutning till aulan finns förråd där man lämpligen kan förvara 

gymutrustning. Det bedöms finnas marknadsmässighet i att koncessions-

upphandla driften av ett gym om löpande kostnader kan hållas låga. Den 

som driver gymmet utrustar det. 
 

Foajé 

I utredningen föreslås en gemensam foajé för verksamheterna i huset. Hu-

sets finaste utsikt kan på så sätt nyttjas till mer än en sak. Foajén kan med 

fördel användas vid särskilda tillställningar i aulan, t.ex. teater, bröllop, ut-

ställningar, bio och mässor etc. I foajén kommer ett kontor av infodesktyp 

att iordningställas. Förutom att tjäna som arbetsplats ska även detta kontor 

kunna informera om saker som händer i huset och i närområdet. Övrig yta 

kan möbleras med sittgrupper, den avskiljande väggen närmast ytterväggen/ 

utsikten görs i glas för att ta vara på utsikten.  

 

Finansiering investering 

 

Konto Belopp  Tidplan 

Centralt underhållskonto 602 500 2017 
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för fastigheter  

Totalsumma 602 500  

 

 
KSAU § 112 – forts.  

 

Finansiering drift 

 

Konto Belopp  Tidplan 

Kommunstyrelsens 

egna medel 

28 367 2017 

Totalsumma 28 367  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2016-11-25. 

 

Utredarens förslag 

 
att Fastighets AB Umluspen ges i uppdrag att genomföra föreslagna åtgär-

der/ombyggnationer 

 
att tekniska avdelningen ges i uppdrag att koncessionsupphandla drift av 

gymmet. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att ärendet utgår vid dagens sammanträde.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på Malmfjords yrkande om att ärendet 

ska utgå vid dagens sammanträde och finner att arbetsutskottet avslår yr-

kandet.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för att Malmfjords yrkande ska bifallas. 

o Nej-röst för att Malmfjords yrkande ska avslås.  

 

Omröstningsresultat 

Med två ja-röster och tre nej-röster avslår arbetsutskottet Malmfjords yr-

kande. Omröstningsresultatet framgår närmare av omröstningslista (sid. 2).  
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KSAU § 112 – forts. 

 

Propositionsordning  

Ordföranden ställer därefter proposition på utredarens förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detta.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Fastighets AB Umluspen ges i uppdrag att genomföra föreslagna åtgär-

der/ombyggnationer 

 

att tekniska avdelningen ges i uppdrag att koncessionsupphandla drift av 

gymmet. 
 

Reservation 

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

slutet till förmån för Malmfjords yrkande med följande motivering:  

 

”Innan beslut tas om gym vill Socialdemokraterna se en helhetslösning av 

Aktivitetshusets (”Folkans”) olika användningsområden”.  

----- 
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KSAU § 113 KS/2013:246 – 209 

 

Tempererad utomhuspool i Storuman 

 

Mikael Yngvesson och Rolf Johansson inlämnade 2013-05-30 en skrivelse 

till Storumans kommun där man redogjorde för fördelar med uppförande av 

en tempererad utomhuspool i Storuman, förslagsvis vid Badsjön/Storumans 

camping. Till skrivelsen fanns namnlistor bifogade för att visa att önskemå-

let var väl förankrat. 

 

Sammanfattning 

Badsjön är en konstgjord sjö som ligger på Vattenregleringsföretagens mark 

och som kommunen förvaltat sedan 1950-talet. Det är reglerat i avtal att det 
ska vara kommunen och ingen annan som förvaltar marken. 

 

En tempererad utomhuspool på föreslagen plats är något befolkningen efter-

frågat i en rad skrivelser och medborgarförslag sedan 1967, men som av 

olika skäl inte kommit att realiseras. En sådan anläggning kan mycket väl 

leda till fler övernattningar på campingen och att fler turister ur den viktiga 

genomfartstrafiken stannar till i Storuman och lämnar ett värdefullt bidrag 

till ortens företag. 

 

Bedömning 

Kommunen ser att det historiskt varit ett högre antal gästnätter på cam-

pingen och att antalet stiger med de investeringar som görs. Andelen barn 

och unga utgör en lägre andel bland besökare än de gör i populationen. 

Barnfamiljer söker sig till andra campinganläggningar som erbjuder mer 
och enligt campingarrendatorn uppger besökande barnfamiljer att de skulle 

tänka sig att stanna längre om det fanns mer att göra för barnen. Det är 

också kommunens bedömning att en pool skulle kunna stärka både badsjö-

området och campingens attraktivitet.  

 

Målgruppen är främst barn och unga vuxna. En tempererad utomhuspool 

skulle verka för ökad motion och rörelse. Simkunnighet ger glädje och 

trygghet i och vid vatten. Det är viktigt att börja tidigt med vattenvaneöv-

ningar. Badhuset är stängt under sommaren och det finns i dagsläget ingen 

konkurrent i det direkta närområdet som missgynnas av en dylik satsning.  

 

Samråd om en tänkbar placering har genomförts med campingens arrenda-

tor, ägaren till marken (Vattenregleringsföretagen) och miljö- och sam-

hällsbyggnadsnämnden. Det finns vidare 28 stycken lämpliga parkerings-

platser i omedelbar anslutning till platsen, som inte används sommartid.  
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KSAU § 113 – forts.  

 

Verksamhetens drift skulle delfinansieras via inträden och anläggningen 

kan drivas i kommunal regi som en service till medborgare och besökare. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2016-11-24. 

 

Utredarens förslag 

 

att kommunstyrelsen ansöker om bygdeavgiftsmedel för att finansiera upp-

förandet av en tempererad utomhuspool. 

 
Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att ärendet utgår vid dagens sammanträde.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på Malmfjords yrkande och finner att 

arbetsutskottet avslår detta.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på utredarens förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detta.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsen ansöker om bygdeavgiftsmedel för att finansiera upp-

förandet av en tempererad utomhuspool. 
----- 
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KSAU § 114 KS/2016:641 – 814 

 

Ansökan om medfinansiering - projekt Tätortsnära friluftsliv i  

Storuman- och Stenseleområdet__________________________ 

 

Tekniska avdelningen har 2016-11-22 inkommit med ansökan om med-

finansiering till rubricerat projekt. Projektet ska rusta upp stigar i Storuman- 

och Stenseleområdet och synliggöra dem för allmänheten, för att uppmuntra 

till tätortsnära friluftsliv. 

 

Projektbeskrivning 

Under 2016 har energirådgivningen och INTILL-projektet (Innovativ tur-

ism i Lappland) tillsammans med GIS-ansvarig, kommunikatören och folk-
hälsosamordnaren tagit fram en första version av en friluftskarta över tätor-

terna Storuman och Stensele. 

 

Området har under många år saknat denna typ av karta som visar var det 

finns stigar och vägar som kan användas för att ta sig ut i naturen. Det finns 

ett antal stigar och leder, men eftersom det inte funnits någon skötselplan 

eller resurser för att hålla efter stigarna har många förfallit och vuxit igen. 

Det finns behov av röjning, skyltning, nya broar och spänger. I dagsläget 

finns det endast ett fåtal bänkar utställda längs stigarna och projektet ska 

därför sätta upp fler bänkar, grillringar och vindskydd. 

 

Projektet ska uppdatera den framtagna friluftskartan och komplettera den 

med bilder på trevliga utflyktsmål. Den uppdaterade kartan kommer efter 

projektets slut att skickas ut till samtliga hushåll i området samt göras till-
gänglig via turistinformationen och på kommunens hemsida. 

 

Totalt ska projektet rusta upp minst sju stigar och leder med en längd av 

cirka 45 kilometer. Minst 30 kilometer av dessa kommer att slyröjas. Cirka 

25 skyltar ska sättas upp och cirka fem grillplatser med vindskydd och 

bänkbord ska ställas i ordning. 

 

Projektet ska leda till att de lokala naturvårdsvärdena tas tillvara på ett 

bättre sätt och att fler får tillgång till en hälsosam livsmiljö, vilket också  

leder till bättre folkhälsa. Efter projektets slut är avsikten att tekniska av-

delningen tar över ansvaret för skötseln av de upprustade stigarna. 

 

Projektet söker medfinansiering från länsstyrelsen inom programmet för lo-

kala naturvårdssatsningar (LONA) och det nationella miljömålet ”god be-

byggd miljö”. Projektet ska också samverka med ett antal ideella föreningar 
för röjning och upprustning av de utpekade stigarna och spåren. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 18 (25)  

    

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-06  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAu § 114 – forts.  

 

Projektperiod 

2017-01-01--2018-12-31. 

 

Total projektkostnad 

912 500 kronor. 

 

Sökt medfinansiering från Storumans kommun 

 
  Kontant Egen arbetstid 

År 2017 197 500 26 255 

År 2018 197 500 26 255 
Totalt 395 000 52 510 

  

Övriga medfinansiärer 

Länsstyrelsen i Västerbottens län via LONA-programmet: 395 000 kronor  

Föreningar (ideell arbetstid och sponsring): 70 000 kronor. 

 

Bedömning 

I kommunens Folkhälsopolitiska program (fastställt av kommunfullmäktige 

2015-04-27 § 57) är ”förutsättningar för fysisk aktivitet och bra matvanor” 

ett av de prioriterade insatsområdena, med delmålet ”samhällsplanering för 

en miljö som möjliggör fysisk aktivitet i vardagen, såsom välskötta och till-

gängliga gång- och cykelvägar”. Projektet bedöms bidra mycket väl till 

denna målsättning. 

 
Koncernledningsgruppen har 2016-11-28 tillstyrkt projektet.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-11-25. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att genomföra projektet med tekniska avdelningen som projektägare 

 

att kommunens kontanta medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta 

för medfinansiering av projekt, med 197 500 kronor/år för åren 2017 re-

spektive 2018. 

----- 
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KSAU § 115 KS/2016:596 – 370 

 

Utställning av förslag till "Vindkraft i Lycksele kommun, tillägg till 

översiktsplan"_____________________________________________ 

 

Storumans kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 

tillägg till översiktsplanen gällande framtida vindkraftsetablering i Lycksele 

kommun. Planen har tidigare varit ute på samråd och därefter omarbetats 

för att ställas ut för allmänheten. Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 

2016-12-13. 

 

Förslag till yttrande har upprättats av utredare Jimmy Lindberg.  

 
Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2016-11-24. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Lycksele kommun enligt upprättat förslag.  

----- 
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KSAU § 116 KS/2016:612 – 255 

 

Undersökningstillstånd enligt minerallagen - Granlidknösen nr 41 

 

Tertiary Gold Limited har hos Bergsstaten ansökt om undersökningstill-

stånd för området Granlidknösen nr 41 i Storumans kommun.  

 

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

ges tillfälle att yttra sig över ansökningar om undersökningstillstånd.  

 

Synpunkter på ansökan ska ha inkommit till Bergsstaten senast den 13 

december 2016. 

 
Förslag till yttrande har upprättats av utredare Jimmy Lindberg. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Bergsstaten enligt upprättat förslag.  

----- 
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KSAU § 117 KS/2016:613 – 255 

 

Undersökningstillstånd enligt minerallagen - Granlidknösen nr 51 

 

Tertiary Gold Limited har hos Bergsstaten ansökt om undersökningstill-

stånd för området Granlidknösen nr 51 i Storumans kommun.  

 

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

ges tillfälle att yttra sig över ansökningar om undersökningstillstånd.  

 

Synpunkter på ansökan ska ha inkommit till Bergsstaten senast den 13 

december 2016. 

 
Förslag till yttrande har upprättats av utredare Jimmy Lindberg. 

 

Arbetsutskottet beslutar  

 

att lämna yttrande till Bergsstaten enligt upprättat förslag.  

----- 
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KSAU § 118 KS/2015:527 - 251 

 

Överlåtelse av undersökningstillstånd enligt minerallagen - Näsvattnet 

nr 401_______________________________________________________ 

 

Sakumpu Exploration, filial har hos Bergsstaten ansökt om överlåtelse av 

undersökningstillståndet Näsvattnet nr 401 i Storumans kommun. Till-

ståndshavaren avser överlåta undersökningstillståndet till bolaget S2 Sve-

rige AB med adress i Malå.  

 

Enligt bestämmelsen i 3 § i mineralförordningen (2014:784) ska kommunen 

ges tillfälle att yttra sig över en ansökan om medgivande till överlåtelse av 

undersökningstillstånd inom viss tid.  
 

Yttrande ska ha inkommit till Bergsstaten senast den 6 december 2016. 

 

Bedömning 

Remitterade handlingar anses utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag och det 

bedöms i dagsläget inte finnas skäl att avstyrka ett beviljande av överlåtel-

sen.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2016-11-24. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tillstyrka ansökan om överlåtelse av undersökningstillståndet Näsvattnet 
nr 401.  

----- 
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KSAU § 119 KS/2016:568 – 430 

 

Remiss - bildande av naturreservatet Paubäcken i Storumans och 

Lycksele kommuner_______________________________________ 

 

Länsstyrelsen har 2016-10-21 översänt förslag till beslut och skötselplan för 

Paubäckens naturreservat i Storumans och Lycksele kommuner för yttrande 

senast 2016-12-07.  

 

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och att vårda och be-

vara värdefulla naturmiljöer. Paubäcken är ett vattendrag med mycket höga 

värden kopplat till natur och friluftsliv.  

 
Värden som anges i Länsstyrelsens skäl för bildande av reservat är bl.a.: 

 

o Paubäcken har hög grad av naturlighet och variationsrikedom. 

o Bäcker hyser ett av Sveriges och Europas största bestånd av 

flodpärlmussla och därmed god förekomst av öring. 

o Det finns även bestånd av stensimpa, som är beroende av klara och 

syrerika vatten och indikerar god vattenkvalitet. 

o Paubäcken har en artrik bottenfauna. 

o Omgivande marker i reservatet består av våtmarkskomplex med 

höga naturrvärden. 

o Paubäcken är viktig ur fiskesynpunkt och området kring bäcken 

används som strövområde. 

o Vattendraget och en del omkringliggande landområde ingår redan i 

Natura 2000-nätverket. 
 

Motiv till att naturreservat är en lämplig skyddsform för Paubäcken är att 

området innehåller flera olika värdefulla naturmiljöer med ett skötselbehov 

så att en skötselplan krävs och att det krävs restriktioner under lång tid för 

att värdena ska kunna bibehållas och utvecklas.  

 

Skillnaden mellan ett Natura 2000-område och naturreservat är att det inte 

finns några föreskrifter för Natura 2000-områden, utan att det istället krävs 

tillstånd att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande 

sätt kan påverka miljön i ett sådant naturområde.   

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016-11-07 berett ärendet och 

lämnat förslag till yttrande.  
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KSAU § 119 – forts.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna följande yttrande till länsstyrelsen:  

 

Storumans kommun delar Länsstyrelsens uppfattning om att området har 

höga naturvärden som bör bevaras. Det är positivt att bevara ett område 

som kan bidra till att stärka flera miljökvalitetsmål.  

 

Kommunen vill dock framföra att det inte tydligt framgår i förslaget till be-

slut om riskerna med gruvverksamheten i närområdet och dess tidigare in-

verkan, nuvarande inverkan och potentiella framtida inverkan på bäcken.  
 

I Storumans kommuns gällande översiktsplan ligger Paubäcken inom ett 

område där det finns beviljat undersökningstillstånd. Storumans kommun 

anser att Länsstyrelsen borde ha genomfört en konsekvensutredning kring 

eventuellt nytt och fortsatt mineraluttag i området och gett verksamhetsutö-

vare i området tillfälle att yttra sig i frågan.  

 

Det framgår inte tydligt om minkjakt kommer att tillåtas eller till och med 

främjas. Då huvudsyftet är att bevara flodpärlmusslorna och därmed också 

öringen bör minkbeståndet hållas nere.  

----- 
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KSAU § 120 KS/2016:623 – 269 

 

Förvärvstillstånd - Storuman Klippen 1:11 

 

Stefan och Camilla Linderholm har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd att 

förvärva fastigheten Storuman Klippen 1:11. 

 

Av ansökan framgår följande:  

 

Fastighetens areal: totalt 163 hektar varav 42 hektar skogsmark och 2 hektar 

åkermark.  

 

Köpesumma: 1 595 000 kronor 
 

Avsikt med förvärvet: Fritidsbosättning, 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 köparna 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 7  

december 2016. Om kommunen har kännedom om några lokala intressenter 

bör dessa redovisas i kommunens yttrande. Kommunens synpunkter bör i 

den mån det är möjligt anknyta till förhållandena i det specifika ärendet. 

Om kommunen däremot inte vill ta ställning till förvärvet bör detta framgå 

av yttrandet. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tillstyrka ansökan. 

----- 

 

 
 


