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KSAU § 32  KS/2015:236 - 849 

 

Motion - besökscenter i Hemavan 

 

Gunnar Andersson (S) har 2015-05-19 lämnat in en motion angående  

besökscenter i Hemavan.  

 

Ett besökscenter bör skapas i badhuset i Hemavan med receptionsutrymme, 

turistinformation samt kontorsutrymmen, café, bad med gymanläggning för 

friskvård, mindre enklare hall för gruppgymnastik, aerobics och dylikt samt 

bollsport. Dessutom bör en tillbyggnad innehålla lokaler för mindre företag 

inom turistnäringen såsom guider, friskvårdsterapeuter och instruktörer 

m.fl. 

 

Andersson föreslår 

 

att Storumans kommun förvärvar badhuset i Hemavan och erforderlig an-

gränsande mark 

 

att medel avsätts för att genomföra projektet enligt motionen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 77 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till  

koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Turistnäringens goda utveckling de senaste åren i framförallt i den västra 

delen av kommunen har inneburit att fler besökande kommer, fler är i 

sysselsättning, fler bygger fritidshus och att fler behöver bostad i området. 

Bl.a. turistnäringens goda utveckling gör också att kommunens ekonomi ut-

vecklas bra när fler människor flyttar till området och att fler har sysselsätt-

ning.    

 

För att klara av och behålla utvecklingen i den västra delen av kommunen 

måste kommunen göra omfattande nödvändiga investeringar i infrastruktur 

när antalet besökande och fast boende ökar i området. Investeringar som 

exempelvis kan nämnas är vatten och avlopp, mark för egna hem, flerbo-

stadshus, flygplats och förskola. Bedömningen är att det under kvarstående 

planeringsperiod 2016 till 2019 inte finns investeringsutrymme för att an-

lägga ett kommunalt besökscenter i Hemavan.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-05-07. 
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KSAU § 32 – forts.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås. 

----- 
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KSAU § 33 KS/2015:294 - 829 

 

Motion - konstgräsplaner 

 

Daniel Johansson (V) har 2015-06-23 lämnat in en motion om konstgräs-

planer i Storumans kommun där han skriver följande:  

 

Storumans kommun är i stort behov av satsningar på idrotten. Idrott är en 

viktig del i ett attraktivt samhälle. Idrottsklubbar och privatpersoner efter-

frågar bra fotbollsplaner och träningsmöjligheter tidigt på fotbollssäsongen-

en. Inlandsfotbollen håller på att dö ut och det är viktigt att kommunen 

verkligen jobbar för att förhindra detta genom att erbjuda bra träningsmöj-

ligheter. En förutsättning för att kunna konkurrera med andra orter och 

klubbar är förutsättningarna till att kunna träna på bra underlag.  

 

Johansson föreslår 

 

att Storumans kommun utreder vilka platser som är mest lämpade 

 

att Storumans kommun utreder vad kostnader för två planer blir 

 

att det anläggs två konstgräsplaner i Storumans kommun, en i östra delen 

och en i västra 

 

att Storumans kommun involverar idrottsföreningarna i arbetet 

 

att utredningen ska vara klar senast under 2016. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22 § 111 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande samt teknisk chef för 

tjänsteutlåtande.  

 

Teknisk chef har tillsammans med ansvarig handläggare för översiktsplane-

ring träffat representanter från Storumans idrottsklubb (SIK) för att fånga 

upp det utredningsarbete som historiskt är genomfört. Vidare har man till-

sammans med föreningen förutsättningslöst granskat möjliga placeringar av 

en tänkt anläggning och vad de olika platserna har för fördelar respektive 

nackdelar.  

 

Fortsatt scenario i utredningen är att fritidsanläggningar bör vara mer sam-

lade vid bollhall och islada och närmast utreds nu kostnader förknippade  
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KSAU § 33 – forts.  

 

med detta. För att få en jämförelse utreds parallellt även kostnaden kring 

etablering av en konstgräsplan på nuvarande plan vid Storhälla.  

 

I början av mars månad 2017 bjöd SIK in företrädare för Västerbottens fot-

bollsförbund för att få information om finansieringsfrågor kring fritidsan-

läggningar. I detta möte deltog även representanter från fritids-, kultur- och 

utbildningsförvaltningen och tekniska avdelningen. Ett tydligt budskap från 

fotbollsförbundets representant var att en förening ska vara drivande i 

denna typ av frågor, då det medför ökade möjligheter till en extern medfi-

nansiering. En förutsättning för en ansökan från en förening är dock att 

kommunen på något sätt deltar som finansiär i projektet. 

 

När det gäller Tärnaby är motsvarande process ännu inte påbörjad. Det 

finns dock medborgarförslag kring dels upprustning av ishockeyplan 

(KS/2015:252) samt upprustning av fotbollsplan (KS/2015:248) där det är 

lämpligt att representanter för kommunen gemensamt med föreningar ser 

över en långsiktig lösning där även frågan kring konstgräsplan för fotboll 

ska beaktas. Det bör även utredas en möjlig placering i samband med arbe-

tet kring den fördjupade översiktsplanen i Tärnaby.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-05-04. 

     

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås 

 

att kommunen fortsatt deltar i Storumans IK:s arbete kring att möjliggöra 

ett anläggande av en konstgräsplan i kommunens östra del 

 

att kommunen initialt tar en aktiv roll i att starta upp utredningsarbetet i 

kommunens västra del för att hitta drivande föreningar  

 

att kommunens ansvar, på samma sätt som i den östra delen, övergår till att 

vara stödjande i arbetet med att utveckla möjligheterna till olika aktiviteter i 

den västra delen av kommunen 

 

att en möjlig placering i den västra delen beaktas i arbetet kring den fördju-

pade översiktsplanen för Tärnaby. 

----- 
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KSAU § 34 KS/2015:408 – 819 

 

Motion - införande av lagliga allmänna skoterleder/betalleder 

 

Marianne Ronnhed Johansson (V) och Daniel Johansson (V) har  

2015-09-22 lämnat in en motion om införande av lagliga allmänna skoter-

leder/betalleder. 

 

I motionen skrivs följande:  

 

Vi är en kommun beroende av besöksnäringen och då till stor del vintertur-

ism och i synnerhet skoterturism. Någon fri skoterkörning finns det inte lag-

rum för, och man bryter mot lagen om man utan markägarens löfte kör ter-

rängfordon/snöskoter på dennes mark. Därför är skoterturismen beroende 

av lagliga allmänna skoterleder/betalleder. I vår kommun finns inte ett fullt 

utbyggt skoterledssystem med lagliga allmänna skoterleder/betalleder, vil-

ket kan få ödesdigra konsekvenser om markägare beslutar sig för att 

”stänga” sina marker för skotertrafik. 

 

När det rör sig om skoterleder över privat mark är det i första hand kommu-

nens ansvar.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att kommunen ordnar samråd med markägare, berörda näringar och skoter-

klubbar för att anlägga lagliga allmänna skoterleder/betalleder, där skälig 

ersättning utgår till markägare som då blir sakägare.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 115 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Utredning och bedömning 

Utredningen har inte tagit ställning till vinterturismens vikt för besöksnä-

ring inom kommunen och inte heller vilken andel skoterturism utgör.  

 

Sverige har en allemansrätt som, bortsett från övriga Norden, är unik i värl-

den. Det är en sedvanerätt som innebär att var och en i princip har rätt att 

färdas och vistas i naturen på annans mark. Däremot anses den inte ge rätt 

att med motordrivet fordon färdas på annans mark, inte heller i fjällmarker-

na (Proposition 1995/96:226 s. 33). 
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KSAU § 34 – forts.  

 

Rätten till att framföra motordrivna fordon kommer från Terrängkörnings-

lagen (TKL) och är enligt förarbeten till lagen en förbudslag som syftar till 

att skydda allmänna intressen mot skador och störningar som orsakas av tra-

fik med motordrivna fordon. Den förbjuder generellt sett körning i terräng 

på barmark samt viss körning i snötäckt terräng. Lagen syftar således till att 

skydda mark och vegetation mot skador samt att minska störningar på fauna 

och friluftsliv. Lagen riktar sig till alla som kör i terrängen, även till den 

som avser att köra på sin egen mark. Vidare ger lagen även skydd åt vissa 

näringar, såsom rennäring samt jord- och skogsbruk, genom att körning re-

gleras inom vissa områden av hänsyn till näringarna. 

 

Enskilda intressen, t.ex. markägarintressen, skyddas främst genom annan 

lagstiftning såsom brottsbalken (BrB). Också skadestånd enligt skade-

ståndslagen (SkL) kan bli aktuellt för t.ex. en markägare som drabbas av 

skada. Det är därför inte säkert att körning som i och för sig är tillåten enligt 

TKL också överensstämmer med andra bestämmelser. Det är den som kör i 

terrängen som har ansvar för att se till att denne inte bryter vare sig mot 

TKL eller andra lagar och regler som gäller för den som framför motordri-

vet fordon i terräng samt att enskilda och allmänna intressen inte riskerar att 

skadas eller störas av körningen. 

 

En skoterled är en vinterled som kan vara inrättad av olika skäl. Skoterleder 

underlättar skoterkörningen och bidrar till att höja säkerheten bl.a. genom 

utmärkningen av leden. Skoterleder kan även användas för att kanalisera 

skoterkörningen till de ställen som är lämpligast ur t.ex. naturvårds-, djur-

skydds-, markägar- eller rennäringssynpunkt. En skoterled kan vara både 

allmän och enskild, beroende på vem som svarar för ledhållningen, dvs.  

anlägger leden och svarar för driften av den. För en allmän skoterled ansva-

rar antingen länsstyrelsen eller kommunen för skoterledhållningen och för 

en enskild skoterled ansvarar annan, t.ex. en skoterklubb. 

 

För att en allmän eller enskild skoterled ska kunna anläggas krävs medgi-

vande av berörd markägare samt samråd enligt miljöbalkens 12 kapitel 6 §. 

Strävan efter att skriftliga markägaravtal upprättas borgar för att främja 

långsiktigt hållbara leder. 

 

I Storumans kommuns västra del har det genomförts ett projekt kring att in-

föra allmänna leder. Projektet färdigställs under våren 2017. Resultatet av 

projektet är att det numera finns allmänna skoterleder inom den västra delen  
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KSAU § 34 – forts.  

 

av kommunen. En av erfarenheterna från projektet är att det föreligger ett 

moment 22 där det initialt inte finns medel att kunna ersätta markägare för 

det intrång leder utgör, utan markägares omedelbara vinning är att trafik 

kanaliseras till de mest lämpliga platserna. I takt med att de frivilliga skoter-

ledsavgifterna ökar kan det i framtiden eventuellt finnas utrymme för er-

sättning till markägare. Frivilliga skoterledsavgifter är något som de flesta 

skoterklubbar och även kommunen infört. Syftet till avgiften är att ge nytt-

jaren av leden möjlighet att bidra till underhållet.  

 

Att från frivillig ledavgift införa betalleder är något som diskuterades i pro-

jektet kring att anlägga allmänna skoterleder i västra delen av kommunen. 

Resonemanget landade då i att det krävs ett större grundutbud av leder in-

nan det är lämpligt att ta steget till tvingande betalleder. Vad som däremot 

gjordes var att höja den frivilliga avgiften för att på så sätt kunna täcka viss 

del av driftskostnaden av lederna. Utveckling mot betalleder eller att hitta 

samverkansformer mellan skoterklubbar och kommun kring införande av 

kommunövergripande frivillig ledersättning eller andra alternativ till att få 

ersättning för det arbetet som läggs ner efter leder bevakas löpande.  

 

I kommunens östra del är det skoterklubbar som är huvudman för lederna. 

Med dessa klubbar har kommunen haft möten för att främst komma fram 

till en rimlig fördelningsmodell av den kommunala ersättningen för ledun-

derhåll, dels diskuterat nivå av underhåll och vilka krav som rimligt bör 

ställas kring leder (KS/2017:178.) Skoterklubbarna visar inget direkt in-

tresse eller någon vinst i att omvandla dessa leder till allmänna skoterleder. 

Däremot är det lämpligt att långsiktigt arbeta med att nya leder eller änd-

rade sträckningar tar höjd för krav och rekommendationer som om de är 

allmänna leder. Att även enskilda ledhållare strävar mot skriftliga avtal med 

markägare, håller samråd med berörda parter och jobbar med genomtänkt 

sträckning av leder för att hålla hög säkerhet.  

 

Med lärdom från kommunens projekt kring allmänna skoterleder i västra 

delen och avsaknaden av medel att initialt ha utrymme att ersätta fastighets-

ägare bör utgångspunkten baseras på frivillighet från markägare.  

 

Tillgängliga och säkra skoterleder för skoteråkare kan även uppnås genom 

ett nära samarbete mellan skoterklubbar och fastighetsägare och naturligtvis 

också genom kommunens deltagande även om huvudmannen för lederna är 

annan än kommunen.     
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KSAU § 34 – forts.      

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande/utredning 2017-04-27. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen därmed anses besvarad.  

----- 
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KSAU § 35 KS/2015:486 – 299 

 

Motion - inventering, kontroll och installation av hörselslingor i offent-

liga lokaler___________________________________________________ 

 

Tina Kerro (FP) har 2015-11-12 lämnat in en motion om hörselslingor i  

offentliga lokaler. 

 

Kerro skriver bl.a. följande i motionen:  

 

Det saknas fortfarande fungerande hörselslingor i offentliga lokaler i  

Storumans kommun.  

 

Tyvärr finns det på grund av okunskap alldeles för många slingförstärkare 

installerade som inte har tillräckligt hög effekt och inte uppfyller normen. 

Det gör att hörappartbärarna har svårt att uppfatta vad som sägs, trots att det 

finns en slinga installerad i lokalen. De dåligt fungerande slingorna beror 

ofta på dålig planering eller installation, men en annan vanlig orsak är att 

själva slingförstärkaren är för svag för att skapa den ström som krävs för att 

uppnå ett tillräckligt bra magnetfält. Systemet är helt enkelt underdimens-

ionerat.  

 

I somliga fall där slingor är installerade är detta inte gjort enligt de normer 

och den standard som råder och därför finns det brister i slingfunktionen.  

 

En hörselnedsättning kan ha en stor negativ inverkan på livssituationen. Det 

hjälpmedel som de flesta personer med nedsatt hörsel använder är hörappa-

raten men endast en sådan hjälper inte i alla situationer. En hörselslinga kan 

vara den avgörande faktorn mellan att vara helt utestängd från det sociala 

livet till att åter få uppleva glädjen av t.ex. en teaterföreställning eller film.  

 

Till motionen bifogas sju bilagor över gällande normer, standarder, lagar 

och regler m.m. 

 

Kerro föreslår 

 

att en inventering av hörselslingar i offentliga lokaler utförs av kompetent 

person 

 

att befintliga slingor ska kontrolleras att de följer den internationella stan-

darden IEC-60118-4 
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KSAU § 35 – forts.  

 

att i de fall slingor saknas eller inte fungerar ska en plan upprättas för hur 

man snarast möjligt åtgärdar bristerna.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 131 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

I kontakt med Fastighet AB Umluspen (FABU) som förvaltar kommunens 

fastigheter konstateras att det finns hörselslingor i de största lokalerna, 

Luspengymnasiets aula samt i Paragrafen i kommunhuset. Gällande funk-

tion går det inte säkert säga vilken status utrustningen håller.  

 

Vidare i kontakt med FABU är det överenskommet om att låta en extern 

part besiktiga och upprätta ett åtgärdsförslag för respektive lokal som berörs 

av Boverkets regler. Förslaget bör vara framtaget inför 2018 års budgetpro-

cess där eventuellt investeringsbehov kan behandlas.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-05-03. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen bifalls. 

----- 
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KSAU § 36 KS/2016:244 – 100 

 

Motion - lokal klimatanpassningsplan 

 

Karin Malmfjord (S) har 2016-06-13 lämnat in en motion om klimatan-

passning.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen:  

 

Klimatet är i förändring och år 2005 tillsatte regeringen en klimat- och sår-

barhetsutredning.  

 

FN:s medlemsstater har antagit klimatmål och staterna förbinder sig att nå 

målen.  

 

Utifrån FN:s mål har Sverige på nationell och regional nivå fastställt kli-

matmål. Det är även viktigt att även Storumans kommun tar fram lokala 

klimatmål.  

 

Malmfjord föreslår  

 

att en lokal klimatanpassningsplan utarbetas.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 62 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

energi- och klimatrådgivaren för synpunkter som sedan sammanställts av 

koncernchefen.  

 

Bedömning 

Kommunen har beviljats 395 000 kronor av SMHI till ett projekt för ut-

veckling av ett webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsar-

betet i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser. Kommunen sam-

arbetar i projektet med Lycksele kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten. 

Kommunen har tillsatt en arbetsgrupp för projektet som består av GIS-

samordnaren, miljö- och samhällsbyggnadschef, miljöinspektör samt 

energi- och klimatrådgivare. Den tillsatta arbetsgruppen har som ambition 

att göra en övergripande klimatanpassningsplan för kommunens verksam-

het. I planen ska risker och sårbarheter identifieras som har hög sannolikhet 

att de inträffar och som har en stor påverkan på kommunens verksamhet. 

Planen ska även redovisa och prioritera ett antal åtgärdsförslag.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-05-08. 
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KSAU § 36 – forts.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen bifalls. 

----- 
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KSAU § 37 KS/2016:456 – 301 

 

Motion - maxtaxa för VA och renhållning för pensionärer med egna 

småhus____________________________________________________ 

 

Erold Westman (KL) har 2016-09-27 lämnat in en motion där han anför att 

det är svårt för pensionärer som bor i egna småhus att klara sina fasta kost-

nader för vatten och avlopp samt renhållning. Westman anser att landsbyg-

dens folk som kämpat för att överleva i den här änden av Sverige inte ska 

behöva lämna sina hem på grund av att pensionen inte täcker kostnadsök-

ningarna.  

 

Westman föreslår därför  

 

att det införs maxtaxa för VA och renhållning för pensionärer boende i 

egna småhus.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-27, § 90 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till 

teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Utredning  

VA-verksamhet 

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet styrs av lagen om allmänna 

vattentjänster (Lag 2006:412). Avgiftsuttaget är reglerat i § 30 samt § 31 

där det förenklat beskrivs att avgiften inte får vara större än vad som er-

fordras för att driva VA-verksamheten (Självkostnadsprincipen), samt att 

avgiftsuttaget ska fördelas skäligt och rättvist. Skäligheten och rättvisan tar 

höjd för nyttan av vattentjänsten och inte enskilda hushålls betalningsför-

måga.  

 

Huruvida avgiftsuttagets storlek är korrekt kommer att belysas under året 

genom en utredning där även avgiftsuttagets fördelning mellan nyttigheter 

kommer att granskas.   

 

Att granska utifrån olika samhällsgruppers betalningsförmåga är dock i strid 

med lagens andemening och kommer därför lämnas därhän.  
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KSAU § 37 – forts.  

 

Renhållningsverksamhet 

Renhållning regleras genom flera lagar dock främst miljöbalken. 15 kap. 

20 § miljöbalken ålägger kommunen skyldigheten att svara för bortforsling 

av hushållsavfall inom kommunen. Vad som menas med hushållsavfall be-

skrivs enligt 15 kap. 3 §. Enligt 15 kap. 24 § miljöbalken är det förbjudet 

för alla andra än kommunen, eller den kommunen anlitar, att transportera 

hushållsavfall.  

Annan lag som styr verksamheten är av kommunallagen. Likställighetsprin-

cipen ska tillämpas, vilket innebär att invånarna ska vara likställda i fråga 

om sina rättigheter och skyldigheter gentemot kommunen (kommunallagen 

2 kap. 2 §). Samma avgift ska tas ut för samma prestation/tjänst. 

Enligt självkostnadsprincipen får inte kommunerna ta ut högre avgifter än 

som motsvarar kostnaderna för avfallshanteringen (kommunallagen 8 kap. 

3c §). Kommunen får inte göra någon vinst. Självkostnaden avser inte kost-

naden för den enskilda prestationen utan de samlade kostnaderna för hela 

avfallsverksamheten. 

 

Renhållningsavgiften inom kommunen är uppdelad på flera delar.  

 

o Grundavgift för att hantera fasta kostnader och kostnader kring ÅVC 

m.m. vilken varierar utifrån fastighetstyp/boendeform.  

o Avgift för kärl som täcker kostnader rörande insamling och omhänderta-

gandet av avfallet m.m. varierar utifrån behållarstorlek och tömningsin-

tervall.  

o Rörlig del där insamlat avfall vägs utifrån verklig mängd.  

o Avgift för Slamtömning, täcker kostnader för omhändertagande av slam 

från enskilda tankar och brunnar.  

 

Föreliggande prismodell kan därmed ses ge utrymme till att kunna anpassas 

till rådande brukande och behov.  

 

Bedömning 

För att inte förstöra grundläggande strukturer kring fördelningsmodeller att 

vara skälig och rättvis kan vare sig VA-kollektivet eller renhållningskollek-

tivet ta hänsyn till vissa gruppers eventuella begränsade betalningsförmåga.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-03-31. 
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Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås.  

----- 
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KSAU § 38 KS/2014:373 – 609 

 

Medborgarförslag - åtgärder mot miljögifter och farliga kemikalier i 

förskolan___________________________________________________ 

 

Emilia Ronnhed och Sara Mårtensson har 2014-12-09 lämnat in ett med-

borgarförslag om åtgärder mot miljögifter och farliga kemikalier i försko-

lor. 

 

På skolor och förskolor finns stränga krav på säkerhet men ytterligare en 

faktor behöver regleras för att barn ska vara säkra, nämligen de farliga  

kemikalierna som finns i produkter och varor i inomhusmiljön.  

 

Ronnhed och Mårtensson föreslår  

 

att Storumans kommun skärper hälso- och miljökraven i den kommunala 

upphandlingen för att få en bättre miljö på förskolorna och säkerställer att 

inköp sker så att lägstapris inte är styrande (se nytt beslut i EU-parlamentet 

januari 2014) 

 

att ett handlingsprogram för en Giftfri förskola antas som omfattar en kart-

läggning och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre 

hälso- och miljöfarliga ämnen. En styrning steg för steg av flöden av nya 

varor rekommenderas för att övergå till miljömärkta produkter och mer 

ekologisk mat utan farliga kemikalier 

 

att krav ställs på att förskolor inom kommunen rensar ut befintliga varor 

med potentiellt farliga kemikalier från förskolorna (se Naturskyddsför-

eningens rapport ”Giftfria barn leka bäst”) 

 

att stöd ges till förskolorna att implementera kraven på egenkontroll rö-

rande kemikalier i enlighet med lagstiftningen 

 

att det säkerställs, i den mån förskolorna själva står för inköpen, att inköps-

rekommendationer finns på alla förskolor där miljö- och kemikalieaspekter 

ingår 

 

att krav ställs på nybyggen och renoveringar så att inte nya problem uppstår 

 

att krav mot miljögifter och farliga kemikalier implementeras i de styrdo-

kument som berör förskolan och att detta följs upp årligen.  
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KSAU § 38 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24, § 17 att överlämna medborgar- 

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överläm-

nas till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, upphandlingsansvarig samt 

Fastighets AB Umluspen för yttrande.  

 

Yttranden 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2015-11-12 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2015-11-12, § 100 godkänt 

följande yttrande för de delar av medborgarförslaget som avser nämndens 

verksamhetsområde:  

 

Under punkt 2 föreslås kommunen anta Naturskyddsföreningens handlings-

program ”giftfri förskola”. Handlingsprogrammet innebär kartläggning och 

plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre hälso- och mil-

jöfarliga ämnen.  Det är troligen möjligt att göra en kartläggning och sedan 

ta fram en flerårig plan för hur inredning och inventarier ska bytas ut.  

 

Punkt 3 faller in under det som klassar en giftfri förskola enligt natur-

skyddsföreningen. För att kunna skapa en giftfri förskola behöver flera 

kommunala förvaltningar och även fastighetsbolaget arbeta tillsammans. En 

kommunal kemikalieplan som kan bidra till ett systematiskt arbetssätt för 

att minska användningen av farliga ämnen behöver tas fram av personal 

med kunskap inom området. Punkt 4 i förslaget påtalar att kommunen bör 

ge stöd till förskolorna att implementera kraven på egenkontroller rörande 

kemikalier i enlighet med lagstiftningen. Punkt 5 föreslår att kommunen sä-

kerhetsställer att inköpsrekommendationer med tanke på miljö- och kemi-

kalieaspekter finns på alla förskolor. Punkt 7 föreslår att krav mot miljögif-

ter och farliga kemikalier implementeras i de delar som berör förskolan 

samt att detta årligen följs upp. Även för dessa punkter är en kemikalieplan 

en förutsättning. 

 

Kemikalieinspektionen genomförde 2013 en mindre studie av förskolor i 

landet och då utpekades en del kemikalier som vanligt förekommande in-

omhus i förskolemiljöer. Även utomhus kan det finnas olämpliga kemika-

lier som barnen kan komma i kontakt med. En kartläggning för att kunna bli 

en giftfri förskola enligt naturskyddsföreningens direktiv kräver en omfat-

tande inventering samt en plan för vilka åtgärder som behöver vidtas. Som 

ett exempel så klarar inte stoppade möbler äldre än 10 år miljökraven enligt 

konceptet ”giftfri förskola” och kommunens förskolor har en hel del möbler 

av äldre årgång. En giftfri förskola innebär också ett ökat resursbehov och 

med det ökade kostnader men innan en kartläggning är genomförd är det  
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KSAU § 38 – forts.  

 

svårt att uppskatta kostnaden. Då det utan tvekan finns en hel del mindre 

lämpliga kemikalier i förskolemiljöerna kan det vara värt att göra en kart-

läggning på varje förskola och efter det ta ställning till i vilken omfattning 

åtgärder ska vidtas. 

 

Upphandlingsfunktionen 2017-03-02 

Det är viktigt att ta med hälso- och miljökrav i kommunala upphandlingar. I 

samband med revidering av kommunens upphandlingspolicy kommer en 

översyn av nya upphandlingslagar att göras så att kommunens policy är 

uppdaterad utifrån aktuella upphandlingsregler. 

 

I vissa upphandlingar görs utvärdering utifrån ekonomiskt mest fördelaktigt 

och i vissa upphandlingar utvärderas lägsta pris. När lägsta pris används 

som utvärderingsmodell så ställs alltid krav på olika faktorer, där bland an-

nat hälso- och miljökrav kan vara aktuell innan utvärdering. Bara leverantö-

rer som uppfyller kraven är med i utvärderingen av priset. 

 

Upphandlingsmyndigheten ger stöd till kommuner som vill ställa krav för 

att bidra till minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i försko-

lan.  

 

Upphandlingsmyndigheten har bland annat en utbildning inom området. 

Personer inom upphandlingsfunktionen inom Storumans kommun kommer 

att ta del av det material som finns och genomföra den utbildning som är 

framtagen för detta ändamål.   

 

Fastighets AB Umluspen 2017-03-13 
När det gäller kemikalier strävar kommunen mot att endast använda sig av 

miljöcertifierade kemikalier i all lokalvård inom kommunen. 

 

Vid nybyggen och renoveringar följer kommunen bygglagstiftningen och 

väljer material som är miljövänliga och ställer höga krav på miljö och hälsa. 

 

Koncernchefens sammanfattande bedömning 

Medborgarförslaget innehåller sju relativt detaljerade förslag. Utifrån ytt-

randen från fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, upphandlingsfunk-

tionen och Fastighets AB Umluspen bedöms man sammanfattningsvis ge-

nerellt vara positivt inställda till förslagen. Detaljeringsgraden i förslagen 

och åtgärderna gör vid ett bifall till medborgarförslaget det svårt att kontrol-

lera och överblicka genomförandet.  
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KSAU § 38 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-05-08. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att förvaltningarna och de kommunala bolagen tar förslagen i beaktande för 

att minska förekomsten av miljögifter och farliga kemikalier i kommunens 

förskolor 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 39 KS/2017:46 – 109 

 

Medborgarförslag - basservice på serviceorter 

 

Caroline Andersson har 2017-01-31 lämnat in ett medborgarförslag där hon 

föreslår att kommunen tar fram vilken basservice som serviceorterna ska 

innehålla.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28, § 9 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har däref-

ter överlämnats till kansliets utredare för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 
Kommunens översiktsplan beskriver problembakgrunden varför serviceor-

ter är nödvändiga. Storumans kommun har en negativ befolkningstrend. 

Förr fanns butiker och skolor i de flesta byar, idag har den service som finns 

koncentrerats till de platser där det finns mest befolkning. Detta gäller sär-

skilt den kommersiella servicen, offentlig service finns ännu kvar utanför 

tätortsområdena samlat i de så kallade serviceorterna.  

 

I kommunen finns två serviceorter, Slussfors och Gunnarn. Serviceorterna, 

som båda ligger intill väg E12 ska fungera som stödjepunkter i respektive 

kommundel för samhällets service, bl. a. utbildning och omsorg. Det är 

långa avstånd i kommunen och det har inte ansetts rimligt att man ska be-

höva köra in till tätorterna för service. En avveckling av dessa stödjepunkter 

skulle oundvikligen riskera att leda till urbanisering och då inte nödvän-

digtvis inom den egna kommunen. 

 

Följande definition finns för grundläggande kommersiell service (SOU 

2015:35):  

Försäljning av dagligvaror och drivmedel, post och apoteksservice samt 

betaltjänster. 

Grundläggande offentlig service är inte definierat i kommunens översikts-

plan eller i annat dokument. Tidigare serviceindragningar på platser som 

inte bedömts som serviceorter har bedömts från fall till fall ofta genom 

känsliga politiska processer så det kan vara en god idé att riktlinjer tas fram. 

 

Det pågår ett arbete hos länsstyrelsen med strategisk serviceplanering där 

en handläggare tillsatts för att arbeta aktivt med frågan och för att ta fram 

en serviceplan tillsammans med kommunerna i länet. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2017-04-28. 
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KSAU § 39 – forts.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunen ska samverka med länsstyrelsen i sitt arbete med att ta fram 

en serviceplan 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 40 KS/2015:243 – 317 

 

Medborgarförslag - gatubelysning vid industriområdet i Tärnaby 

 

Michael Nederberg har 2015-06-02 lämnat in rubricerade medborgarför-

slag.  

 

Nederberg beskriver i sitt medborgarförslag problem för företagare vid in-

dustriområdet i Tärnaby som vid mer än ett tillfälle blivit utsatta för stölder 

och sabotage. Området ligger lite i det dunkla med E 12 tätt inpå samt tullen 

och fjärrlastbilsparkeringen i direkt anslutning. Kommunens återvinnings-

plats och garage ligger även efter denna sträcka. De ca 450 meter som utgör 

industriområdet går i en U-form med fler små företag på båda sidor. Sträck-

an saknar gatubelysning och enligt förslagsställaren medför detta att krimi-

nella kan röra sig fritt i skydd av mörkret.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Nederberg att det anordnas gatube-

lysning vid industriområdet i Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 83 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

 

Bedömning 

Tekniska avdelningen har påbörjat en större översyn av hela kommunens 

belysningsbestånd där det är både frågan om utökningar och även neddrag-

ningar av antalet belysningspunkter. Denna fråga kommer att beaktas och 

bearbetas i denna större utredning tillsammans med det norra industriområ-

det i Storuman.   

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-03-31. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

----- 
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KSAU § 41 KS/2015:247 – 289 

 

Medborgarförslag - ventilationskontroll av sporthallen i Tärnaby 

 

Michael Nederberg har 2015-06-08 lämnat in ett medborgarförslag angå-

ende ventilationen i sporthallen i Tärnaby. 

 

Nederberg påtalar att luften i sporthallen är fruktansvärt dålig. Många 

gånger under pågående idrottsaktiviteter måste dörrar ställas upp för att få 

in syre i huset. Personer med astma reagerar extra hårt och måste flera 

gånger avbryta eller trappa ner sin aktivitet pga. för dålig luft.  

 

Nederberg föreslår att det omgående genomförs en kontroll av ventilationen 

i sporthallen i Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-15, § 84 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarför-

slaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Sporthallen omfattas av lagkrav sedan 1991 gällande obligatorisk ventila-

tionskontroll (OVK). Vid sådan besiktning ska det kontrolleras att ventila-

tionssystemets funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de 

föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Om en omfattande om-

byggnation utförts av ventilationssystemet gäller dock de föreskrifter som 

gällde vid ombyggnationsåret. Om allvarliga fel upptäcks vid OVK-

besiktningen kan besiktningsmannen underkänna ventilationssystemet. 

Felet måste då åtgärdas av fastighetsägaren inom av besiktningsmannen ut-

satt tid.  

 

I kontakt med Fastighets AB Umluspen som förvaltar fastigheten där sport-

hallen är belägen, meddelas att sporthallen regelbundet kontrolleras genom 

OVK-besiktning. Senaste besiktningen påvisar inte några brister i anlägg-

ningen. 

 

När byggnaden uppfördes anpassades ventilationen för ett tänkt användande 

av lokalen. I nuläget används vissa delar av byggnaden för annan verksam-

het än den ursprungligen var anpassad för. Exempelvis är det placerat ett 

gym på en tänkt läktardel i byggnaden. Alternativa platser för gym finns i 

andra utredningsförslag.  

 

Beredande organs förslag 
Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-05-03. 
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KSAU § 41 – forts.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 42 KS/2015:248 – 826 

 

Medborgarförslag - upprustning av fotbollsplanen i Tärnaby 

 

Michael Nederberg har 2015-06-08 lämnat in ett medborgarförslag angå-

ende fotbollsplanen i Tärnaby. 

 

Enligt förslagsställaren är fotbollsplanen i Tärnaby under all kritik och be-

står av lera och sten istället för gräs alternativt grus. Planen används till di-

verse bollsporter men är i alltför dåligt skick för att fungera till det ändamål 

den är ämnad för.  

 

Planen borde vara prioriterad då den under längre tid inte fått nödvändig 

omvårdnad.  

 

Tärnabor vill intressera sig för mer än längdskidåkning och alpint men de 

anläggningar som finns att tillgå är av stor besvikelse och vissa rent farliga 

att vistas på.  

 

Nederberg anser att en uppryckning av hela Vikmyraområdet är på sin plats 

och föreslår att en upprustning görs av planen så att det blir ett område man 

vill verka i utan att riskera alltför mycket pga. dåligt underlag.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 85 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarför-

slaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Parallellt med detta medborgarförslag finns det en motion om konstgräspla-

ner (KS/2015:294) samt ett medborgarförslag gällande ishockeyplanen i 

Tärnaby (KS/2015:252) I utredningsarbete kring motionen påtalas det från 

Västerbottens Idrottsförbund vikten av att föreningar engagerar sig i an-

läggningsfrågor för att öka möjlighet till extern finansiering.  

 

Utvecklingen av möjligheter för olika aktiviteter är viktig varför företrädare 

för kommunen tillsammans med föreningarna bör arbeta fram ett förslag. 

Vidare bör även lokaliseringsfrågan beaktas i arbetet kring den fördjupade 

översiktsplanen.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-05-04. 
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KSAU § 42 – forts.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunen initialt tar en aktiv roll i att starta upp utredningsarbetet i 

kommunens västra del för att hitta drivande föreningar 

 

att kommunens ansvar, på samma sätt som i den östra delen, övergår till att 

vara stödjande i arbetet med att utveckla möjligheterna till olika aktiviteter i 

den västra delen av kommunen 

 

att lokaliseringsfrågan beaktas i arbetet kring den fördjupade översiktspla-

nen för Tärnaby 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 43 KS/2015:250 – 829 

 

Medborgarförslag  - utomhushinderbana/-gym i Tärnaområdet 

 

Michael Nederberg har 2015-06-08 lämnat in ett medborgarförslag angå-

ende utomhushinderbana/-gym i Tärnaområdet. 

 

Stort behov finns att utveckla träningsformerna uppe i fjällen. En utomhus-

hinderbana alternativt ett utomhusgym skulle kunna vara ett sådant kom-

plement.  

 

Nederberg föreslår därför att man hittar en plats för att anlägga en utom-

hushinderbana alternativt ett utomhusgym.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 87 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarför-

slaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Ökat utbud av olika aktiviteter och träningsformer borde vara till nytta för 

dels boende och besökande. Lämpligt område för anläggande av denna typ 

av anläggning borde beredas i arbetet med den fördjupande översiktsplan 

som tas fram för Tärnaby. 

  

Gällande finansiering av anläggningen är det lämpligast att, som i Storu-

man, förening ansöker om externa finansieringsmedel och anlägger en för 

ändamålet lämplig anläggning.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-05-03.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget beaktas i arbetet med den fördjupade översiktspla-

nen för Tärnaby 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 44 KS/2015:252 – 829 

 

Medborgarförslag - upprustning av ishockeyplanen i Tärnaby 

 

Michael Nederberg har 2015-06-08 lämnat in ett medborgarförslag angå-

ende ishockeyplanen i Tärnaby. 

 

En snörik vinter med mycket nederbörd och blåst har påverkat möjligheten 

att åka skridskor i Tärnaområdet. Förslagsställaren har på eget initiativ tagit 

på sig uppgiften att ge ishockeyplanen i Tärnaby en chans. Motivationen 

kommer genom starten av Hemavans hockeyklubb som tränar i Tärnaby 

samt det växande intresset bland både yngre och äldre då isen varit åkbar. 

Ishockeyplanens nuvarande utformning med avsaknad av tak innebär ett 

stort problem med flera timmars arbete för att få till en åkbar is.  

  

Nederberg föreslår därför följande två alternativ:  

 

o Ett tak byggs över befintlig ishockeyplan och i anslutning till den görs 

enklare utrymme för avbytare/omklädning intill planen. På så sätt kan 

skolan nyttja planen för sin verksamhet och på ett bättre sätt att få ut mer 

av undervisningstiden. 

 

o Planen flyttas till Vikmyras idrottsområde och byggs in med en  

ordentlig stomme mellan den så kallade fotbollsplanen och befintlig hus-

byggnad. På så sätt ges möjlighet att förlägga idrottsanlägg-ningarna på 

ett ställe vilket underlättar samordning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 89 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarför-

slaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Parallellt med detta medborgarförslag finns det en motion om konstgräsplan 

(KS/2015) samt ett medborgarförslag gällande fotbollsplanen i Tärnaby 

(KS/2015:248). I utredningsarbetet kring motionen påtalas det från Väster-

bottens Idrottsförbund vikten av att föreningar engagerar sig i anläggnings-

frågor för att öka möjlighet till extern finansiering.  

 

Utvecklingen av möjligheter för olika aktiviteter är viktig varför företrädare 

för kommunen tillsammans med föreningarna bör arbeta fram ett förslag. 

Vidare bör även lokaliseringsfrågan beaktas i arbetet kring den fördjupade 

översiktsplanen.  
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KSAU § 44 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-05-05. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunen initialt tar en aktiv roll i att starta upp utredningsarbetet i 

kommunens västra del för att hitta drivande föreningar.  

 

att kommunens ansvar, på samma sätt som i den östra delen, övergår till att 

vara stödjande i arbetet med att utveckla möjligheterna till olika aktiviteter i 

den västra delen av kommunen. 

 

att lokaliseringsfrågan beaktas i arbetet kring den fördjupade översiktspla-

nen för Tärnaby 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 45 KS/2016:153 – 210 

 

Medborgarförslag - möjlighet till centrumnära bra boende i Tärnaby 

 

Michael Nederberg har 2016-04-12 lämnat in ett medborgarförslag om möj-

lighet till centrumnära bra boende i Tärnaby.  

 

Tärnabys geografiska läge med en sjö på ena sidan och bergväggar på den 

andra medför problem att bygga centrumnära. Det finns ett stort behov av 

bostäder i Tärnaby som medför lång bostadskö och att människor måste 

långt ut från centrum för att bygga. Svevias garageområde samt sandladan 

på Granåsområdet skulle ge bästa möjligheten till centrumnära bebyggelse. 

Där finns möjlighet att dels bygga flervåningshus i samma plan som redan 

befintliga och dels att avsätta markområde för byggande av permanent-

boende. Sjön Gäutan är grund i området varför en pir skulle kunna knyta 

ihop hela centrum till en fyrkant och på så sätt höja vattennivån i den in-

nersta delen av sjön. En gång- och cykelbana runt hela området skulle göra 

att boende i området kan röra sig fritt runt viken.  

 

Nederberg föreslår 

 

att berörda markområden köps upp 

 

att annan plats erbjuds för berörda verksamheter 

 

att kommunen planerar för ett nytt boendeområde i centrumnära område 

 

att en pir anläggs vid Laxviken i innersta delen av sjön Gäutan för att rama 

in hela centrum 

 

att gång- och cykelbanor anordnas runt hela området för att sedan få till en 

gång- och cykelväg utmed hela sjön 

 

att gångvägar möjliggörs runt viken för äldre personer, t.ex. från Vikbacka, 

utan att behöva passera E12. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19, § 43 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarför-

slaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Medborgarförslaget bör granskas i arbetet med den fördjupade översikts-

planen för Tärnaby.  
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KSAU § 45 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-03-31. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget beaktas i arbetet med den fördjupade översiktspla-

nen för Tärnaby 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 46 KS/2015:518 – 310 

 

Medborgarförslag - belysning till återvinningsstationen i Tärnaby 

 

Viola Eriksson har 2015-12-09 lämnat in ett medborgarförslag om belys-

ning till återvinningsstationen mittemot tullstationen i Tärnaby.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-23, § 9 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarför-

slaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Återvinningsstationer är uppbyggda för att hantera förpackningar som om-

fattas av förpackningsindustrins insamlingsansvar. Återvinningsstationerna 

drivs av Förpackningsindustrin AB (FTIAB).  

 

Det pågår dock en nationell utredning kring hur övertagande av insamlings-

ansvaret för förpackningar kan övergå till kommunerna.  

 

Vid faktum att kommuner övertar ansvaret samt att utredning visar att åter-

vinningsstationer är den mest rationella metoden för insamling, kommer 

frågan kring belysning av dessa platser tidigast att aktualiseras. 

 

Fram till dess har tekniska avdelningen via FTIAB:s hemsida påtalat om att 

platsen önskas vara belyst.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-03-17. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås. 

----- 
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KSAU § 47 KS/2016:170 – 823 

 

Medborgarförslag - sladdning av skoterleder till Jofjället 

 

Manfred Gullerfeldt har 2016-04-21 lämnat in ett medborgarförslag mot 

bakgrund av stora problem med guppiga och slaskiga skoterleder upp till 

Jofjället. Han föreslår därför att dessa skoterleder ska sladdas oftare än 

normalt.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 63 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarför-

slaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Skotertrafiken i kommunen och kanske främst i den västra delen har ökat 

avsevärt. Trycket på lederna närmast orter blir väldigt stort och kräver väl-

digt mycket underhåll. Att hålla en hög standard på leder är av stor vikt för 

dels boende men även för besöksnäring och det intryck man får av kommu-

nen som ”skoterkommun”. Vidare är leder en möjlighet som används för att 

kanalisera trafiken där den stör minst vilket också ställer krav på ledernas 

underhåll. Kommunen har anställda ledvärdar för att sköta underhåll, 

många boende i området sladdar ideellt och ”Fina skoterleder i Hemavan” 

som är sponsorfinansierat preparerar nästan dagligen från Hemavan upp 

mot Jofjället (till Bastan).   

 

Alla aktörer som arbetar med preparering gör en professionell bedömning 

av insatser på lederna men med det höga tryck som finns tidvis på vissa 

sträckningar räcker inte alltid de åtgärder som görs till för att hålla bra le-

der. Därför arbetar kommunen även med att finna lämplig ytterligare led-

sträckning upp till Jofjället för att avlasta den led som nyttjas mest. Därtill 

arbetas det från kommunens sida även med att näringslivet ska vara aktiv i 

underhållet av skoterleder, liksom med att öka intäkterna genom ledbevis.  

 

Vad sedan alla kan göra är dels att respektera det nedlagda arbetet genom 

sitt körsätt samt att vara stödjande genom att lösa ledbevis.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-05-03. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

-----  
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KSAU § 48 KS/2016:247 – 312 

 

Medborgarförslag - gång- och cykelväg i Tärnaby 

 

Ann Marklund har 2016-06-15 lämnat in ett medborgarförslag om gång- 

och cykelväg i Tärnaby.  

 

Ann Marklund saknar en riktig gång- och cykelväg för att ta sig till Tärna-

leden från t.ex. Ringvägen i Tärnaby. Det går många stigar genom skogen 

från Björkvägen och närliggande kvarter där man kan promenera. Med 

barnvagn däremot hänvisas man istället till den tungt trafikerade E12 från 

Granvägen till Sandviksvägen.  

 

Ann Marklund föreslår att en gång- och cykelväg anordnas längs E12 från 

infarten till Sandviksvägen till infarten till Granvägen/Björk-vägen, alterna-

tivt mellan Björkvägen och Ljungvägen vid befintlig stig.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-27, § 92 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarför-

slaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Tärnaby är till sin utformning långsträckt med vattendrag på ena sidan och 

en fjällsluttning på den andra sidan. Detta gör utrymmet begränsat och det 

ställs höga krav på att använda marken för rätt ändamål. För E12 är Trafik-

verket huvudman och övriga gator har kommunen och vissa vägföreningar 

huvudmannaskap.  

 

En gång och cykelväg står högt på prioriteringslistan där det förs dialog 

med trafikverket kring en möjlig lösning. Kommunen har under 2016 an-

sökt om investeringsmedel från länstransportmedel för att kunna anlägga 

Gång och cykelväg sträckan Ljungvägen – Björkvägen. Beslut kring ansö-

kan har ännu ej meddelats. 

 

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen som tas fram för Tärnaby bör 

även denna fråga beaktas.   

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-05-03. 
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KSAU § 48 – forts.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget beaktas i arbetet med den fördjupade översiktspla-

nen för Tärnaby 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 49 KS/2016:683 – 010 

 

Medborgarförslag - nulägesbeskrivning samt förslag på utvecklings-

åtgärder för Tärnaby________________________________________ 

 

Bo Bernström har 2016-12-23 lämnat in ett medborgarförslag där han före-

slår att en kommission alternativt utredning tillsätts med uppgift att dels re-

dovisa den nuvarande situationen beträffande befolkningsutvecklingen, 

nystart av företag, befintliga affärers situation med mera, och dels lämna 

förslag på lämpliga utvecklingsåtgärder för Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-28 § 7 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarför-

slaget har därefter överlämnats till kansliets utredare för tjänsteutlåtande. 

 

Nuläge 

För nuvarande pågår arbetet med en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för 

Tärnaby under ledning av kommunkansliets utredare. Nuvarande FÖP för 

Tärnaby är från år 1998. 

 

En FÖP gäller ett avgränsat område inom en kommun och innehåller kom-

munens långsiktiga avsikter för att utveckla området vad gäller den fysiska 

miljön, med användning av mark och vatten. Planen ska redovisa vilka för-

utsättningar som finns och avvägningar som ska göras mellan olika intres-

sen. 

 

Planen är alltså ett strategiskt dokument för att utveckla platsen: hur förut-

sättningarna kan förändras och tillrättaläggas för framtida användning samt 

i vilken ordning åtgärderna ska prioriteras. 

 

En FÖP beskriver befolkningsutvecklingen och andra basfakta 

för området, men kan inte beskriva situationen för enskilda före-

tag och affärer. Denna typ av statistik blir hos SCB sekretessbe-

lagd eftersom den lätt kan användas för att identifiera enskilda 

företag, näringsidkare och andra personer. 

 

Arbetsmarknadsstatistik finns delvis att tillgå specifikt för tätor-

ten Tärnaby, men med stor eftersläpning.  

 
År 2000 2005 2010 2014 

Arbetsställen i Tärnaby 75 67 59 i.u. 

Arbetande i Tärnaby (”dagbefolkning”) 466 334 289 302 
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KSAU § 49 – forts.  

 

Som synes skedde en stor minskning av både arbetsställen och antalet per-

soner som hade sitt dagliga arbete på orten mellan 2000 och 2010. En viss 

återhämtning skedde sedan fram till 2014. 

 

Statistik för skidturismen rapporteras tillsammans med Hemavan vilket gör 

det omöjligt att särredovisa siffror för anläggningarna i Tärnaby. Det kan 

dock utifrån allmänna iakttagelser antas att antalet skiddagar i Tärnaby san-

nolikt minskat märkbart under de senaste åren. 

 

Befolkningsutvecklingen för Tärnabys tätort ser ut enligt följande. Som  

synes sjönk folkmängden kontinuerligt mellan 1980 och 2010, men vände 

något uppåt fram till 2015. 

 

År 1960 1965 1970 1975 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Tärnaby 396 517 573 587 639 602 557 548 533 482 492 

 

Kommunen har genomfört och genomför ett antal utvecklingsprojekt för 

Tärnaby och Tärnaområdet med olika fokus, i egen regi och i samarbete 

med andra parter. Några av dessa projekt är: 

 

o Hemavan Tärnaby 2020 (avslutades 2013) 

o Nationellt Alpint utvecklingscentrum i Tärnaby (två projekt, avslutades 

2014) 

o Masterplan för Tärnaby (avslutades 2014) 

o Förstudie Aktivitetshus i Tärnaby (avslutades 2016) 

o Förstudie Samiskt centrum i Tärnaby (avslutades 2016) 

o Snösäkra Tärnaby (avslutades 2016) 

o INTILL - Innovativ turism i Lappland (pågår till 2018) 

o Möjligheternas Region (pågår till 2018) 

o REGINA – Regional innovation i Norden och Arktis (pågår till 2018) 

o Inventering av Bals samlingar och andra kulturskatter (avslutas maj 

2017) 

o Utveckling av kultur- och naturarv Atoklimpen (projektstart maj 2017) 

o Saemien Jarnge Dearnesne – Etablering av Samiskt centrum i Tärnaby 

(ansökan insänd, planerad projektstart augusti 2017) 
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KSAU § 49 – forts.  

 

o Aktene – Tillsammans för utveckling av samiskt kulturarv och språk  

(ansökan insänd, planerad projektstart augusti 2017). 

 

Utöver dessa projekt pågår bearbetning av ytterligare projektidéer, gällande 

bland annat: 

 

o konstsnöspår i Tärnaby 

o alpint museum i Tärnaby 

o utveckling av Skidakademin i Tärnaby. 

 

Bedömning 
Kommunen arbetar redan idag på flera fronter med utvecklingsfrågor för 

Tärnaby som ort, för fjällområdet och för hela kommunen. Att tillsätta en 

separat kommission för att parallellt producera en separat rapport bedöms 

inte vara rationellt. 

 

Samtidigt är medborgarförslagets andemening och målsättning angelägen. 

Särskilt viktig är formuleringen om konkreta förslag. Detta bör bli ett tyd-

ligt medskick till både det fortsatta arbetet med FÖP och till de pågående 

projekten. Många insatser görs som synes redan idag, men kanske inte alltid 

med en optimal samverkan mellan insatserna. 

 

Ett alternativ skulle kunna vara att tillsätta en politisk beredningsgrupp eller 

”kommission” för att ta ett övergripande perspektiv på Tärnaby som ort, 

men detta skulle sannolikt vara svårgenomförligt eftersom en sådan grupps 

mandat i många fall skulle krocka med och begränsas av ordinarie verk-

samheters befintliga uppdrag och redan pågående projekt. 

 

Utvecklingen för Tärnaby som ort och Tärnafjällen som område är och ska 

vara ett genomgående perspektiv i alla berörda kommunala verksamheter 

och insatser. Detsamma gäller samarbetet mellan kommunen och alla andra 

berörda parter: privata företag, ideella föreningar och organisationer samt 

enskilda personer. Utvecklingsarbetet är ett gemensamt ansvar för alla 

dessa parter tillsammans. 

 

För att uppnå detta kan det finnas ett behov av tydligare samordning av in-

satserna, exempelvis genom en lokal samordningsgrupp där pågående pro-

jekt, investerare och ansvariga för andra insatser regelbundet träffas och i 

största möjliga utsträckning samplanerar och samordnar sina insatser och 

aktiviteter. Det pågående arbetet med FÖP för Tärnaby bör kunna vara en 

bra utgångspunkt för en sådan gruppering. 
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KSAU § 49 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-05-02. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslagets del om att tillsätta en separat kommission avslås 

 

att medborgarförslagets innehåll beträffande behovet av konkreta åtgärder 

tillvaratas genom att pågående projekt och andra parter i utvecklingsarbetet 

specifikt inbjuds att delta i det fortsatta arbetet med den fördjupade över-

siktsplanen för Tärnaby. 

----- 
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KSAU § 50 KS/2016:159 – 810 

 

Medborgarförslag - bastu i ishallen i Storuman 

 

Ted Sehlström har 2016-04-14 lämnat in ett medborgarförslag om bastu i 

ishallen i Storuman att använda efter träning och match för att bli avslapp-

nad i kroppen och lindra smärta. En bastu i ishallen skulle uppskattas och 

komma att användas mycket.  

 

Sehlström föreslår 

 

att det byggs en bastu i ishallen i Storuman.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19, § 44 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarför-

slaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Tekniska avdelningen har uppdragit till Fastighets AB Umluspen att utreda 

möjligheten, förslag på placering och att inför kommande budgetberedning 

överlämna kostnadsförslag vad åtgärden bedöms kosta.   

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-05-05. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 42 (78)  

    

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 51 KS/2016:208 – 512 

 

Medborgarförslag - trafikljus vid hängbron i Storuman 

 

Ann Eriksson har 2016-05-19 lämnat in ett medborgarförslag där hon be-

skriver problem med att köra över hängbron mellan Strandvägen och 

Luspholmsvägen i Storuman. Dålig sikt medför att man inte ser om man får 

möte, vilket innebär att något av fordonen som möts tvingas backa tillbaka. 

P-fickorna vid brofästena är trånga och man riskerar att skrapa lacken på 

sina fordon. Förutom ortsbor och stugägare är det även många andra som 

passerar över bron, t.ex. fiskare, turister m.fl.  

 

Ann Eriksson föreslår därför att det sätts upp trafikljus vid hängbron.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 67 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarför-

slaget har därefter överlämnats till ingenjör Debora Jonsson vid tekniska 

avdelningen för tjänsteutlåtande.  

 

Bakgrund 

Hängbron ägs av Umeälvens Vattenregleringsföretag (UVF). Bron är ut-

formad som en ”båge” med högsta punkten mitt på bron och lägsta punk-

terna vid de båda brofästena. Bron är mycket smal och det är inte möjligt att 

mötas på bron. 

 

Vägen till hängbrons södra landfäste (Strandvägen) underhålls av Storu-

mans kommun. Fastigheten Luspen 1:95 vid södra brofästet ägs av UVF. 

 

Ett marköverlåtelseavtal tecknades mellan Storumans kommun och UVF i 

juni 1981 avseende hembygdsområdet (Kåtaholmen).  Hembygdsområdet 

överlämnades till kommunen under förutsättningen att kommunen övertog 

den skyldighet som åvilade UVF, genom vattenmålet angående Storumans 

reglering, att underhålla enskilda vägen på sträckan mellan norra landfästet 

av bron över Lillströmmen på fastigheten Luspen 14:1 och vägbankens an-

slutning mot Storströmholmen. Fastigheten Luspen 14:1 vid norra brofästet 

ägs idag av Överumans Fisk AB. 

 

Luspholmens vägsamfällighet underhåller vägen från Strandvägen, över 

bron, delen som utgörs av kommunens ansvar som övertagits från UVF 

samt Luspholmens vägsamfällighets eget ansvar. För detta har samfällig-

heten ett årligt driftbidrag från Trafikverket. 
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KSAU § 51 – forts.  

 

Bedömning 

Ansvarsförhållanden kring berörda vägar och bro är inte helt enkla och tyd-

liga. Antalet passerande bilar över bron bedöms till mellan 50-100 stycken 

per dygn. Kostnad för att anlägga trafikljus vid bron beräknas till 600 tkr – 

800 tkr. (Kostnaden för trafikljusen i anslutning till viadukten vid Kunga-

vägen kostade 800 tkr. Detta omfattade både detektorer i mark samt laser-

kännare).  

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2017-04-26.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås  

 

att tekniska avdelningen får i uppdrag att om möjligt, tillsammans med 

UVF, vägsamfällighetsföreningen och Överumans Fisk AB, hitta en lösning 

som gör passagen över bron mer trafiksäker. 

----- 
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KSAU § 52 KS/2016:242 – 512 

 

Medborgarförslag - trafikljus vid hängbron i Storuman 

 

Sofia Lindberg, Christer Vahlström, Ingrid Lindström och Dan Ståhl har 

2016-06-09 lämnat in ett medborgarförslag angående hängbron mellan 

Strandvägen och Luspholmsvägen i Storuman. Det går inte att mötas på 

bron och speciellt besvärligt är det vid möte med lastbilar, bussar, bilar med 

släp, gångare m.fl. Bron trafikeras av ortsbor samt fiskare och under stor del 

av året även av semesterfirare och campare.  

 

Mot bakgrund av detta föreslår förslagsställarna att det sätts upp trafikljus 

vid hängbron.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 68 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarför-

slaget har därefter överlämnats till ingenjör Debora Jonsson vid tekniska 

avdelningen för tjänsteutlåtande. 

 

Bakgrund 

Hängbron ägs av Umeälvens Vattenregleringsföretag (UVF). Bron är ut-

formad som en ”båge” med högsta punkten mitt på bron och lägsta punk-

terna vid de båda brofästena. Bron är mycket smal och det är inte möjligt att 

mötas på bron. 

 

Vägen till hängbrons södra landfäste (Strandvägen) underhålls av Storu-

mans kommun. Fastigheten Luspen 1:95 vid södra brofästet ägs av UVF. 

 

Ett marköverlåtelseavtal tecknades mellan Storumans kommun och UVF i 

juni 1981 avseende hembygdsområdet (Kåtaholmen).  Hembygdsområdet 

överlämnades till kommunen under förutsättningen att kommunen övertog 

den skyldighet som åvilade UVF, genom vattenmålet angående Storumans 

reglering, att underhålla enskilda vägen på sträckan mellan norra landfästet 

av bron över Lillströmmen på fastigheten Luspen 14:1 och vägbankens an-

slutning mot Storströmholmen. Fastigheten Luspen 14:1 vid norra brofästet 

ägs idag av Överumans Fisk AB. 

 

Luspholmens vägsamfällighet underhåller vägen från Strandvägen, över 

bron, delen som utgörs av kommunens ansvar som övertagits från UVF 

samt Luspholmens vägsamfällighets eget ansvar. För detta har samfällig-

heten ett årligt driftbidrag från Trafikverket. 
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KSAU § 52 – forts.  

 

Bedömning 

Ansvarsförhållanden kring berörda vägar och bro är inte helt enkla och tyd-

liga. Antalet passerande bilar över bron bedöms till mellan 50-100 stycken 

per dygn. Kostnad för att anlägga trafikljus vid bron beräknas till 600 tkr – 

800 tkr. (Kostnaden för trafikljusen i anslutning till viadukten vid Kunga-

vägen kostade 800 tkr. Detta omfattade både detektorer i mark samt laser-

kännare.)  

 

Beredande organs förslag 
Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2017-04-26. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås 

 

att tekniska avdelningen får i uppdrag att om möjligt, tillsammans med 

UVF, vägsamfällighetsföreningen och Överumans Fisk AB, hitta en lösning 

som gör passagen över bron mer trafiksäker. 

----- 
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KSAU § 53 KS/2016:227 – 823 

 

Medborgarförslag - spångar efter skoterleden mot Nästgårds bua 

 

Josefin Samuelsson har 2016-06-01 lämnat in ett medborgarförslag om att 

lägga spångar efter skoterleden mot Nästgårds bua (i närheten av Gunnar-

sjön). Där är mycket myrmark och det skulle vara trevligt att få en slinga 

där man kan promenera och sedan sitta ner och äta/fika i buan. Denna nytt-

jas mycket på vintern men skulle även komma att nyttjas på sommaren om 

det blir mer lättillgängligt.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 69 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarför-

slaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Storumans kommun har beviljats medel till ett LONA-projekt för att se över 

tätortsnära friluftsliv. Projektledningen för det projektet har tagit del av 

detta medborgarförslag. Spång till Nästgårdsbua som besöksmål ingår inte 

som ett av de mål som projektet kommer att arbeta med men i en eventuell 

fortsättning på projekt får möjligheten vidare utredas.  

 

Kommunens projekt ska inte begränsa andra intresserade föreningar att 

söka extern finansiering kring att anlägga en mer iordningsställd stig med 

spångar, dock under förutsättning att fastighetsägarens respektive ägaren av 

buans tillstånd erhålls samt att det genomförs ett samråd enligt miljöbalkens 

12 kapitel 6 §.  

 

För föreningar rekommenderas det att ta kontakt med kommunens LONA-

samordnare för att få ytterligare information kring hur projektansökning kan 

ske.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-05-03. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 54 KS/2016:454 – 311 

 

Medborgarförslag - översyn av trafiksituationen vid Stationsgatan i 

Storuman__________________________________________________ 

 

Marlene Yngvesson har 2016-09-27 lämnat in ett medborgarförslag där hon 

uppger att trafiksäkerhetssituationen vid Stationsgatan upplevs osäker. 

Yngvesson, som själv hyr en parkeringsplats av kommunen vid gaveln vid 

Kommunbibliotekets entré, beskriver att det är otryggt när man ska backa ut 

från parkeringen. Det är svårt att hålla koll på bilarna som kör längs gatan 

och de som står parkerade mot ICA. Där passerar också många skolungdo-

mar och vuxna på väg till och från busstationen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-29, § 110 att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgar-

förslaget har därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Det pågår ett detaljplanearbete för centrum i Storuman. Syftet med planen 

är att öka attraktivitet och trafiksäkerhet i Storumans centrum. Samtidigt ef-

terfrågar handeln fler parkeringsplatser vilket även inbegrips i utredningen.  

Detaljplanen kommer att ge förutsättningar för iordningsställda parkerings-

platser.  

Parkering längs Stationsgatan i aktuellt område kommer inte att vara möj-

lig.  

 

Beredande organs förslag 
Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-05-05. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 55 KS/2017:99 – 107 

 

Erbjudande - Förvärv av aktier i Inera AB 

 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 

landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-

hälsa och riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och om-

sorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemen-

sam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utveck-

lade tjänsterna finns t.ex. 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på 

nätet) och Journal via nätet. 

 

Företrädare för landsting och regioner har uttalat sitt stöd för en breddad 

verksamhet som även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknyt-

ning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Samtliga landsting och 

regioner har beslutat att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB till SKL Fö-

retag AB. Landets kommuner erbjuds att köpa fem aktier vardera av SKL 

Företag AB i Inera AB och bli delägare på samma villkor som landsting och 

regioner. 

 

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,  

bolagsordning och ägardirektiv. Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad 

på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom en det breddade ägandet ska 

bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, t.ex. skola, 

omsorg och samhällsbyggnad. 

 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 

tjänster från Inera AB utan föregående upphandling. Som delägare kan 

kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitaliseringen i 

offentlig sektor.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-04-19. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att av SKL Företag AB förvärvas 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskil-

ling om 42 500 kronor i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet 

 

att kommunen godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och inträder 

som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

----- 
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KSAU § 56 KS/2017:255 – 269 

 

Nytt kvartersnamn för omlastningsterminal/industriområde 

 

Storumans kommun är idag ägare till samtliga sex fastigheter som finns 

inom det område som nyttjas för omlastningsterminal. 

 

I gällande detaljplan finns inget kvartersnamn angivet för det område som 

benämns som trafik/terminalområde. 

 

Inom de områden som betecknas som industri finns kvartersnamnet Asfalt-

verket, som tidigare ägts av NCC och två obebyggda industritomter som har 

kvartersnamnet Skivan. Dessa kvartersnamn kommer att utplånas när fas-

tigheterna regleras till den nybildade fastigheten för omlastningsterminalen. 

 

Förfrågan har ställts till lantmäteriet om bildande av en fastighet enligt gäl-

lande detaljplan samt att den nya fastigheten får beteckningen Terminalen 

1. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2017-04-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår  

 

att en fastighet för hela omlastningsterminalens område nybildas 

 

att den fastighet som nybildas får beteckningen Terminalen 1. 

----- 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 50 (78)  

    

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 57 KS/2017:224 – 111 

 

Remiss - valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige 2018 

 

Västerbottens läns landsting är under innevarande mandatperiod indelat i tre 

(3) valkretsar vid val till landstingsfullmäktige. En valkrets är ett geogra-

fiskt område vars röstberättigade invånare har rätt att utse representanter till 

en politisk församling. 

 

Genom en ändring av vallagen är varje landsting från och med den 1 januari 

2015 en enda valkrets vid val till landstingsfullmäktige, om inte landstings-

fullmäktige beslutar att dela in landstinget i två eller flera valkretsar. 

 

Landstingsstyrelsen har för avsikt att föreslå att landstingsfullmäktige be-

slutar om att dela in landstinget i tre valkretsar, vilket innebär att nuvarande 

valkretsindelning ska kvarstå. Innan ärendet slutbehandlas i landstingsfull-

mäktige ska förslaget överlämnas till kommunerna för synpunkter. Läns-

styrelsen fastställer sedan beslutet.  

 

Landstinget är under innevarande mandatperiod indelat i följande valkret-

sar:  

 

o Västerbottens läns norra (Skellefteå kommun) 

o Västerbottens läns södra (Robertsfors, Umeå, Nordmalings, Vindelns, 

Vännäs och Bjurholms kommun) 

o Västerbottens läns västra (Dorotea, Malå, Norsjö, Lycksele, Storumans, 

Vilhelmina, Sorsele och Åsele kommun) 

 

Kommunerna ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på om nuvarande 

valkretsindelning ska kvarstå vid valet till landstingsfullmäktige 2018 eller 

ej.  

 

Yttrande ska vara Västerbottens läns landsting tillhanda senast den 30 juni 

2017.  

 

Bedömning 

Samråd har skett med valnämndens presidium som meddelat att man inte 

har något att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning i lands-

tingsfullmäktige.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2017-04-05. 
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KSAU § 57 – forts.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Västerbottens läns landsting meddelas att Storumans kommun inte har 

några invändningar mot att nuvarande valkretsindelning kvarstår vid valet 

till landstingsfullmäktige 2018. 

-----  
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KSAU § 58 KS/2017:191 - 107 

 

Remiss - gemensam bussgodsorganisation i Norrland 

 

Medlemmarna i Regionförbundet Västerbottens län ombeds godkänna köp 

av Bussgods i Norrbotten samt Bussgods i Västernorrland till Bussgods i 

Norr AB i enlighet med tidigare inriktningsbeslut, i syfte att bilda en ge-

mensam bussgodsorganisation i Norrland.  

 

Presidierna i respektive läns kollektivtrafikmyndighet och länstrafikbolag, 

lämnade i februari 2016 ett uppdrag att ta fram ett förslag på en framtida 

gemensam bussgodsorganisation för de fyra nordligaste länen. 

 

Uppdraget bestod i att lämna förslag på framtida gemensam bussgodsorga-

nisation i Norrland, samt presentera möjligheter till kostnadsbesparingar, 

förutsättningar för ökade intäkter samt en ekonomisk fördelningsmodell 

som reglerar ansvar och krav i den framtida regionen i förhållande till den 

part som svarar för kollektivtrafikens utförande 

 

Utredningen lyfter fram bussgods regionalpolitiska betydelse, och den sam-

hälleliga roll som bussgodsverksamheten fyller genom att erbjuda gods-

transporter där alternativa transporter saknas, bland annat.  

 

Processen med att bilda ett gemensamt bussgodsbolag för de fyra nordlig-

aste länen rymmer ett antal delmoment och ställningstaganden. Förbunds-

fullmäktige i Regionförbundet Västerbottens län behandlade utredning om 

Bussgods den 1 december 2016. Förbundsfullmäktige, bestående av leda-

möter/ersättare som representerar länets femton kommuner samt Västerbot-

tens läns landsting, beslutade i enlighet med de förslag som lämnades i ut-

redningen. Motsvarande ställningstaganden har även gjorts i Norrbotten, 

Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen.  

 

Förbundsfullmäktige i Regionförbundet Västerbottens län har därefter vid 

sammanträde den 30 mars 2017 behandlat ärendet om en gemensam buss-

godsorganisation i Norrland och beslutat att medge Länstrafiken i Väster-

botten AB avyttra 75 % av aktierna i Bussgods Västerbotten AB, samt 

- genomföra namnändring från dagens Bussgods i Västerbotten AB till 

Bussgods i Norr AB,  

- medge köp av Bussgods i Norrbotten AB samt Bussgods i Västernorrland 

AB till Bussgods i Norr AB i enlighet med tidigare inriktningsbeslut, samt 

- ge Länstrafiken i Västerbotten AB:s styrelse i uppdrag att verkställa beslu-

tet.  
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KSAU § 58 – forts.  

 

Beslutet har fattats under förutsättning att Regionförbundet Västerbottens 

läns medlemmar godkänner förvärv av aktier enligt förslag, i syfte att bilda 

en gemensam bussgodsorganisation i Norrland.  

 

Storumans kommuns beslut ska inrapporteras senast den 30 maj till  

Kollektivtrafikmyndigheten.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Storumans kommun godkänner köp av Bussgods i Norrbotten AB samt 

Bussgods i Västernorrland AB till Bussgods i Norr AB i enlighet med tidi-

gare inriktningsbeslut, i syfte att bilda en gemensam bussgodsorganisation i 

Norrland.  

----- 
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KSAU § 59 KS/2017:271 – 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2017 för kommunstyrelsen 

 

En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet har upprättats 

för perioden januari–april 2017. Kommunstyrelsens budgetram inklusive 

kapitaltjänst uppgår till 77 832 000 kronor 2017. 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 28 051 000 kronor för perioden januari–april 

och 32 procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger en procen-

tenhet under riktpunkten för perioden och är en procentenhet högre än för 

motsvarande period 2016. 

 

Prognosen på helåret är att kommunstyrelsens nettokostnader hamnar på 

tilldelad budgetram 2017.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-05-16. 

 

Arbetsutskottet föreslår 
 

att upprättad tertialuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari-april 

samt prognos för helåret 2017 godkänns. 

----- 
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KSAU § 60 KS/2017:270 – 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2017 för Storumans kommun 

 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari – april 2017. 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 7,1 mnkr för 2017 vilket är 3,9 

mnkr sämre än det budgeterade resultatet vilket i huvudsak beror på att 

verksamhetens kostnader är högre än budgeterat samt att intäkter från stats-

bidrag och utjämning är lägre jämfört med föregående år.   

 

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

nämnden prognostiserar ett underskott för 2017. Mot bakgrund av att resul-

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

munfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning är det i nuläget inte 

nödvändigt att besluta om ytterligare åtgärdskrav för dessa nämnder. Däre-

mot bör de vara ytterst noggranna i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte 

att tidigt upptäcka eventuella ytterligare avvikelser som kan medföra större 

underskott där åtgärder krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-05-15. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättad tertialuppföljning för perioden januari – april samt prognos för 

helåret 2017 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 sina respektive budgetra-

mar. Nämnderna ska notera att de trots detta, i år och kommande år, omfat-

tas av den långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram. 
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KSAU § 61 KS/2014:313 – 287 

 

Investering - kök i Tärnaby (inriktningsbeslut) 

 

Arbetsmiljöverket inspekterade under 2016 köket på äldreboendet Vikbacka 

och lämnade föreläggande mot arbetsplatsen som ska åtgärdas innan ut-

gången av 2017, föreläggandet är vitesbelagt med 1 mnkr.  

 

Ärendet har utretts i omgångar, där förslag om investering i såväl Vikbacka-

köket som Skytteanska skolans kök har förelegat. Kommunstyrelsen beslu-

tade 2016-10-25 att genomföra investering på Skytteanska skola uppgående 

till 4,7 mnkr. Efter projektering har det visat sig att den kalkylen inte håller 

varför ärendet har utretts igen.  

 

Efter ny genomgång av driftkalkyler konstateras att en fortsatt drift av  

Vikbackaköket tillsammans med Skytteanska skolans kök är det långsiktigt 

mest kostnadseffektiva alternativet.   

 

I syfte att ge en riktning för det fortsatta arbetet med investeringskalkyler 

efterfrågas i detta läge ett inriktningsbeslut.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-05-15 samt utred-

ning 2017-05-11. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att nuvarande tillagningskök vid äldreboendet Vikbacka och Skytteanska 

skolan i Tärnaby (alternativ 1) behålls 

 

att utifrån inriktningsbeslutet projektera investeringsbehoven för köken vid 

Vikbacka respektive Skytteanska skolan på Vikbackas respektive Skytte-

anska skolans kök och återkomma med förslag till investeringsbeslut. 

-----  
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KSAU § 62 KS/2017:252 – 251 

 

Exploateringsavtal - del av Laxnäs 1:123 

 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och Ulrika och Lars Arrhenius samt Brian Liddle. 

 

Exploateringen avser del av fastigheten Laxnäs 1:123 i Tärnaby, Storumans 

kommun. 

 

I avtalet sägs bland annat:  

 

o Exploatören har att utföra gata, enklare belysning i anslutning till gata, 

anläggning för dagvatten, iordningsställande av plats för sopkärl (åter-

vinning), förberedelse för bredband samt anläggande av vatten och av-

lopp till/inom exploateringsområden. Exploatören säljer tomter till in-

tressenter för byggande av fritidshus i enlighet med ny detaljplan. 

Ovanstående arbeten sker i exploatörens regi och under hans ansvar. 

 

o Gata ska anpassas till kraven för brandfordon och i enlighet med gäl-

lande detaljplan. Gatan ska belysas med en enklare standard motsvarande 

riktlinjer för gång- och cykeltrafik. 

 

o Exploateringsområdet ska anslutas till kommunens ledningar för dricks-

vatten och spillvatten. Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta: 

 

- alla stam- och huvudledningar för vatten och avlopp inom exploate-

ringsområdet till av Säljaren upprättad förbindelsepunkt. 

- erforderlig dag- och markvattenavledning inom tomtområdet och 

fram till recipient 

 

Stamledningarna m.m. överlämnas till kommunen utan kostnad efter att 

dessa färdigställts, slutbesiktigats och genom övertagandebesiktning 

godkänts av kommunen. 

 

o Framtida köpare av tomt/fastighet erlägger anläggningsavgift enligt 

kommunens gällande va-taxa.  
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KSAU § 62 – forts.  

 

o Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att dra slang 

samt placera brunnar enligt projekterat underlag och anvisningar. Explo-

atören ska även utföra anslutningar till varje fastighet. Slangar, kopp-

lingsbrunnar etc. tillhandahålls av kommunen som även ska svara för  

projektering och samordning. Kommunen övertar bredbandsnät utan 

kostnad. Respektive fastighetsägare betalar anslutningsavgift i samband 

med att fastigheten kopplas till bredbandsnätet.  

 

o För rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter enligt detta avtal 

lämnar exploatören en säkerhet till ett värde av 200 000 kronor i form av  

garanti som kommunen kan godkänna. Säkerheten ska nedskrivas med 

75 000 kronor när gata och belysning är färdigställda, besiktade och god-

kända, med 75 000 kronor när huvudledningarna för vatten- och avlopp 

är färdigställda, besiktade och godkända samt med 50 000 kronor när 

förberedelse för bredband och uppställningsplats för sopbehållare är fär-

digställda, besiktade och godkända. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2017-04-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns. 

----- 
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KSAU § 63 KS/2017:256 – 251 

 

Exploateringsavtal - del av Joeström 1:14 

 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och markägarna Mårten Dahlfors samt Mikko Rantala. 

 

Exploateringen avser del av fastigheten Joeström 1:14, Storumans kommun. 

 

I avtalet sägs bland annat: 

 

o Exploatören har att utföra gata, anläggning för dagvatten, iordningstäl-

lande av plats för sopkärl (återvinning), förberedelse för bredband, ge-

mensam parkeringsplats för uppställning av släpvagnar, borrad brunn in-

klusive pumphus för dricksvatten samt stamledningar för vatten inom 

exploateringsområdet. Exploatören säljer tomter till intressenter för byg-

gande av fritidshus i enlighet med ny detaljplan. Ovanstående arbeten 

sker i Exploatörens regi och under dennes ansvar. 

 

o Gata anordnas i enlighet med detaljplan och ska anpassas till kraven för 

brandfordon. 

 

o Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta borrad vattentäkt med 

pumphus, alla stam- och huvudledningar för vatten inom exploaterings-

området samt nödvändig dag- och markvattenavledning inom exploate-

ringsområdet och fram till recipient. Exploatören ansvarar för och bekos-

tar detaljutredning angående utformning av ledningsnät för vatten- och 

dagvattensystem, vilket ska redovisas i samband med bygglov. 

 

o Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att dra slang 

samt placera brunnar enligt projekterat underlag och anvisningar. An-

slutning sker mot närmaste kopplingsbrunn. Exploatören ska även utföra 

anslutningar till varje fastighet. Slangar, kopplingsbrunnar etc. tillhanda-

hålls av kommunen som även ska svara för projektering och samordning. 

Kommunen övertar bredbandsnät utan kostnad. Respektive fastighetsä-

gare betalar anslutningsavgift i samband med att fastigheten kopplas till 

bredbandsnätet.  

 

o För rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter enligt detta avtal 

lämnar exploatören en säkerhet till ett värde av 100 000 kronor i form av 

garanti som kommunen kan godkänna. Säkerheten ska nedskrivas med  
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KSAU § 63 – forts.  

 

o 50 000 kronor när gata och vattentäkt inkl. pumphus är färdigställda, be-

siktade och godkända, med 50 000 kronor när förberedelse för bredband 

är färdigställda, besiktade och godkända och övrig infrastruktur är klar. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2017-04-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns. 

----- 
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KSAU § 64 KS/2017:175 – 253 

 

Markanvisningsavtal - del av Björkfors 1:454 och 1:599 

 

Förslag till markanvisningsavtal har träffats med Frode Nilsen och Merethe 

Nilsen. 

 

Förslaget innebär att Frode Nilsen och Merethe Nilsen, under en tid av två 

år från och med 2017-05-30, har ensamrätt att förhandla med Storumans 

kommun avseende exploatering och markförvärv om ca 920 m²av Björkfors 

1:454 och 1:599. 

  

Avtalet innebär att: 

 

o köpeskilling uttas med 40 kronor/m² för kvartersmark.  

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 omdragning av dike och skoterspår utanför planområ-

det 

o detaljplanen för området är antagen i april 2017, enligt upprättad tidplan 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2017-04-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till markanvisningsavtal godkänns. 

----- 
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KSAU § 65 KS/2017:249 – 253 

 

Markanvisningsavtal - del av Skolan 1 

 

Förslag till markanvisningsavtal har träffats med Coop Nord Ekonomisk 

förening. 

 

Förslaget innebär att Coop Nord Ekonomisk förening, under en tid av två år 

från och med 2017-05-30, har ensamrätt att förhandla med Storumans 

kommun avseende exploatering och markförvärv om ca 1 260 m² av del av 

Skolan 1. 

  

Avtalet innebär att: 

 

o köpeskilling uttas med 77 kronor/m² 

o köparen ansöker och bekostar lantmäteriförrättningen 

o marköverlåtelseavtal upprättas med sedvanliga handlingar och villkor 

o detaljplanearbetet bekostas av kommunen, planavtal är upprättat 

o köparen bekostar parkering och ny infart samt eventuell 

flytt/förändringar av ledningar. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2017-04-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till markanvisningsavtal godkänns. 

----- 
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KSAU § 66 KS/2017:178 - 823 

 

Fördelningsmodell - bidrag för underhåll av skoterleder 

 

Under våren har möte hållits med representanter från berörda skoterklubbar. 

Klubbar som deltagit är Gunnarns skoterklubb, Sollidens skoterklubb, 

Slussfors skoterklubb, Forsmarks skoterklubb samt Storumans skoterleds-

klubb. Dessa utför ett till största delar ideellt och avgörande arbete kring de 

enskilda leder som finns för skotertrafik i den östra delen av kommunen.  

 

Inriktningen på mötet har varit att gemensamt ta fram ett kartunderlag kring 

vilka leder som underhålls samt diskutera fördelningsmodell av det kom-

munala bidraget. Vidare har nivå för underhåll av skoterleder diskuterats.  

 

Resonemanget från mötena har sammanställts till förslag till riktlinje För-

delningsmodell bidrag för underhåll av skoterled. Vidare har ett förslag ta-

gits fram som beskriver grunden i fördelningsmodellen.  

      

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2017-04-13. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till riktlinjer Fördelningsmodell - bidrag för underhåll 

av skoterled fastställs 

 

att grunden i fördelningsmodellen fastställs enligt upprättat förslag 

 

att teknisk chef tillsammans med berörda föreningar årligen ges rätt till 

mindre justeringar av fördelningsmodellen  

 

att kommunen ställer sig positiv till en gemensamt hållen skyltning av leder 

inom kommunen.  

----- 
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KSAU § 67 KS/2017:141 – 042 

 

Granskning av årsredovisning 2016 för Storumans kommun 

 

Kommunrevisorerna lämnade i samband med att revisionsberättelsen för 

2016 behandlades en granskningsrapport av årsredovisningen. 

 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet uppfyller kra-

ven på rättvisande räkenskaper. Kommunen redovisar ett resultat som inne-

bär att kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i ba-

lans. Förvaltningsberättelsen bedöms innehålla den information som ska 

ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.  

 

Revisorerna saknar nyckeltal för verksamheten och anser att den delen bör 

utvecklas i verksamhetsberättelsen.  

 

Vad gäller de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushåll-

ning är: 

 

o de finansiella-, och verksamhetsmässiga målen delvis uppfyllda. 

 

Kommunen avviker från god redovisningssed avseende värderingsfrågor 

enligt följande: 

 

o RKR:s rekommendationer 11.4 – Redovisning av materiella anlägg-

ningstillgångar. Kravet på komponentavskrivningar tillämpas inte fullt ut 

vilket redovisas öppet i stycket om redovisningsprinciper. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-04-21. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att revisorernas synpunkter på årsredovisningen 2016 noteras 

 

att revisorernas synpunkter på årsredovisningen 2016 inarbetas i kom-

mande årsredovisningar samt förekommande kommunala ekonomi- och 

verksamhetsstyrningsdokument. 

-----   
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KSAU § 68 KS/2017:290 – 181 

 

Handlingsplan för extraordinära händelser 

 

Alla kommuner ska för varje mandatperiod ta fram en handlingsplan för  

extraordinära händelser som de definieras i Lag om extraordinära händelser. 

Denna ska göras under mandatperiodens första år men har av olika anled-

ningar blivit försenad.  

 

Plandokumentet består av följande delar:   

 

o Huvuddokument 

o Bilaga Risk- och sårbarhetsanalys 

o Bilaga Reglemente för krisledningsnämnden 

o Bilaga Arbetsordning för beredningsgruppen och informationsfunktionen 

o Bilaga Övnings- och utbildningsplan 

o Bilaga Informations- och lokalplan 

 

Förutom huvuddokumentet ska kommunstyrelsen även fastställa reglemente 

för krisledningsnämnden, arbetsordning för beredningsgruppen och inform-

ationsfunktionen samt övnings- och utbildningsplan. Risk- och sårbarhetsa-

nalysen är redan beslutad under 2016. Informations- och lokalplanen ska 

fastställas av koncernchefen och behöver inte hanteras i det här skedet.  

 

Beredande organs förslag 

Räddningschef Lars-Erik Sundqvists tjänsteutlåtande 2017-05-08. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till handlingsplan för extraordinära händelser samt  

bilagorna reglemente för krisledningsnämnden, arbetsordning för bered-

ningsgruppen och informationsfunktionen samt övnings- och utbildnings-

plan fastställs.  

----- 
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KSAU § 69 KS/2017:311 – 109 

 

Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 

 

Tobaksrökning är ett av världens allvarligaste folkhälsoproblem men sam-

tidigt ett av de bäst förebyggbara. Under det senaste århundrandet har rök-

ningen dödat fler individer än världskrig och farsoter tillsammans - sex mil-

joner människor varje år.  I Västerbottens län dör en person varje dag på 

grund av rökning, och kostnaden för rökning i länet tror man är ungefär 816 

miljoner kronor om året.  

 

WHO och FN har genom olika initiativ uppmärksammat problematiken och 

försett medlemsländerna med en rad åtgärder som visat sig minska tobaks-

bruket och därmed förbättra folkhälsan. Några länder har i linje med detta 

beslutat om ett måldatum som ett förtydligande av målet med tobakskon-

ventionens åtgärder, nämligen ett samhälle fritt från tobak. Ett måldatum 

har preciserats då tobaksrökningen ska ha minskat till mindre än 5 procent 

av befolkningen - Tobacco Endgame 2025. 

  

I vårt land finns en svensk version, Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 

2025, som är ett opinionsprojekt. Det syftar till att inom de närmaste åren få 

till stånd ett politiskt beslut på nationell nivå om ett årtal då rökningen ska 

vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsopro-

blem.  

 

En rad landsting, kommuner och organisationer har ställt sig bakom detta 

och i Västerbottens län har landstinget samt Malå, Umeå, Sorsele,  

Vilhelmina, Åsele och Lycksele kommuner tagit ställning för Tobacco 

Endgame 2025.  

 

I Storumans kommuns folkhälsopolitiska program kan man läsa att ”I  

Storumans kommun är folkhälsoarbetet ett prioriterat område för all kom-

munal verksamhet” och ” utifrån kommunens perspektiv och kompetens-

område kan de främsta folkhälsovinsterna uppnås genom förebyggande  

åtgärder, information, kunskapsuppbyggnad, friskvårdsinsatser och attityd-

frågor”. Folkhälsorådet har 2016-11-03 beslutat att föreslå att Storumans 

kommun ställer sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.  

 

Beredande organs förslag 

Folkhälsorådets mötesanteckningar 2016-11-03 
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KSAU § 69 – forts.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Storumans kommun ställer sig bakom Tobacco Endgame - Rökfritt  

Sverige 2025, det vill säga regeringens ställningstagande för ett måldatum, 

ett effektmål och en handlingsplan för att nå dit 

 

att Storumans kommun deltar aktivt i opinionsbildningen tillsammans med 

andra kommuner och SKL för att få en nationell handlingsplan 

 

att Storumans kommun - utan att invänta ett nationellt beslut - vidareut-

vecklar eget pågående tobaksförebyggande arbete utifrån tobakskonven-

tionens åtgärder. 

----- 
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KSAU § 70 KS/2017:173 – 809 

 

Ansökan om bidrag för 30 årsjubileum av Årets vildman -  

PR-föreningen Vildmannen__________________________ 

 

PR-föreningen Vildmannen utser för 30:e året Årets vildman i samband 

med Storumandagarna 2017. Föreningen vill med anledning av 30-års-

jubileet utöka arrangemanget och ansöker om ett kommunalt bidrag på 

200 000 kronor.  

 

Ett tema kommer att vara mat med mål att väcka ungdomars intresse för 

kock/restaurangyrkena. Tillsammans med Gastrologik, länets 

kock/restaurangutbildningar och Hotell Toppen kommer föreningen att ge-

nomföra en extra stor kröningsmiddag med speciellt inbjudna gäster.  

 

Lokala kändisar som bor eller har bott i kommunen ska engageras för att 

marknadsföra arrangemanget och locka besökare till Storumandagarna. Ti-

digare vildmän kommer att speciellt bjudas in för att delta på 30-

årsjubileumet. Föreningen kommer att ha extra program under Storumanda-

garna med underhållning för mindre barn, ballongutdelning och ett mark-

nadstält där besökare bl.a. ska kunna lyssna på tidigare vildmän. Föreningen 

har budgeterat att kostnaderna för 30-årsjubileumet kommer att uppgå till 

556 000 kronor.  

 

Bedömning 

Kommunstyrelsen har vid ett tidigare tillfälle beslutat om ett större bidrag  

i samband med jubileumsfirande och det var 2014-11-24. Tärna IK  

Fjällvinden beviljades 100 000 kronor för att genomföra 25-årsjubileumet 

av Ingemartrofén. Beslutet skedde utifrån att föreningen genomförda bl.a. 

extra aktiviteter i samband med jubileet. Bidraget finansierades ur verk-

samheten 10211 kommunstyrelsens förfogande.  

 

Bedömningen är att vid bifall på bidragsansökan så finns medel kvar 2017 

på verksamhet 10211 kommunstyrelsens förfogande för att finansiera bi-

draget. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-04-19. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att PR-föreningen Vildmannen beviljas bidrag med 30 000 kronor för  

30-årsjubileet av Årets Vildman 
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KSAU § 70 – forts.  

 

att finansiering sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande (verksam-

het 10211). 

----- 
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KSAU § 71 KS/2017:312 - 106 

 

Medlemskap i Kvarkenrådet 

 

Samarbetet längs E12-stråket är av strategisk betydelse för Storumans 

kommun. Inom flera områden pågår ett utvecklingsarbete som påverkar ut-

vecklingen i kommunen. En ny storflygplats i Mo i Ranan och en ny färja 

för Kvarkentrafiken är två exempel på detta.  

 

Storumans kommun är sedan tidigare aktiva medlemmar i MidtSkandia och 

föreningen Blå Vägen. För att bättre kunna följa och påverka utvecklingsar-

betet längs E12-stråket är bedömningen att ett medlemskap även i Kvarken-

rådet är nödvändigt. Medlemsavgiften i Kvarkenrådet är 200 euro, ca 1 900 

SEK. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Storumans kommun löser medlemskap i Kvarkenrådet.  

----- 
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KSAU § 72 KS/2017:307 - 009 

 

Införande av digitala sammanträdeshandlingar 

 

Vid kallelse till kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden  

skickas i dag samtliga handlingar i pappersform via post samt i pdf-format  

via e-post. Behov finns att övergå till en digital hantering för att minska de  

kostnader som kopiering och utskick av pappershandlingarna medför samt  

för att öka tillgängligheten av handlingarna för de förtroendevalda. Digital  

hantering är även en del i att skapa hållbar utveckling.  

 

Kommunen har via ärendehanteringssystemet Lex en komplett plattform för  

dokument- och ärendehantering med stöd för diarieföring, handläggning och  

nämndadministration. Till systemet finns en särskild sammanträdesappli- 

kation som bland annat ger mötesdeltagarna åtkomst till handlingar direkt  

i en surfplatta. Applikationen tillåter även att handlingar från hela samman- 

träden laddas ner till surfplattan så att man kan förbereda sig inför samman- 

trädet även utan internetuppkoppling.  

 

LYST-IT tillhandahåller tjänsten Surfplatta Wi-Fi för en avgift om 2 385  

kronor per år. I tjänsten ingår bl.a. en surfplatta ca 7”-11” skärmstorlek,  

koppling och inloggning till kommunens Wi-FI-nätverk samt åtkomst till  

internet (via WiFi-nätverk).  

 

Avtal om överlåtelse av datorutrustning (surfplattor) till förtroendevalda har  

tagits fram som bland annat anger följande villkor:  

 

o Vid övergång till digitala sammanträdeshandlingar upphör pappershand- 

lingar. 

o Förtroendevald står själv för kostnaden för bredband/internetabonnemang.  

I kommunens lokaler sker uppkoppling utan kostnad för den förtroende- 

valda.  

o Användarstöd tillhandahålls av kommunsekreteraren som även är  

kontaktperson gentemot LYST IT vid fel på utrustningen.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2017-05-12. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att digitala sammanträdeshandlingar införs för kommunstyrelsens arbets- 

utskott från och med halvårsskiftet 2017 och kommunstyrelsen från och med 

2018 
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KSAU § 72 – forts.  

 

att digitala arbetsverktyg i form av surfplattor införskaffas till enskilda  

ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommun- 

styrelsen, som inte redan har tillgång till detta genom förtroendeuppdrag i  

annan nämnd 

 

att finansiering sker ur kommunstyrelsens verksamhet inom befintlig ram 

 

att villkoren i avtal om upplåtelse av datorutrustning (surfplattor) till för-

troendevalda godkänns. 

----- 
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KSAU § 73 KS/2017:266 – 060 

 

Ansökan om medfinansiering - delprojekt i restaureringsprojekt i 

Juktån, Storumans kommun________________________________ 

 

Föreningen Samverkan Umeälven har 2017-04-25 inkommit med ansökan 

om medfinansiering till rubricerat projekt. 

 

Föreningen inkom med motsvarande ansökan till länsstyrelsen 2017-01-31 

gällande bygdeavgiftsmedel för föreningsbidrag och enskilda ansökningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-21 § 24 att avslå ansö-

kan, med rekommendation till föreningen att söka medfinansiering från  

Storumans kommun ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av 

projekt. 

 

Bakgrund 

Juktån är det största biflödet till Umeälven med källflöden långt in i fjäll-

världen. Juktån är ca 170 km lång varav sträckan från dammen i Storjuktan 

till Gunnarn är cirka 60 km. Juktån rinner förbi Gunnarn och mynnar sedan 

i Umeälven vid byn Åskilje, cirka 30 kilometer nedströms Storuman. Sedan 

Storjuktans kraftstation togs i drift år 1978 leds större del av Juktåns vatten 

från dämningsområdet Storjuktan till kraftstationen och därifrån direkt till 

Storuman. 

 

Syfte 

I samarbete med Vattenfall AB, Vattenregleringsföretagen i Östersund,  

fiskevårdsområdena och Umeå universitet bedriver föreningen Samverkan 

Umeälven ett projekt för att restaurera Juktån. 

 

Som ett led i detta arbete har ett delprojekt skapats (detta projekt) för att  

restaurera en del av Juktån utanför Gunnarn. Trumman som förser Likkot-

grenen med vatten har varit ett problem eftersom den sätts igen av skräp 

och av bäveraktivitet. Trumman behöver tas bort och Likkotgrenen öppnas 

upp. Trumman ska ersättas av en överfallsdamm. I samband med trumbytet 

utförs åtgärder i området såsom restaurering av fåran ca 500 meter ned-

ströms, flottledsrensningar och återställning efter att trumman tagits bort. 

 

Delprojektet har även för avsikt att klippa vattenväxter nedströms Långselet 

till Gunnarn på de platser som vuxit igen. För att klippningen ska ge önskat 

resultat ska vattenväxterna klippas två gånger per sommar under år 2017 

och 2018. Vattenväxterna bärgas sedan och läggs på kompost på land. Pro-

jektet utvärderas löpande av Umeå universitet. 
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KSAU § 73 – forts.  

 

Mål 
Biologiska mål: 

1. Tillskapad area av strömmande habitat i Likkotgrenen, borttagande av 

vandringshinder för fisk. 

2. Minskad igenväxning i nedre delar av Juktån vilket stimulerar sedimen-

tationstransporter och underlättar reproduktion av fisk. 

 

Ökat friluftsliv efter älven: 

1. Ekosystemtjänst - område för friluftsliv 

2. Ökad tillgänglighet till älven för allmänheten 

 

Målgrupp 
Projektet omfattar de aktörer som har ansvar för att uppfylla vattendirekti-

vets krav på god ekologisk potential i vattenförekomsten (vattenmyndighet-

en, verksamhetsutövaren, kommun och länsstyrelse). 

 

Målgruppen för projektet är boende längs efter Juktån och i Gunnarn, samt 

besökande och aktörer inom besöksnäring och friluftsliv. 

 

Projektperiod: 2017-07-01 – 2019-06-30. 

 

Total projektkostnad 

Uppskattningsvis cirka 5 000 000 kronor, samt tillkommande möjlig om-

byggnad av damm i Lomselenäs. 

 

Sökt belopp från Storumans kommun 

644 000 kronor. (Den ursprungliga ansökan angav 764 000 kronor, vilket 

var en felsummering som efter samråd med företrädare för föreningen 

2017-05-02 korrigerats.) 

 

Kostnadsbudget för delprojektet 

Entreprenörskostnad grävmaskin 80 h x 1 000 kr  80 000 

Trailerkostnader m.m. 40 000 

Arbetsledning 80 h x 800 kr 64 000 

Inköp av träbro 250 000 

Transport av bro 50 000 

Övriga kostnader oförutsedda  100 000 

Tillståndsansökan miljödomstolen 60 000 

 644 000 
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KSAU § 73 – forts. 

 

Bedömning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-21 § 24 att rekommen-

dera föreningen att söka medfinansiering från Storumans kommun ur byg-

deavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt. 

 

Koncernledningsgruppen har 2017-05-15 behandlat ansökan och tillstyrker 

deltagande i projektet.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-05-02. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att delta i projektet 

 

att kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för med-

finansiering av projekt med 215 000 kronor för år 2017, 215 000 kronor för 

år 2018 och 214 000 kronor för år 2019. 

----- 
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KSAU § 74 KS/2017:239 – 430 

 

Remiss - förslag till beslut om utökat naturreservat för Skikki i  

Storumans och Vilhelmina kommuner_____________________ 

 

Länsstyrelsen har 2017-04-12 översänt förslag till beslut om utökning av 

Skikki naturreservat i Storumans och Vilhelmina kommuner. Länsstyrelsen 

förelägger sakägare att yttra sig över förslaget samt önskar övriga myndig-

heters, organisationers och enskilda personers synpunkter på förslaget. Ytt-

rande ska ha inkommit senast 2017-05-17.  

 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har sedan en tid arbetat med att utöka naturreservatet Skikki i 

Storumans och Vilhelmina kommuner. Reservatet ligger ca 24 VSV om 

Storuman. Skogarna i reservatet består i huvudsak av urskogsartad gran-

skog med inslag av gamla granar, död ved och lövträd. Motiv för skyddet är 

att bevara områdets naturvärden och motverka en exploatering.  

 

Det befintliga reservatet, som omfattar de stora centrala delarna av området, 

skyddades som naturreservat 1998. Utökningen, som omfattar delar i nord-

väst och söder, har förvärvats inom ramen för en samrådsöverenskommelse 

mellan den tidigare markägaren Statens fastighetsverk och nuvarande mar-

kägare Naturvårdsverket enligt riksdagsbeslut. Samrådsöverenskommelsen 

omfattar en rad områden som är aktuella för skydd där majoriteten ligger 

ovan gränsen för fjällnära skog och gränsar till befintligt skyddade områ-

den. 

 

Det nya reservatsbeslutet innebär en utökning av reservatets areal från 468 

till 611 hektar.  

 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte strider mot kommunens markan-

vändningsplanering eller andra allmänna intressen.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2017-05-02 

Synpunkter har inhämtats från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som 

delar länsstyrelsens uppfattning om att förslaget till utökningen inte strider 

mot Storumans kommuns markanvändningsplaner eller andra allmänna in-

tressen samt värdet av att området skyddas. Miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden tillstyrker utökandet av Skikki naturreservat.  

 

Utredarens sammanfattning och bedömning 2017-05-03 

Syftet med området är att bevara värdefulla naturmiljöer i form av gran-

naturskogar och andra naturtyper, samt området helhetsvärden i form av ett 
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KSAU § 74 – forts.  

 

sammanhängande naturlandskap av orörd karaktär. I området finns viktiga  

livsmiljöer för många hotade arter som är beroende av naturskogsmiljöer. 

Reservatet bildades 1998. Nu föreslås en utökning med 30%, 15% i varje 

kommun. 

 

Storumans kommun bör inte förorda fler naturreservat i den egna kom-

munen. I dagsläget är stora områden skyddade i Västerbottens län där  

Storumans kommun tagit ett oproportionellt stort ansvar vad avser natur-

reservat i Sverige. Den snabba framväxten av bestående skydd inskränker 

kommunens planmonopol samt försämrar möjligheterna att bruka marken 

vilket är viktigt för kommunens utvecklingsarbete.  

 

Naturreservat genererar väldigt få skatteintäkter, idag är över 20 % av 

kommunens yta naturreservat och en stor del av skogsarealen är därtill 

fjällnära. 

 

Storumans kommun bör hädanefter till länsstyrelsen motsätta sig bildandet 

av nya naturreservat och utvidgningar av redan befintliga reservat. Liden-

Skikkisjöberget finns upptagen i översiktsplanen men då den redan skyd-

dade sydsidan.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2017-05-08. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avstyrka förslaget till utökning av naturreservatet Skikki inom  

Storumans kommun. 

----- 
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KSAU § 75 KS/2017:268 – 106 

 

Årsmöte med MidSkandia 2017 

 

Föreningen MidtSkandia inbjuder till årsmöteskonferens den 18-19 maj i 

Vevelstad, Norge. I anslutning till konferensen hålls årsmöte den 19 maj.  

 

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 utse Patrik Persson till kommunens ombud vid årsmötet.  

----- 

 


