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Kommunstyrelsen  2017-04-04  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2017-04-04, kl. 13.45-14.30   

 

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Therese Granström (C) 

Anders Persson (C) 

 Ulf Vidman (M) 

 Veronika Håkansson (M) 

 Ulla-Maria Åkerblom (L) 

 Roland Gustafsson (KD) 

Karin Malmfjord (S) 

 Kristina Fredriksson (S) 

 Peter Åberg (S) 

 Ann-Christine Jonsson (S)  

 Daniel Johansson (V) 

 Irene Walfridsson (V)  

  

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare 

 Peter Persson koncernchef 

  

 

 

Utses att justera Ulla-Maria Åkerblom och Kristina Fredriksson 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2017-04-10 Paragrafer  13-42 

 

 

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

 Maria Mickelsson 

 

                      

                    Ordförande ………………………………….... 

 Tomas Mörtsell 

 

 

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

 Ulla-Maria Åkerblom         Kristina Fredriksson 

 
  ANSLAG/BEVIS 

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

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2017-04-04 

 

Datum då anslaget sätts upp          2017-04-10          Datum då anslaget tas ned       2017-05-02 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KS § 13  KS/2017:141 - 042 

 

Årsredovisning 2016 för Storumans kommun 

 

Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla för-

valtningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och 

sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. För-

valtningsberättelsen ska bl.a. innehålla en översikt över utvecklingen av 

verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultat- 

och balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess 

slut. 

 

Kommunens resultat 2016 uppgår till ca 8,9 mnkr och är ca 1,1 mnkr bättre 

än det budgeterade.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-03-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 8. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa årsredovisning 2016 för Storumans kommun och överlämna 

den till kommunfullmäktige för godkännande. 

----- 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (47)  

    

Kommunstyrelsen 2017-04-04  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 14 KS/2017:144 – 042 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 

 

Kommunstyrelsen har ett ekonomiskt resultat på 13 027 000 kronor 2016, 

dvs. nettokostnaderna har varit lägre än nettobudgeten. Överskottet kommer 

från intäktsposter av engångskaraktär rörande mottagande och integration 

av flyktingar. Det är intäkter som kommer från eftersläpningar av återsök-

ningar och utbetalningar av bidrag tidigare år. När mottagande och integrat-

ion av flyktingar exkluderas återstår ett överskott på ca 3 100 000 kronor. 

Av det återstående överskottet kommer ca 2 700 000 kronor från minskade 

trafikkostnader. De minskade trafikkostnaderna har uppstått när kommunen 

ersatt delar av linjetrafiken med skolskjutsar. 

 

Kommunstyrelsen har en måluppfyllelse på 64 procent vilket är 14 procen-

tenheter bättre jämfört med 2015 och 17 procentenheter bättre än 2014. 

Förbättringarna är inom området service, bemötande, information och del-

aktighet.   

 

Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-03-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 9. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016. 

----- 
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KS § 15 KS/2017:111 – 042 

 

Verksamhetsberättelser 2016 

 

Respektive nämnd och styrelse ska upprätta verksamhetsberättelser för 

2016 för sina verksamhetsområden. Verksamhetsberättelserna är nämnder-

nas egen redovisning till kommunfullmäktige och innehåller kommentarer 

kring resultatet, redovisning av viktiga händelser samt uppföljningar av 

fastställda mål i verksamhetsplanerna. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att överlämna styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser 2016 till 

kommunfullmäktige för godkännande. 

----- 
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KS § 16 KS/2015:239 – 020 

 

Motion - kompetens- och rekryteringsstrategi för Storumans kommun 

 

Daniel Johansson (V) har 2015-05-28 lämnat in en motion om strategier för 

kompetenshöjning och rekrytering.  

 

Storumans kommun står inför stora utmaningar i att lyckas med rekrytering 

av kompetent personal samt att höja kompetens hos befintlig personal inom 

offentliga verksamheter. Att rekrytera kompetent personal är oerhört viktigt 

för att öka kvaliteten i skolan, omsorgen och vården. Idag ses akuta behov 

av rekrytering inom skolan och vården men utan att man från kommunens 

sida har någon riktigt strategi för hur man ska lyckas i den svåra konkurrens 

som finns från andra arbetsgivare. 

 

Att hela tiden ha en kompetensutveckling för att ha den mest kompetenta 

personalen är av yttersta vikt för att nå den högsta kvalitén i verksamheter-

na samt att vara attraktiv som arbetsgivare för att behålla den personal man 

redan har anställd. 

 

Johansson föreslår 

 

att Storumans kommun utarbetar en genomtänkt och konkurrenskraftig stra-

tegi för att säkerställa rekrytering av kompetent personal till alla sina verk-

samheter 

 

att Storumans kommun utarbetar en strategi för hur man kan höja kompe-

tensen inom den redan befintliga personalen för att nå högsta kvalitet 

 

att Storumans kommun utformar dessa strategier tillsammans med de fack-

liga organisationerna som besitter stor kunskap och många idéer om hur 

detta kan göras. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 79 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrativ chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Motionen har diskuterats med de fackliga organisationerna vid ett flertal 

tillfällen under 2016 i den kommunövergripande samverkansgruppen, sen-

ast den 24 maj 2016. I diskussionerna har framkommit att Region Väster-

botten utarbetat en omfattande skrift rörande kompetensförsörjningsbehovet 

i Västerbotten fram till 2025 som det finns anledning att beakta. 
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KS § 16 – forts.  

 

Vidare konstateras att Storumans kommun deltar i det gränsöverskridande 

kompetensförsörjningsprojektet ”Recruit and retain – making it work” till-

sammans med Västerbottens läns landsting samt partners i Skottland, Ka-

nada, Island och Norge. Syftet med projektet är att hitta en modell för hur 

glesbefolkade regioner ska bli framgångsrika när det gäller att rekrytera och 

behålla nödvändiga kompetenser. Projektet pågår till 2018. 

 

Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är eniga om att arbetet med 

att ta fram ett kompetenshöjnings- och rekryteringsstrategiprogram ska löpa 

parallellt med projektet ”Recruit and retain – making it work”.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 10. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen anses besvarad med hänvisning till att arbetet med att ta fram 

ett kompetenshöjnings- och rekryteringsstrategiprogram ska löpa parallellt 

med bl.a. projektet ”Recruit and retain – making it work”.  

----- 
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KS § 17 KS/2015:409 – 101 

 

Motion - utbildning av kommunfullmäktigeledamöter 

 

Maria Gardfall (S) har 2015-09-22 lämnat in en motion om utbildning av 

kommunfullmäktigeledamöter.  

 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut att minska antalet ledamöter 

från 41 till 31 från och med nästa mandatperiod föreslår Gardfall  

 

att den besparing som görs på arvoden, resor och minskad administration 

avsätts till utbildning av kommunfullmäktigeledamöter 

 

att budgetberedningen får i uppdrag att inarbeta detta i budgetförslaget för 

mandatperioden 2019-2022. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 114 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrativ chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Budgetberedningen bereder ekonomiska ramar och principiella frågor. En 

av de viktigaste utgångspunkterna för budgetberedningens arbete är pro-

gnoser för skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessa avgör i huvudsak 

vilken ambitionsnivå som är möjlig för kommunen. Utvecklingen av skat-

teunderlaget har medfört att det i flertalet år inte gått att fullkompensera sty-

relsen och nämnderna i deras budgetramar. Konsekvensen av att kommunen 

har en befolkningsminskning är att det också är nödvändigt att ständigt an-

passa den kommunala verksamheten, kommunens stabila resultat över en 

lång period vittnar om att en framgångsrik anpassning ständigt sker.  

 

I ärendeberedningen inför beslutet att minska antalet ledamöter framgår att 

den kostnadsminskning som beslutet medför uppgår till drygt 70 000 kronor 

per helår. Åtgärden ligger i linje med det anpassningsarbete som ständigt 

pågår.  

 

Då budgetberedningen genomför sitt arbete inför budget 2019 och framåt 

behöver alla omständigheter och behov beaktas. Kostnadsminskningen av 

fullmäktigearvoden är en av många olika omständigheter. Huruvida utrym-

met ska användas till kompetensutveckling av fullmäktigeledamöter eller ej 

måste bli en fråga som kan hanteras först där och då.  
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KS § 17 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 11. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att budgetberedningen får i uppdrag att ta ställning till hanteringen av bud-

getutrymmet i kommande budgetförslag 

 

att motionen därmed anses besvarad.  

----- 
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KS § 18 KS/2015:505 – 020 

 

Motion - kompetensutveckling/arbetskraftsförsörjning inom äldre-

omsorgen_________________________________________________ 

 

Karin Malmfjord (S), Peter Åberg (S), Ann-Christine Jonsson (S), Christian 

Andersson (S), Gunilla Pettersson (S), Maria Gardfall (S), Sven-Åke Penn-

ling (S), Eira Henriksson (S), Gunnar Andersson (S), Kurt Forsberg (S), 

Ove Wollgarth (S), Elisabeth Olofsson (S) och Bengt Dalemalm (S) har 

2015-11-24 lämnat in följande motion:  

 

De äldreboenden som finns i Storuman är i stort behov av personal och vi-

karier, då man många gånger är kort om personal.  

 

På SFI (Svenska för invandrare) går många elever som vill utbilda sig och 

jobba inom vården. 

 

Lärcentrum provade förra året att starta en yrkesinriktad utbildning för utri-

kesfödda, den så kallade termin noll, där man första terminen skulle få läsa 

yrkessvenska för att sedan börja på omsorgsutbildningen. 

 

I den strategiska planen för Storumans kommun kan man bland annat läsa 

när det gäller Vård, omsorg, trygghet och säkerhet:  

 

o Långsiktig hållbar kompetenshöjning inom äldreomsorgen när vi får en 

alltmer åldrande befolkning. 

 

Det har visat sig att arbetsplatsförlagt lärande/språkpraktik är det optimala 

för att lära sig svenska. Det vore önskvärt att alla elever som så småningom 

vill jobba inom vården skulle få praktisera där. Problemet är att personalen 

inte har någon möjlighet att ta hand om praktikanter. Det saknas tid till det 

eftersom man många gånger är underbemannade.  

 

En lösning skulle kunna vara att via ett projekt ha handledare som arbetar 

med praktikanterna. Handledarna skulle arbeta nära SFI-lärarna. På så vis 

skulle man kunna kombinera SFI och arbetsplatsförlagt lärande.  

 

Mot bakgrund av ovanstående och med hänvisning till den strategiska pla-

nen föreslår motionärerna 

 

att en projektbeskrivning till ett projekt baserat på arbetsplatsförlagt lärande 

tas fram 
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KS § 18 – forts. 

 

att det söks pengar ur Europeiska socialfonden (ESF), programområde 1, 

mål 1:2 

 

att samarbete söks med närliggande kommun eller annan aktör, då sådana 

projekt prioriteras av ESF. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 133 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet överlämnades därefter till 

kansliets utredare för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 2016-10-14 

Under 2016 arbetade kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr samt kommunerna inom Region 8 fram två projektansökningar till So-

cialfonden, med syfte att på olika sätt underlätta mottagning av nyanlända 

samt på bättre sätt tillvarata de nyanländas kompetens och ge dem möjlighet 

att finna snabbare vägar ut i arbetslivet.  

 

Projekten benämndes ”Stärkt attraktiv mottagning” (Akademi Norr) och 

”Fler i arbete” (Region 8). Dessa två projekt bedömdes uppfylla motionens 

målsättningar på ett gott sätt. Utredaren föreslog därför i tjänsteutlåtande 

2016-10-14 att motionen skulle bifallas i och med kommunens deltagande i 

projekten.  
 

Arbetsutskottets behandling 2016-11-01 

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet 2016-11-01, § 87 meddelades att 

Socialfonden beslutat avslå båda projektansökningarna. Arbetsutskottet be-

slutade därför att återremittera ärendet för ny utredning.  
 

Bedömning 2017-03-09 

Under vintern 2016-2017 beslutade Region 8 att avstå från att förnya sin 

ansökan för projektet ”Fler i arbete”. Akademi Norr gjorde en förnyad an-

sökan till Socialfonden för projektet ”Stärkt attraktiv mottagning” och 

kommunstyrelsen beslutade 2017-02-07, § 9 att delta i detta projekt. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtanden 2016-10-24 samt  

2017-03-09. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 87 och  

2017-03-21, § 12. 
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KS § 18 – forts.  

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen anses besvarad.  

 

Yrkande 

Ann-Christine Jonsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskot-

tet för ytterligare beredning.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ann-

Christine Jonssons återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen bi-

faller återremissyrkandet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.  

----- 
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KS § 19 KS/2016:163 - 022 

 

Motion - heltidstjänster i Storumans kommun 

 

Karin Malmfjord (S) har 2016-04-18 lämnat in en motion om heltidstjänster 

i Storumans kommun.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen:  

 

Det har under många år varit känt att pensionsavgångarna inom vård och 

omsorg gör det svårt för kommuner att rekrytera nya medarbetare. Det är 

fler som lämnar arbetsmarknaden än de som träder in på den. Storumans 

kommun har de senaste åren haft svårt att rekrytera vård- och omsorgsper-

sonal. Det är viktigt att kommunen tryggar den framtida personalförsörj-

ningen. Ett sätt att underlätta rekryteringen är att erbjuda anställda heltids-

tjänster. Att erbjuda heltidstjänster bidrar dessutom ett led till att vara at-

traktiv arbetsgivare.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att utredning görs avseende en heltidsorganisation där olika parametrar län-

kas samman till en helhetslösning 

 

att alla tillsvidaretjänster i Storumans kommun i grunden är heltid 

 

att antalet visstidstjänster minimeras 

 

att nya tjänster ska vara heltider 

 

att deltid är en möjlighet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19, § 40 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Bedömning 

Bakgrunden till motionen är att trygga framtida personalförsörjning inom 

vård- och omsorg.  

 

I nu gällande huvudöverenskommelse (HÖK) mellan Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) och Kommunal har parterna i bilaga 3 ställt krav på 

samtliga arbetsgivare att senast den 31 december 2017 ha en plan för hur 

andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska ta utgångspunkt  
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KS § 19 – forts.  

 

i verksamhetens behov och processas i samverkan med lokal arbetstagaror-

ganisation.  

 

Den 16 mars 2017 deltog Storumans kommun och Kommunal lokalt till-

sammans i en workshop anordnad av SKL och Kommunal med syftet att 

hitta vägar att utveckla det lokala arbetet genom kunskapande och erfaren-

hetsutbyte. Därmed startade arbetet med att uppfylla det avtalskrav som 

finns i HÖK bilaga 3.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 13. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen anses besvarad med hänvisning till att arbetet och fastställan-

det av den plan, som huvudöverenskommelsen (HÖK) med Kommunal 

kräver, omfattar motionens intentioner.  

----- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (47)  

    

Kommunstyrelsen 2017-04-04  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 20 KS/2016:164 – 710 

 

Motion - barnomsorg på obekväm arbetstid 

 

Karin Malmfjord (S) har 2016-04-18 lämnat in en motion om barnomsorg 

på obekväm arbetstid. 

 

Malmfjord skriver sammanfattningsvis följande i motionen:  

 

Storumans kommun behöver möta upp samhällsutvecklingen med att er-

bjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Mer än hälften av Sveriges kom-

muner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid redan idag.  

 

Många olika yrkeskategorier arbetar på obekväm tid, exempelvis inom han-

del, hotell och restaurang samt vård och omsorg. Situationen som råder i 

dag gör att människor får lov att tacka nej till arbete på grund av att man 

inte kan lösa behovet av barnomsorg. Samtidigt som det är väldigt svårt att 

rekrytera arbetskraft exempelvis inom vårdsektorn. Detta är en ekvation 

som inte går ihop. Kommunen måste möjliggöra för människor att kunna ta 

de arbeten som finns tillgängliga. Det får inte stupa på att man måste tacka 

nej för att kommunen inte kan erbjuda barnomsorg de tider som spänner 

över dygnets samtliga timmar.  

 

Barnomsorg på obekväm arbetstid är även en jämställdhetsfråga, då bristen 

av barnomsorg medför att människor får mycket svårt att arbeta heltid inom 

arbeten som kräver flexibla arbetstider, med scheman som medför arbete 

såväl dag, kväll, natt som helg.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att Storumans kommun inventerar behovet av barnomsorg på obekväm ar-

betstid 

 

att Storumans kommun erbjuder barnomsorg på arbetstid. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19, § 41 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrade.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 

Efter behovs- och kostnadsutredning av barnomsorg öppen på kvällar, nät-

ter, tidigare morgnar och helger har fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

2016-12-09, § 99 att, under förutsättning att kommunstyrelsen tillskjuter  
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medel, erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid från höstterminen 2017. 

Motionen föreslås därmed anses besvarad.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-02-22, § 12. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 14. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen anses besvarad med hänvisning till fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämndens beslut 2016-12-09, § 99.  

 

Yrkande 

Ulf Vidman (M) yrkar att ärendet återremitteras till fritids-, kultur- och ut-

bildningsnämnden för ytterligare beredning då nämndens yttrande inte föl-

jer kommunens styrprinciper att förslag eller beslut om verksamhetsutök-

ningar ska rymmas inom nämndens budgetram.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ulf Vidmans 

återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller återremissyr-

kandet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för  

ytterligare beredning då nämndens yttrande inte följer kommunens styrprin-

ciper att förslag eller beslut om verksamhetsutökningar ska rymmas inom 

nämndens budgetram.  

----- 
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KS § 21 KS/2017:145 – 107 

 

Utökat ägande i Hemavan Tärnaby Airport AB 

 

Storumans kommunföretag AB äger ca 56 procent av Hemavan Tärnaby 

Airport AB. Bolaget gör ett negativt resultat med 805 000 kronor 2016 och 

har budgeterat ett underskott på 2 304 000 kronor 2017. Aktiekapitalet be-

döms delvis bli förbrukat 2017. För att säkerställa fortsatt drift måste bola-

get förstärkas med ägarkapital redan 2017. För att Storumans kommunföre-

tag AB ska ges handlingsutrymme behövs ett godkännande av Storumans 

kommunfullmäktige att man får utöka ägandet i Hemavan Tärnaby Airport 

AB.   

 

För att förändra ägandet i dotterbolag behöver kommunens majoritetsägda 

bolag ett godkännande av kommunfullmäktige enligt ägarpolicyn. 
 

Styrelsen i Storumans kommunföretag AB beslutade 2017-03-01 att begära 

ett godkännande av kommunfullmäktige att få utöka ägandet i Hemvan 

Tärnaby Airport AB. 

 

Ett utökat ägande av bolaget kan bli ett faktum vid en nyemission och/eller 

förvärv av andra aktieägares aktier. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-03-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 15. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att Storumans kommunföretag AB medges få utöka sitt ägande i Hemavan 

Tärnaby Airport AB. 

----- 
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KS § 22 KS/2017:45 – 107 

 

Nyemission - Inlandsbanan AB (IBAB) 

 

Styrelsen i Inlandsbanan AB (IBAB) föreslår förvärv av aktier i Destination 

Inlandsbanan AB (DIAB) samt riktad nyemission i IBAB. IBAB utökar sitt 

ägande i DIAB från 95,7 procent till 100 procent genom att köpa Filipstads, 

Kristinehamns, Storfors och Vansbro kommuners aktier i DIAB. I anslut-

ning till detta görs en riktad nyemission i IBAB med 14 nya aktier till  

Filipstads, Kristinehamns, Storfors och Vansbro kommuner. 

 

Styrelsens förslag på bolagstämma är en riktad nyemission. Utgivande av 

14 aktier till en kurs om 5 571,40 kronor per styck, totalt 78 000 kronor. 

IBAB:s aktiekapital ska utökas med 14 000 kronor och resterande 64 000 

kronor ska tillföras överkursfonden. Antalet aktier i IBAB uppgår därefter 

2 794 stycken. Aktiepriset baseras på IBAB koncernens egna kapital 

16 000 001 kronor per 2015-12-31 samt totalt kapital som tillförs IBAB i 

nyemissionen d.v.s. 78 000 kronor. 

 

Rätt att teckna nya aktier har: 

 

o Filipstads kommun, 6 stycken 

o Kristinehamns kommun, 4 stycken 

o Storfors kommun, 1 stycken 

o Vansbro kommun, 3 stycken 

 

Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-03-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 16. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att Storumans kommuns ombud på bolagsstämma i Inlandsbanan AB ska 

rösta för styrelsens förslag om riktad nyemission på 14 nya aktier i Inlands-

banan AB. 

----- 
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KS § 23 KS/2017:15 – 730 

 

Revidering av Äldreplan Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2040 

 

Äldreplan i Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2040 beslutades av 

det politiska samverkansorganet AC Konsensus i juni 2013 med en rekom-

mendation från landstinget och Västerbottens läns 15 kommuner att anta 

planen.  

 

Den regionala äldreplanen omfattar många områden som vänder sig till 

Västerbottningarna 65 år och äldre. Den beskriver både nuläge och framtid. 

Planen är tänkt att vara ett redskap för att utveckla samarbete på många 

olika plan och utifrån de förutsättningar som finns lokalt. Medborgarna ska 

känna sig trygga i att åldras i Västerbottens län. Planens målbild visar på 

dessa möjligheter.  

 

Enligt beslut 2016-05-27 i AC Konsensus har en uppföljning och revidering 

av Äldreplanen genomförts under hösten 2016. Planen har konkretiserats 

utifrån de förutsättningar som gäller 2016 och framåt och ska vara ett stöd 

för kommunerna och landstinget vid strategisk planering.  

 

Äldreplanen ska gälla under en mandatperiod. 

 

AC Konsensus rekommenderar i skrivelse 2016-12-29 Västerbottens läns 

15 kommuner och Västerbottens läns landsting att Äldreplan Västerbotten 

antas i kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige under våren 

2017.  

 

Ärendet har överlämnats till omsorgsnämnden för yttrande.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2017-02-15, § 19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 17. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att Äldreplan Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2040 antas. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar  

 

att äldreplanen ska implementeras i styrelsens och nämndernas verksam-

hetsplaner.  
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KS § 23 – forts.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på Karin Malmfjords tilläggsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och fin-

ner att kommunstyrelsen även bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att Äldreplan Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2040 antas 

 

att äldreplanen ska implementeras i styrelsens och nämndernas verksam-

hetsplaner.  

----- 
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KS § 24 KS/2009:389 – 000 

 

Revidering av samverkansavtal för Samverkansnämnden LYST  

(Lycksele, Storuman och Åsele)____________________________ 

 

Nu gällande samverkansavtal och reglemente för Samverkansnämnden  

LYST (Lycksele, Storuman och Åsele) fastställdes av kommunfullmäktige 

2016-06-13, § 75.   

 

Samverkansnämnden LYST har 2017-02-13, § 75 behandlat förslag till  

revidering av avtalet som ska antas av respektive kommunfullmäktige.  

Revideringen avser avsnitten Mål och Vision samt Kostnadsfördelning.  

 

Beredande organs förslag 

Samverkansnämndens LYST protokoll 2017-02-13, § 6. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 18. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till reviderat samverkansavtal antas.  

----- 
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KS § 25 KS/2017:137 – 100 

 

Remiss - bildande av regionkommun i Västerbotten 2019 

 

Västerbottens läns landsting och länets kommuner bildade den 1 januari 

2008 Region Västerbotten med målsättningen att kunna ta ett regionalt poli-

tiskt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna och ha ett tydligt politiskt 

företrädarskap i det regionala tillväxtarbetet.  

 

För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet vill Västerbottens 

läns landsting ansöka om att från och med den 1 januari 2019 få överta det 

regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i 

vissa län (SFS 2010:639) och därmed även få bilda en region med direktvalt 

regionfullmäktige i samband med valet 2018. Om ansökan godkänns av re-

gering och riksdag samlas landstingets och kommunalförbundets verksam-

heter i en ny organisation, Regionen. Vidare ska även kvarvarande region-

ala utvecklingsfrågor på länsstyrelsen flyttas över till Regionen, t.ex. före-

tagsstöd.  

 

Samverkan med kommunerna 

Genom att flytta det regionala utvecklingsuppdraget från Region Västerbot-

ten påverkas dels samverkan kommunerna emellan samt mellan kommu-

nerna och landstinget. Hur samverkan organisatoriskt ska lösas i den nya 

organisationen kommer att hanteras i samband med att förändring görs av 

de regionala utvecklingsfrågorna samt att landstinget beslutar om politisk 

organisation för nästa mandatperiod. Landstinget välkomnar dock redan nu 

att länets kommuner kommer med inspel/synpunkter kring hur den kommu-

nala samverkan bör organiseras. 

 

Gällande kollektivtrafikens organisation kommer kommunerna ges möjlig-

het att delta i framtagande av organisationsförslag.  

 

Ansökningsförfarandet 

Västerbottens läns landsting ansvarar för inlämnandet av ansökan till rege-

ringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om 

regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Till ansökan ska 

kommunernas ställningstagande i frågan biläggas.  

 

Ansökan ska vara regeringen tillhanda senast den 30 september 2017. För 

att hinna med de beslut som måste fattas i processen behöver landstinget 

kommunernas ställningstagande i frågan senast den 15 maj 2017. Kom-

munernas ställningstagande för eller emot en regionbildning är av vikt vid  
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KS § 25 – forts. 

 

beredningen inför landstingsfullmäktiges beslut i juni 2017 och den fort-

satta hanteringen av ansökan.  

 

Västerbottens läns landsting vill med denna remiss inhämta synpunkter från 

länets kommuner genom beslut i kommunfullmäktige på frågan;  

 

Tillstyrker kommunen att Västerbottens läns landsting ansöker hos rege-

ringen om att från och med den 1 januari 2019 få överta det regionala ut-

vecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

(SFS 2010:630) och därmed också att det i Västerbottens län bildas en reg-

ionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2018?” 

 

Inför det fortsatta beredningsarbetet med regionbildning bereds kommunen 

även möjlighet att lämna synpunkter kring;  

 

1. Kommunernas inflytande/deltagande i processen att forma den nya sam-

verkansmodellen. 

 

2. Synpunkter kring hur den kommunala samverkan ska organiseras.  

 

Koncernchefens bedömning 

Eftersom politikerna i landstinget väljs direkt i motsats till Region Väster-

botten där politikerna väljs indirekt kan röstberättigade i den föreslagna or-

ganisationen påverka vilka politiker som ska ha det regionala utvecklings-

ansvaret.  

 

Länets kommuner och i synnerhet länets små kommuner riskerar att få ett 

mindre inflytande i regionala utvecklingsfrågor när politikerna väljs direkt 

istället för indirekt. I nuvarande organisation (Region Västerbotten) är alla 

länets kommuner representerade.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-03-27. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunen tillstyrker att Västerbottens läns landsting ansöker hos rege-

ringen om att från och med den 1 januari 2019 få överta det regionala ut-

vecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

(SFS 2010:630) och därmed också att det i Västerbottens län bildas en reg-

ionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2018 
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att som en övrig synpunkt framföra att kommunal samverkan i regionala 

utvecklingsfrågor bör organiseras så att det finns politikerrepresentation 

från alla länets kommuner. 

----- 
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KS § 26 KS/2016:675 – 041 

 

Investeringsprojekt 2017 inom kommunstyrelsens investeringsram 

 

Enligt antagna principer för hantering av investeringsbudget har kommun-

fullmäktige delegerat till styrelse och nämnd att löpande under året besluta 

om projekt mellan 0,5 mnkr och 5 mnkr. Projekt därutöver beslutas av 

kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige har 2017-02-28, § 11 beslutat avsätta 9 mnkr för inve-

steringsprojekt rörande nybyggnation av förskola på fastigheten Ormen 14 i 

Storuman. Mot bakgrund av felkalkyler och marknadssituationen i bygg-

branschen krävs ett tilläggsbeslut innan projektet kan fortskrida. Enligt ny 

kalkyl uppgår investeringen till 15,6 mnkr.  

 

Vidare finns ett akut behov av att gräva ny fjärrvärmekulvert kopplat till 

samma fastighet då nuvarande riskerar att rasa.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-03-24. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avsätta medel för investeringsprojekt enligt följande: 

 

Fjärrvärmekulvert samt montage växlare hus A-F  

(Ormen 14) 

1 200 000 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att ytterligare medel, 6,6 mnkr, avsätts för investeringsprojekt enligt föl-

jande: 

 

Nybyggnation av förskola, Storuman (tre avdelningar) 

-Tidigare beslutat KF 2017-02-28, § 11 

-Förslag ytterligare investeringsmedel 

Total investering 

 

9 000 000 

6 600 000 

15 600 000 

----- 
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KS § 27 KS/2017:169 – 090 

 

Kostpolicy 

 

I Storumans kommun är köksenheten organiserad i en sammanhållen orga-

nisation för matproduktion och mottagningskök under Kommunstyrelsen. 

 

Alla matgäster som köksenheten möter ska känna en trygghet i att det ser-

veras god, näringsriktig och aptitretande mat inom Storumans kommuns 

köksenhet. 

 

För att nå den målsättningen behövs en policy för köksenhetens verksamhet 

i kommunen.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-03-23. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till kostpolicy.  

----- 
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KS § 28 KS/2013:311 – 106 

 

Revidering av riktlinjer för tjänsteresor 

 

Storumans och Lycksele kommuner har en gemensam resepolicy och till-

hörande riktlinjer för tjänsteresor, antagen av kommunfullmäktige  

2014-02-25, § 18. I samband med antagandet av policydokumentet beslu-

tade kommunfullmäktige att ändringar av riktlinjerna hädanefter får beslu-

tas av kommunstyrelsen. 

 

Mot bakgrund av att användandet av leasing- och hyrbilar i samband med 

flerdagsförrättning eller till och från flygplats medför stora kostnader före-

slås att riktlinjerna revideras. Revideringen avser ett tillägg i riktlinjerna 

som innebär att vid flerdagsresor där hyr- eller leasingbil står parkerad i en 

eller flera dagar vid flygplats, hotell eller liknande, ska istället egen bil i 

största möjliga mån användas. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-03-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 19. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till reviderade riktlinjer för tjänsteresor. 

----- 
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KS § 29 KS/2017:124 – 501 

 

Trafikförsörjningsplan 2017-2020 för Storumans kommun 

 

Kommunstyrelsen ska fastställa trafikförsörjningsplan för perioden 2017-

2020.  

 

Förslag till plan har upprättats.  

 

Planen samlar samtliga trafikfrågor och fungerar som stöd för den kommu-

nala planeringen, övrig samhällsplanering och dialog med allmänheten. 

 

Trafikförsörjningsplanens mål och nuläge är utifrån Storumans kommuns 

strategiska plan 2016 – 2019, kommunens strategi för energieffektivisering-

ar, översiktsplan, resfria möten och energismart resande och TRANA – nu-

lägesanalys av Storumans kommun (rapport 2012:20).  

Trafikförsörjningsplanen utgör grund för Storumans kommun kommande 

planering, upphandling, samordning mellan trafikslag och strategiska val av 

lösningar. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 20. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till trafikförsörjningsplan 2017-2020.  

----- 
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KS § 30 KS/2017:7 – 011 

 

Utvecklingsplan för fastigheten Björkfors 1:414, Hemavan 

 

Kommunstyrelsen beslutade 1993-09-14 § 146 att förvärva fastigheten 

Björkfors 1:404 med syfte att anlägga en avfallsanläggning, avvattnings-

anläggning för slam samt infiltrationsanläggningar för avloppsvatten från 

Hemavan. I dagsläget samnyttjar verksamheten ytorna med en jaktskytte-

bana och en motorcrossbana. Tekniska avdelningen har behov av att utöka 

kapaciteten för slamhanteringen vilken lett till behov av ytterligare ut-

rymme för att hantera Hemavans expansion.  

 

Problembakgrund 

 

Jaktskyttebanan 

Kommunstyrelsen beslutade 2010, trots att det bedömdes svårt att förena de 

olika verksamheterna på platsen, att markupplåtelsen skulle beviljas. Miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden avslog 2010-09-29 med motiveringen att 

lokaliseringen vid samlad bedömning inte ansågs lämplig. Miljö- och sam-

hällsbyggnadsnämnden beviljade sedermera 2011-06-26 Björkfors jaktlag 

ett tidsbegränsat bygglov i sju år som upphör 2018-06-23.  

 

Hemavans jaktlag har sedan 2012 ett gällande lägenhetsarrende för denna 

del av fastigheten som förlängs ett år i sänder fram till 2018-06-23. Kom-

munen bedriver verksamhet via entreprenören Swoosh längst in på området 

under samma tid som skjutbanan nyttjas, varför arbete på platsen medför 

risker.  

 

Motorcrossbanan 

Tärna snöskoterklubb (TSSK) ansökte i början av 2000-talet om förhands-

besked om att anlägga en motorstadion på platsen. Kommunen beslutade 

ställa sig positiv, men då det saknades en detaljplan behövde buller och 

andra miljökonsekvenser utredas. TSSK lät färdigställa en miljökonse-

kvensbeskrivning i mars 2005 och anmälde även miljöfarlig verksamhet vid 

samma tid. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inväntade skoterklub-

bens bygglovsansökan t.o.m. 2009-06-24 då det pågående ärendet avvisades 

eftersom det saknades handlingar.  

 

2004 ansökte även klubben om bygglov för att uppföra en barackbyggnad 

på banområdet. Det beviljades ett tillfälligt bygglov men efter fem år när 

lovet löpt ut stod byggnaden fortfarande kvar. Det finns för närvarande 

inget bygglov för vare sig byggnader eller för själva anläggningen. Det har  
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KS § 30 – forts.  

 

aldrig sökts bygglov för anläggningen trots att TSSK lagt resurser på miljö-

konsekvensbeskrivning.  

 

2005 ingick kommunen ett avtal om markarrende med TSSK. Sedan dess 

har klubben, trots avsaknad av bygglov, bedrivit verksamhet på platsen.  

 

Bedömning 

Det är av överordnad betydelse att tillgodose kommunens behov av teknisk 

försörjning på den kommunala fastigheten då den inköptes med det syftet. 

Säkerheten kan inte garanteras för personal som utför sitt arbete på platsen. 

Marken behövs till förmån för utökning av teknisk verksamhet. Det finns 

tillgång till en närliggande skjutbana i Tärnaby som bedöms ha en väl fun-

gerande verksamhet. Sammantaget är det därför rimligt att avveckla jakt-

skyttebanan i Hemavan.  

 

TSSK har lagt ner resurser på att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning 

såsom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden krävt. Anläggningen är prö-

vad och godkänd enligt miljöbalken men formellt har dock inte bygglov 

meddelats. Klubben bör därför skyndsamt ansöka om bygglov och ett even-

tuellt bygglov bör villkoras med den nämnda vägens färdigställande. Om 

inte detta görs har avtalet en uppsägningstid på tre månader. Fastigheten ska 

vid ett återlämnande återställas i ursprungsskick.  

 

Ytorna närmast Rönäsvägen bedöms kunna bli lämpliga som industriom-

råde varför det bör utredas inom ramen för en detaljplan. Den del av områ-

det som använts som deponi bör kunna användas som hårdgjord yta för till-

kommande verksamhet.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2017-03-13 samt utredning 

2017-03-13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 21. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att tekniska avdelningen får i uppdrag att säga upp avtal om lägenhetsar-

rende avseende jaktskyttebanan 

 

att miljö-och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att undersöka förut-

sättningar för ett industriområde på gamla deponin i en detaljplan. 
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KS § 30 – forts.  

 

Yrkande 

Tomas Mörtsell (C) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för 

ytterligare beredning.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och eget återre-

missyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller återremissyrkandet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning.  

----- 
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KS § 31 KS/2017:146 – 109 

 

Handlingsplan för Samiskt förvaltningsområde 2017 

 

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

det allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 

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

veckling av kulturell identitet och användning av minoritetsspråket. De nat-

ionella minoriteterna ska också ges möjlighet till inflytande i frågor som be-

rör dem och samråd ska hållas med minoriteternas representanter i sådana 

frågor.  

 

Inom förvaltningsområdet för samiska har den enskilde rätt att använda sa-

miska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Det innebär en 

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

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

till samiska. Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med 

kunskaper i samiska och man är skyldiga att när så efterfrågas erbjuda plats 

inom förskoleverksamhet och äldreomsorg där hela eller delar av verksam-

heten bedrivs på samiska. 

 

Förslag till handlingsplan för samiskt förvaltningsområde 2017 har upprät-

tats av kommunens minoritetssamordnare i samarbete med berörda verk-

samheter. 

 

Målet med handlingsplanen är att uppfylla lagens intentioner, medverka till 

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

revitalisering av de samiska språken. Handlingsplanen ska vägleda plane-

ringen av alla de kommunala verksamheter som berörs av minoritetslag-

stiftningen. 

 

Samrådsgruppen för minoritetsfrågor inom samiska förvaltningsområdet 

har 2017-02-27 behandlat förslaget till handlingsplan. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-03-09. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 22. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till handlingsplan för Samiskt förvaltnings-

område för år 2017. 

----- 
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KS § 32 KS/2017:147 – 109 

 

Budget för samiskt förvaltningsområde 2017 

 

Förslag till budget för 2017 års statsbidrag för samiska förvaltningsområdet 

har upprättats. Statsbidraget för år 2017 uppgår till 660 000 kronor och till-

sammans med 2016 års överskott finns totalt 832 000 kronor att disponera. 

Budgetfördelningen föreslås enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver statsbidraget för samiskt förvaltningsområde, avsätter Storumans 

kommun också skattemedel för att främja samernas möjligheter att behålla 

och utveckla sin kultur.  

 

Samrådsgruppen för minoritetsfrågor inom samiska förvaltningsområdet 

har behandlat förslaget till budget vid sammanträde 2016-02-27. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-03-09.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-21, § 23. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till budget för Samiskt förvaltningsområde för 

år 2017. 

----- 

 

Statsbidrag från 2010-2011 (överfört från 

2016) 172 000  

Statsbidrag 2017 660 000   

Förskola och skola   170 000 

Äldreomsorg   142 000 

Samråd   10 000 

Språk och kultur   150 000 

Samordning och samverkan   300 000 

Språkservice   10 000 

Övergripande information   50 000 

   

Summa 832 000 832 000 
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KS § 33 KS/2017:167 – 870 

 

Projekt Saemien Jarnge Dearnesne - utveckling av Samiskt centrum i 

Tärnaby____________________________________________________ 

 

Bakgrund 

Storumans kommun genomförde i samarbete med Region Västerbotten un-

der åren 2015 och 2016 en förstudie för etablering av ett Samiskt centrum i 

Tärnaby. Förstudien konstaterade att den fortsatta etableringsprocessen bör 

bearbetas vidare i två parallella processer: 

 

o Ett projekt för etablering av det fysiska centret, som kommer att sökas 

som ett projekt inom LEADER Lappland 2020. 

o Ett projekt som i samverkan med det samiska kultur- och utvecklings-

centret Sïjti Jarnge i Hattfjelldal utvecklar innehåll genom gemensamma 

utställningar och ”mjuka” aktiviteter. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-07, § 8 att genomföra projektet  

”Aktene - Tillsammans för utveckling av samiskt kulturarv och språk". 

Detta motsvarar alltså punkt 2 enligt förstudiens slutsatser. Det nu aktuella 

projektet, ”Saemien Jarnge Dearnesne”, motsvarar punkt 1 enligt förstu-

diens slutsatser och söks inom programmet LEADER Lappland 2020. 

 

Vid samtal med Sametinget och LEADER Lappland har framkommit att 

Sametinget har medel tillgängliga för investeringsstöd för samlingslokaler 

särskilt riktade till det samiska samhället. Från LEADER Lappland har det 

tydligt påtalats att Sametinget bör vara del i satsningen för att öka möjlig-

heten att få stöd av LEADER. Dessutom ger Sametingets stöd möjlighet till 

upp till 90 % i medfinansiering från Landsbygdsprogrammet. 

 

Projektbeskrivning 

Det övergripande syftet med projektet är att: 

 

o stärka det lokala samiska samhället 

o utveckla Tärna-bygden med ett samiskt besöksmål 

o tillvarata och utveckla det samiska kulturarvet. 

Visionen från förstudien är att tillsammans med samarbetsparterna skapa en 

levande samisk samlings- och arbetsplats som också är ett attraktivt be-

söksmål med utställningar, café/restaurant och ”black box” som bärande in-

nehåll. En ny byggnad eller om- och utbyggnation av befintlig byggnad är 

ett måste för att kunna genomföra visionen på längre sikt. 
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KS § 33 – forts.  

 

Projektet ska fokusera på projektering av centrets innehåll, finansiering och 

drift tillsammans med de samarbeten som förstudien upparbetat, bland an-

nat centrets möjlighet/affärsmässighet som besöksmål och därmed del i lo-

kal/regional besöksnäring.  Detta skapar ett ”embryo” till samiskt center 

med ett öppet projektkontor som samlingsplats. 

 

Projektet ska genomföra produktion av en första utställning som blir första 

steget i skapandet av ett museum och ska fokusera på lokal samisk historia. 

Till att börja med innebär detta en utställning av kommunens existerande 

samiska samlingar. Målet är en projektering av centret som är så färdig att 

en arkitekttävling kan genomföras år 2019.  Projekteringen av centrets vis-

ion ska slutgiltigt bestämma innehåll, avtala med samarbetsparter, finansie-

ring av byggnation och drift i samarbete med samarbetsparter. 

 

Samarbetsparter 

I första hand kommer projektet tätt att samarbeta med Interreg-projektet 

Aktene, (Interreg-Sápmi) som genomförs tillsammans med Sïjti Jarnge, sa-

miskt kultur och utvecklingscenter i Hattfjelldal. I projektet Aktene samar-

betar även dessa: 

 

o Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum 

o Giron Sámi Teáhter 

o Sameslöjdstiftelsen 

o Samiska Filminstitutet 

o Film i Västerbotten 

o ABF – södra Lappland 

Utöver dessa parter är följande organisationer särskilt relevanta i arbetet för 

att utveckla ett Samiskt center i Tärnaby: 

 

o Samiska samrådsgruppen inom ramen för samisk förvaltningskommun 

(sameföreningar och samebyar) 

o Västerbottens museum 

o Region Västerbotten (Visit Västerbotten och Kulturenheten) 

o Sametinget 

o Visit Hemavan/Tärnaby 

o Umeå Universitet, Vaartoe – Center för samisk forskning 

o Saemien Sïjte, Snåsa. 
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KS § 33 – forts.  

 

Projektperiod 

2017-08-01--2019-07-31 

 

Styrgrupp  

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med representanter från sam-

rådsgruppen för samiskt förvaltningsområde. 

 

Total kostnadsbudget  

1 630 800 kronor (projektledartjänst 80 %, kostnader för utveckling av ut-

ställningen, information och marknadsföring, hyra och lokalomkostnader). 

 

Finansieringsbudget 
Finansiering 2017 2018 2019 Totalt 

Storumans kommun, egen personal 

(ekonomihantering) 

22 500 45 000 22 500 90 000 

Storumans kommun, kontant (byg-

deavgiftsmedel) 

75 520 153 440 75 520 304 480 

Storumans kommun, kontant (medel 

avsatta inom kommunstyrelsens 

budget för Samiskt centrum) 

36 000 72 000 36 000 144 000 

Region Västerbotten 110 000 220 000 110 000 440 000 

LEADER Lappland (40 %) 162 680 326 960 162 680 652 320 

Total finansiering 406 700 817 400 406 700 1 630 800 

 

Bedömning 
Koncernledningsgruppen har 2017-04-03 tillstyrkt projektet.   

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-03-23. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att genomföra projektet ”Saemien Jarnge Dearnesne – utveckling av  

Samiskt centrum i Tärnaby” med kommunstyrelsen som projektägare 
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att kommunens medfinansiering fördelas enligt följande: 

 

o 22 500 kronor för år 2017, 45 000 kronor för år 2018 samt 22 500 kronor 

för år 2019 i arbetstid för egen personal. 

 

o 75 520 kronor för år 2017, 153 440 kronor för år 2018 samt 75 520 kro-

nor för år 2019 med bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av 

projekt. 

 

o 36 000 kronor för år 2017, 72 000 kronor för år 2018 samt 36 000 kronor 

för år 2019 med medel avsatta för Samiskt centrum inom kommunstyrel-

sens budget. 

 

att ansöka om investeringsstöd från Landsbygdsprogrammet via Sametinget 

för utveckling av samiska samlingslokaler när denna utlysning är tillgäng-

lig. 

----- 
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KS § 34 KS/2017:55 – 000 

 

Remiss - Energikommissionens betänkande Kraftsamling för fram-

tidens energi (SOU 2017:02)__________________________________ 

 

Miljö- och energidepartementet har i remiss 2017-01-18 gett Storumans 

kommun möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. 

 

Sammanfattning 

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på utform-

ningen av den långsiktiga energipolitiken. 

 

Syftet är att ta fram underlag för en bred överenskommelse om energi-

politiken med särskilt fokus på hur det framtida behovet av energi förväntas 

mötas enligt olika prognoser och scenarier, identifiera vilka förändringar i 

regelverken som kan krävas för en samhällsekonomiskt effektiv utveckling 

av energisystemet och förhållandena för elförsörjningen efter år 2025-2030. 

 

Utredningen analyserar det globala energisystemet, det svenska energisy-

stemet och Sveriges framtida elförsörjning med utgångspunkten att Sverige 

senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfä-

ren, för att därefter nå negativa utsläpp. 

 

Bedömning 
Det är positivt att en översyn av energipolitiken görs och Storumans kom-

mun kommer, likväl som resten av landet, att gynnas av en tillgång till el 

och annan energi som är tryggad på konkurrenskraftiga villkor. 

 

En utökning och förlängning av elcertifikatsystemet innebär en inriktning 

mot en ökad andel förnybar elproduktion och det förväntas leda till en ökad 

andel landbaserad vindkraft, men potentiellt även havsbaserad vindkraft, 

sol-, bio- och vattenkraft. 

 

Vattenkraft och vindkraft är viktiga kraftproducenter i kommunen och det 

är positivt med satsningar på dessa energislag. Det finns mark med goda 

vindförhållanden i norra Sverige, även så i Storumans kommun. Den största 

elförbrukningen i Sverige finns under vinterhalvåret och vindkraften produ-

cerar drygt 60 procent av elen under de sex kallaste månaderna. En vind-

kraftspark innebär nya arbetstillfällen (enligt Naturvårdsverket 0,3 arbets-

tillfällen per installerad MW under driftsfasen och mellan 1,26 och 5,63 ar-

betstillfällen per MW under byggfasen), vilket skulle gynna kommunen.  
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Eftersom kommunen är involverad i flera skeden vid utbyggnad av både el-

produktionsanläggningar och elnät kan kommunen få en utökad arbetsbe-

lastning och ökade kostnader. Detta kompenseras dels genom statliga an-

slag och dels genom avgifter som tas ut av verksamhetsutövarna. Däremot 

finns inget förslag på hur man ska återföra pengar som genererats av vind-

kraften till kommunen. 

 

Att underlätta investeringar för vattenkraften genom att prövningssystemet 

för vattenkraft utformas på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och 

ekonomiskt betungande för den enskilde i förhållande till den eftersträvade 

miljönyttan och att minska fastighetsskatten på vattenkraft till samma nivå 

som för de flesta övriga elproduktionsanläggningar, det vill säga 0,5 pro-

cent, är positivt. Då vattenmagasin kan bidra till att utjämna variationer 

över de flesta tidsskalor, från sekunder och minuter till månader är de en 

viktig resurs för hela landet. Nästan 50 % av elproduktionen kom från vat-

tenkraft 2015. Enligt Energikommissionens förslag ska finansiering av den 

slopade skatten på termisk effekt och sänkningen av fastighetsskatt på vat-

tenkraft ske genom en höjning av energiskatten. Vattenkraften generar 

enorma summor, men trots det kommer bara en mycket liten andel kommu-

nerna till del. Inte heller här finns något förslag på hur man ska återföra 

pengar till de berörda kommunerna. 

 

Förslag till yttrande har upprättats där det konstateras att kommunen väl-

komnar en politik som ger säker tillgång till el och annan energi som är 

tryggad på konkurrenskraftiga villkor men ifrågasätter varför inte förslagen 

på satsningar på vatten- och vindkraft nämner hur pengar från kraftprodu-

centerna ska återföras till berörda kommuner, hur storskalig kraftproduktion 

tydligare kan bidra till lokal utveckling och hur acceptans ska skapas för de 

markintrång som görs i renbetesland som Storumans kommun. 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Karina Umanders tjänsteutlåtande 2017-03-17. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att lämna yttrande till Miljö- och energidepartementet enligt upprättat för-

slag. 

----- 
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KS § 35 KS/2017:102 – 000 

 

Remiss - betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och 

agera (SOU 2016:94)_________________________________________ 

 

Utbildningsdepartementet har i remiss 2017-02-09 gett Storumans kommun 

möjlighet att lämna synpunkter på rubr. betänkande.  

 

Yttrande ska vara departementet tillhanda senast 2017-04-09.  

 

Ärendet har överlämnats till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för 

förslag till yttrande. Vid sammanträdet redovisas förslaget till yttrande.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Utbildningsdepartementet enligt upprättat förslag.  

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 40 (47)  

    

Kommunstyrelsen 2017-04-04  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 36 KS/2017:150 – 106 

 

Årsstämma med Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och  

-regioner 2017_______________________________________ 

 

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner- och regioner (FSV) kallar till 

årsstämma den 16-17 maj 2017 i Torsby.  

 

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. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Veronika Håkansson till kommunens ombud vid årsstämman.  

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 41 (47)  

    

Kommunstyrelsen 2017-04-04  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 37 KS/2017:212 – 106 

 

Årsstämma med Inlandskommunerna ekonomisk förening 2017 

 

Inlandskommunerna ekonomisk förening håller årsstämma den 9 maj i  

Vilhelmina.  

 

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. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Tomas Mörtsell till kommunens ombud vid årsstämman.  

----- 
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Bolagsstämma med Inlandsbanan AB 2017 

 

Inlandsbanan AB håller bolagsstämma den 9 maj i Vilhelmina.  

 

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. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Tomas Mörtsell till kommunens ombud vid bolagsstämman. 

----- 
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KS § 39 KS/2015:14 - 101 

 

Avsägelse av förtroendeuppdrag/fyllnadsval - ersättare i kommun-

styrelsens arbetsutskott_____________________________________ 

 

Kommunstyrelsen har 2015-01-15, § 1 utsett Tina Kerro (L) till ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott innevarande mandatperiod.  

 

I skrivelse 2016-12-30 avsäger sig Kerro uppdraget. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna avsägelsen 

 

att utse Ulla-Maria Åkerblom (L) till ny ersättare i kommunstyrelsens arbets-

utskott resterande del av innevarande mandatperiod. 

----- 
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KS § 40 KS/2017:1 - 009 

 

Uppföljning 2017 - projektverksamhet 

 

Kommunstyrelsen har 2017-02-07 fastställt plan för uppföljning av den egna 

verksamheten.  

 

I anslutning till sammanträdet lämnar utredare Alexander Jonsson en redovis- 

ning om projektverksamheten.  

 

Uppföljningen gäller projekt som beslutats av kommunstyrelsen eller kom-

munstyrelsens arbetsutskott inom ramen för bygdeavgiftsmedel avsatta för 

medfinansiering av projekt, och som pågår under innevarande år – totalt 23 

projekt för 2017. (Ytterligare projekt bedrivs i kommunen men med annan 

typ av finansiering och/eller via beslut i andra nämnder eller styrelser, till 

exempel inom fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, näringslivskontoret 

och via Akademi Norr.) 

 

Projekten som ingår i uppföljningen har en kommunal medfinansiering på 

cirka 12,8 miljoner kronor. Det tillgängliga budgetutrymmet för att arbeta i 

projekten omfattar totalt ungefär 48,1 miljoner kronor, vilket innebär en 

”uppväxling” på ungefär 275 %. 

 

Kvarvarande medfinansieringsutrymme att besluta om för år 2017 är unge-

fär 3 miljoner kronor, på grund av en omfattande rest från år 2016 som upp-

stått vid avstämning av föregående års räkenskaper vid överlämning till 

länsstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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KS § 41   

 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut Datum 
 

Färdtjänst Februari 2017 

 

Riksfärdtjänst Februari 2017 

 

Skolskjuts Februari 2017 

 Mars 2017 

 

Upphandling – avrop från ramavtal Mars 2017 

 

Yttranden över förslag till detalj- Mars 2017 

planer 

 

Yttranden över undersökningstillstånd Mars 2017 

enligt minerallagen  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§§ 1-7 2017-01-17 

§§ 8-31 2017-03-21 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2014:313 

Förvaltningsrättens i Umeå dom 2017-02-07 i mål nr 2059-16 Christian 

Andersson m.fl. ./. Storumans kommun angående laglighetsprövning enligt 

10 kap. Kommunallagen (1991:900) av kommunstyrelsens beslut 2016-10-

25, § 94 Investering – kök i Tärnaby. Förvaltningsrätten avslår överklagan-

det.  

 

KS/2016:219 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2017-02-14 till Tillväxtverket 

samt Trafikverket angående elektrifiering av tvärbanan Hällnäs-Lycksele.  

 

KS/2017:106 

Länsstyrelsens beslut 2017-02-16 om licensjakt efter lodjur i Västerbottens 

län 2017.  

 

KS/2016:589 

Länsstyrelsens beslut 2017-03-06 om ny fördelning av mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i  

Västerbottens län (kommuntal) för kalenderåret 2017. Kommuntalet för 

Storumans kommun uppgår till 40.  

 

KS/2017:105 

SMHI:s meddelande 2017-02-22 om tilldelning av medel för deltagande i 

utveckling av webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsar-

bete i kommunala planerings- och verksamhetsprocesser. Storumans kom-

mun har beviljats 399 500 kronor.  

 

KS/2017:5 

Bergsstatens beslut 2017-02-16 att bevilja Erris Resources filial, Malå 

undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Orrträsket i Storu-

mans kommun.  

 

KS/2017:112 

Bergsstatens beslut 2017-02-21 att bevilja Goldore Sweden AB, Göteborg 

undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Jan-Persmyran i 

Storumans kommun.  
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KS § 42 – forts.  

 

KS/2017:139 

Verksamhetsberättelse per den 31 december 2016 för Samverkansnämnden 

LYST, fastställd av samverkansnämnden 2017-02-13 § 3. 

 

KS/2017:138 

Mål för Samverkansnämnden LYST, fastställda av samverkansnämnden 

2017-02-13 § 4. 

 

KS/2016:122 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-03-22 § 25 att anta de-

taljplan för fastigheterna Laxvik 1:54 m.fl., ”Sjukstugebacken” i Tärnaby.  

 

KS/2016:1 

KS/2016:525 

Länsstyrelsens redovisning av bygdeavgiftsmedel för år 2016 och informa-

tion om beslutsram 2017. 

 

KS/2016:525 

Länsstyrelsens beslut 2017-03-24 att bevilja bidrag ur 2017 års bygdeav-

giftsmedel i enlighet med fastställd handlingsplan enligt följande:  

 

Insatsområde (andel av disponibelt belopp 2017) Maxbelopp  

Näringslivsutveckling (18 %) 2 004 830 kr 

Bredband (18 %)  2 004 830 kr 

Medfinansiering av projekt (37 %) 4 121 040 kr

  

KS/2017:96 

Skrivelse från Daniel Jonsson, Storuman 2017-02-10 samt kommunstyrel-

sens ordförandes svar 2017-03-28 med anledning av RiB 17-avtalet och det 

missnöje som finns bland deltidsbrandmän kopplat till detta avtal. 

 

KS/2017:31 

Föreningen  Sveriges Vattenkraftskommuner och –regioners (FSV)  

remissyttrande över slutbetänkande från Landsbygdskommittén (SOU 

2017:1).  

 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2017-02-20. 

-----  

 


