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KS § 168 KS/2015:188 - 609 

 

Motion - elevdatorer 

 

Karin Malmfjord (S) har 2015-04-16 lämnat in en motion om elevdatorer.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen: 

 

Digitalisering är en del av vår värld. Behovet av den digitala kompetensen 

ökar. Det handlar om att kunna söka information, kommunicera, interagera 

och producera digitalt. Den digitala kompetensen skapar motivation att 

delta i utvecklingen. Sedan många år tillbaka får elever på Luspengymna-

siet låna egen dator under skoltiden. Nu är det dags att erbjuda elever från 

årskurs 7 till 9 samma möjligheter.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att medel avsätts för inköp av elevdatorer 

 

att elever i årskurs 7-9 får en egen dator/surfplatta. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 54 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 2017-11-15, § 84 

Regeringen har fattat beslut om förändringar i styrdokumenten för grund-

skolan vilka innebär förändringar i läroplanens första och andra del, bland 

annat det som går under benämningen ”Skolans uppdrag”. Även kurspla-

nerna kommer att förändras från 2018-07-01. Detta sammantaget kommer 

att innebära att varje elev i årskurserna 1-9 från höstterminen 2018 ska ut-

rustas med ett eget personligt digitalt verktyg. Verktyget behöver inte vara 

en dator utan kravet ligger på att verktyget bl.a. ska bidra till att barn och 

elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individ och 

samhälle.  

 

Eleverna i årskurserna 7-9 vid Skytteanska skolan har sedan läsårsstart 

2017 utrustats med en dator var och detta på grund av att de undervisas i 

moderna språk via fjärrlösning. Till höstterminen 2018 kommer andra ele-

ver också att utrustas med ett personligt digitalt verktyg. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår nämnden att motionen anses besva-

rad.  
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KS § 168 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-11-15, § 84. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-05, § 117. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

----- 
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KS § 169  KS/2017:836 - 045 

 

Garanti för miljötillstånd på NLC Storumanterminalen 

 

Styrelsen i Industri- och logistikcentrum i Storuman AB beslutade  

2017-10-09 att till Storumans kommun göra en begäran om att kommunen 

lämnar en garanti till Länsstyrelsen i Västerbottens län på 780 000 kronor 

för kostnader för avhjälpande av miljöskada och andra återställningsåtgär-

der som verksamheten kan föranledas. 

 

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen har gett Industri- och lo-

gistikcentrum i Storuman AB tillstånd att lagra farligt avfall på fastigheten 

Luspen 3:116 (omlastningsterminalen) i Storumans kommun. Tillståndet 

gäller för att lagra farligt avfall som en del av att samla in det för en maxi-

mal samtidig mängd av 3 000 ton impregnerat träavfall. Tillståndet gäller 

även för lagring av maximalt 700 000 m3 fub (fast under bark) timmer per 

år. För att tillståndet ska vara giltigt kräver Miljöprövningsdelegation att 

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB ska ställa en ekonomisk sä-

kerhet om 780 000 kronor för kostnader för avhjälpande av miljöskada och 

andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Miljöpröv-

ningsdelegationen uppger att en säkerhet i form av pant, bankgaranti eller 

kommunal borgen är exempel på säkerheter som normalt bedöms betryg-

gande för sitt ändamål.  

 

Bedömning 

Den mest kostnadseffektiva säkerheten bedöms vara att kommunen tecknar 

en borgen eller garanti direkt till länsstyrelsen om att kommunen åtar sig 

maximalt svara för 780 000 kronor i kostnader för avhjälpande av miljö-

skada och andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. En 

bankgaranti bedöms vara mindre kostnadseffektiv när banken förutom att 

kräva kommunal borgen på garantin också tar provision på densamma. Bo-

laget bedöms inte heller ha pantsättningsbar egendom som Miljöprövnings-

delegationen skulle anses vara betryggande. Pantsättning av konto skulle 

betraktas som betryggande men bedöms vara mindre kostnadseffektiv när 

medel som ska vara verksamma i verksamheten inte kan användas.     

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-11-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-05, § 118. 
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KS § 129 – forts.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att Storumans kommun lämnar en bankgaranti eller borgen till Länsstyrel-

sen i Västerbottens län på 780 000 kronor till kostnader för avhjälpande av 

miljöskada och andra återställningsåtgärder som kan föranledas av att Indu-

stri- och logistikcentrum i Storuman AB lagrar och samlar in miljöfarligt 

avfall på fastigheten Luspen 3:116 i Storumans kommun. 

----- 
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KS § 170  KS/2017:924 - 041 

 

Kommunstyrelsens detaljbudget 2018 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till detaljbudget för 

kommunstyrelsens verksamhet 2018. Kommunstyrelsens budgetram har 

uppräknats med 1,5 procent och uppgår till 63 135 000 kronor år 2018. 

Budgetramen har minskats med 1 850 000 kronor beroende på effekter av 

införandet av komponentavskrivning. Budgetramen har utökats med 

2 971 000 kronor när IT-enheten har överförts till LYST.  

 

Väsentliga förändringar mot detaljbudget 2017: 

o Kommunen erhåller 550 000 kronor i arrendeintäkt för omlastningster-

minalen. 

o Integrationskostnaderna har minskats med 950 000 kronor avseende sti-

mulansmedel för SFI vid praktikplatser mm. 

o 239 000 kronor har avsatts till medlemsavgift i samordningsförbund 

inom kanslienheten. 

o Räddningstjänstens nettokostnader har ökat med 590 000 kronor mer än 

den generella uppräkningen med 1,5 procent. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-11-24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-05, § 119. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till kommunstyrelsens detaljbudget 2018 med föl-

jande ändringar:  

 

o Räddningstjänstens nettobudgetförslag minskas med 190 000 kronor 

 

o Överförmyndarverksamheten tillförs 190 000 kronor för gode män till 

ensamkommande barn under 2018. 

----- 
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KS § 171  KS/2017:925 - 012 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 

 

Förslag till verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsen har upprättats.  

 

Kommunstyrelsens budgetram uppgår till 63 135 000 kronor exklusive  

kapitaltjänstkostnader 2018 och är uppräknad med 1,5 procent jämfört med 

2017. Budgetramen har minskats med 1 850 000 kronor beroende på effek-

ter av införandet av komponentavskrivning. Komponentavskrivningens 

ekonomiska effekter är att underhållskostnaderna minskar och avskriv-

ningar ökar. Kommunstyrelsens budgetram bedöms vara tillräcklig om 

verksamheten bedrivs i huvudsak med nuvarande omfattning och målsätt-

ning. 

 

Inom räddningstjänstens tillsynsverksamhet har målsättningarna höjts och 

gjorts mätbara med en kvantifiering av antalet tillsyner som ska göras per 

år. Kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro har likväl som kommunens 

totala sjukfrånvaro ökat de senaste åren. Inom personalområdet har det lagts 

till ett ytterligare mål (Hållbart medarbetarengagemang).   

 

I analysdelen finns beskrivet att sysselsättningen bedöms öka kommande år 

utifrån genomförda och planerade investeringar i kommunen. Avgörande 

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

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

faktor för att få fler att bosätta sig i kommunen är att ytterligare förbättra 

kommunens attraktionskraft. 

 

Ett väl fungerande mottagande och integration av nyanlända får fler att bo-

sätta sig i kommunen. Det framtida behovet av kompetensförsörjning i både 

offentlig och privatsektor kan delvis åtgärdas med ett fortsatt framgångsrikt 

integrationsarbete. 

 

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

måste lösas på både kort och lång sikt. I det korta perspektivet måste lös-

ningar göras redan det närmaste året för att bristen på bostäder och industri-

lokaler inte ska bli tillväxthämmande. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-11-22. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-05, § 120. 
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KS § 171 – forts.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2018.  

----- 
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KS § 172  KS/2017:852 - 040 

 

Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2018 

 

Förslag till taxor och avgifter 2018 för kommunstyrelsens verksamheter har 

upprättats.  

 

Justeringar består främst av förtydliganden samt smärre uppräkning av 

kostnader för att ligga jämförbart med marknadspriser.  

 

Vidare har vissa nya objekt tillkommit, exempelvis avgift för jaktarrende 

samt taxa för kost.   

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2017-11-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-05, § 121. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till taxor och avgifter för kommunstyrelsen att 

gälla fr.o.m. 2018-01-01. 

----- 
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KS § 173  KS/2017:947 - 106 

 

Medlemskap i Samordningsförbundet Lycksele-Malå 

 

Frågan har aktualiserats om Storumans kommun ska ansöka om medlem-

skap i Samordningsförbundet Lycksele-Malå. 

 

Bakgrund 

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (”FINSAM”) 

trädde i kraft 2004-01-01. Lagen ger möjlighet för Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, landsting och kommuner att samverka finansiellt inom 

välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna 

ett samordningsförbund som beslutar hur samarbetet ska utformas och ge-

nomföras utifrån lokala förutsättningar och behov. Målsättningen är att de 

medborgare som får stöd och rehabilitering ska förbättra sin förmåga att ut-

föra förvärvsarbete och få en egen försörjning. 

 

Samordningsförbundet ska fungera som en struktur för att få samverkan 

mellan myndigheterna att fungera över tid, både som en ordinarie samver-

kansenhet och genom de projekt som förbundet kan bedriva. Mindre kom-

muner går ofta samman och bildar ett gemensamt förbund med Arbetsför-

medlingen, Försäkringskassan och landstinget. 

 

Förbundets budget betalas till hälften av staten (via Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan) och med en fjärdedel från landstinget respektive kom-

munen/kommunerna. Förbundets arbete handlar ofta om att samlokalisera 

verksamheter, utveckla gemensamma metoder samt individanpassa insatser 

för att uppnå ökad effektivitet. 

 

Nuläge 

Samordningsförbundet Lycksele bildades i maj 2005 av Lycksele kommun, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting. 

Från och med 2014-01-01 är även Malå kommun medlem i förbundet.  

Under hösten 2017 har frågan om medlemskap väckts i flera andra inlands-

kommuner, och Åsele och Sorsele kommuner har redan beslutat att ansöka 

om medlemskap. 

 

Den årliga totalbudgeten för Samordningsförbundet Lycksele-Malå var 

3 932 000 kronor för år 2016. Till detta bidrar staten via Arbetsförmed-

lingen och Försäkringskassan med hälften av medlen, landstinget med en 

fjärdedel och kommunerna gemensamt med en fjärdedel. Dessa medel kan 

sedan användas som medfinansiering vid genomförande av gemensamma  
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KS § 173 – forts.  

 

projekt, och därmed kan en mycket god uppväxling av medlen åstadkom-

mas. 

 

Förutsättningar inför ansökan 

Om de kommuner som nu aktualiserat frågan alla ansöker om och beviljas 

medlemskap, kommer Storumans kommuns andel av befolkningen i det  

berörda området att vara ungefär 16 %. Detta skulle innebära en årlig med-

lemsavgift på cirka 160 000 kronor (beräknat på en totalbudget för förbun-

det på cirka 4 mnkr, varav då 1 mnkr ska betalas av kommunerna gemen-

samt.) 

 

Enligt uppgift från koncernchefen kommer kostnaden för Storumans kom-

muns medlemsavgift att rymmas inom kommunstyrelsens budgetram för 

2018. 

 

Enligt uppgift från ordförande för samordningsförbundet kommer arbetet 

med att ansluta de nya kommuner som ansöker om medlemskap sannolikt ta 

hela året 2018 i anspråk, eftersom detta bland annat innebär revidering av 

förbundsordningen och andra åtgärder. Formellt inträde för de nya kommu-

nerna kommer då att ske 2019-01-01. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-12-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-05, § 122. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Lycksele-Malå. 

----- 
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KS § 174  KS/2017:937 - 009 

 

Grafisk profil för Storumans kommun 

 

Storumans kommuns nuvarande grafiska profil är föråldrad och i behov av 

revidering. En tydlig och enhetlig grafisk profil är viktigt för att kommu-

nens kommunikation ska kunna utvecklas och professionaliseras. En ny 

modernare grafisk profil kommer skapa igenkänning i kommunikationen 

och stärka kommunens varumärke. Det är extra viktigt att vid marknadsfö-

ring och rekrytering ha en enhetlig grafisk profil. Det är också en förutsätt-

ning för att i framtiden kunna arbeta med att stärka kommunens varumärke 

och attrahera nya invånare.  

 

Grafiska byrån Linjalen Tre.Noll har fått i uppdrag att ta fram ett nytt för-

slag på en helt ny profil som ska användas i all kommunikation, både in-

ternt och externt. Flera korrekturomgångar har genomförts som slutligen  

resulterat i en version med inspiration från samiska färger och formspråk. 

Storumans klassiska kommunvapen med Ryfjällets unika siluett har en cen-

tral plats i designen.  

 

Den befintliga logotypen kommer att finnas kvar men med tillägget 

”Luspie” som är det samiska namn kommunstyrelsen tidigare tagit beslut 

om. Den nya grafiska profilen ska skapa en plattform i kommunens kom-

munikationsarbete som ska vara lätt att bygga vidare på. Den ska också vara 

lätt att använda för kommunens anställda. Mallar och instruktioner kommer 

att finnas tillgängliga på intranätet.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunikatör Madeleine Rinmans tjänsteutlåtande 2017-11-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-05, § 123. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa och implementera upprättat förslag till grafisk profil från och 

med den 1 januari 2018 

 

att Storumans kommun börjar använda tillägget ”Luspie” i logotypen på de 

ställen där det är praktiskt genomförbart. 

----- 
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KS § 175  KS/2017:711 - 022 

 

Instruktion för koncernchefen 

 

Från 2018-01-01 träder Sveriges nya kommunallag i kraft i sin helhet. En 

av nyheterna är att kommunerna åläggs att utforma och fastställa en in-

struktion för kommunens ledande tjänsteman, i lagen benämnd direktören. 

Enligt den nya kommunallagen ska delar av instruktionen vara obligatorisk, 

vilket syftar till att skapa likvärdighet mellan Sveriges kommuner. I in-

struktionen ska det fastställas hur direktören ska leda förvaltningen under 

styrelsen samt direktörens övriga uppgifter.  

 

Det är förenligt med nya kommunallagen att titulera direktören på annat sätt 

än direktör. I Storumans kommun har direktören titeln koncernchef. 

 

Mot bakgrund av detta har förslag till instruktion/uppdragsbeskrivning för 

kommunens högsta tjänsteman upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-11-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-05, § 124. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att fastställa upprättat förslag till instruktion/uppdragsbeskrivning för kon-

cernchefen i Storumans kommun. 

-----  
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KS § 176  KS/2017:927 - 009 

 

Infrastrukturförvaltning av järnvägsanläggning vid omlastningstermi-

nalen (NLC Storumanterminalen)_______________________________ 

 

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB har i skrivelse 2017-11-14  

aktualiserat rubricerat ärende.  

 

Eftersom Storumans kommun äger infrastrukturanläggningen på omlast-

ningscentralen vore det bäst om Storumans kommun även var infrastruktur-

förvaltare. Nuvarande lösning med infrastrukturförvaltare som arbetar som 

terminalchef är inte optimal. Ett alternativ är att infrastrukturanläggningen 

utförs av Industri- och logistikcentrum i Storuman AB på Storumans kom-

muns uppdrag. Fördelen med detta är att prislistor och avtal beslutas av 

kommunstyrelsen. Intäkter från användare bör då avsättas för framtida sats-

ningar och reinvesteringar inom järnvägsinfrastrukturen på terminalområ-

det.  

 

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande. 

 

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB är kommunens driftbolag och 

sköter bland annat den kommunala infrastrukturen vid omlastningstermina-

len (NLC Storumanterminalen). Omlastningsterminalen ägs till 100 % av 

Storumans kommun. Trafikeringsrätt och tillfällig uppställning ges den som 

har erforderliga tillstånd och licenser via avtal med utsedd infrastrukturför-

valtaren.  

 

Säkerhetstillstånd söks hos Transportstyrelsen av infrastrukturförvaltaren 

eller av ett driftsbolag. Ett säkerhetstillstånd är inte överlåtningsbart och 

förnyas vart 5:e år. För den som förvaltar järnvägsinfrastruktur inom an-

läggningar för tjänster ska av bestämmelserna i 6 och 7 kap. tillämpas end-

ast 6 kap. 23–23 c §§ och 7 kap. 8 §. Lag (2015:360). 

 

I korthet gäller:  

 

o Likabehandling/icke diskriminering för alla tjänster. 

o Försöka tillmötesgå samtliga ansökningar om tillgång till tjänsten. 

o Rimliga tidsfrister för svar. 

o Avslag ska innehålla upplysning om alternativ. 

o Skriftliga svar på förfrågningar. 

 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040519.HTM#K6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040519.HTM#K7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040519.HTM#K6P23
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040519.HTM#K6P23_c
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040519.HTM#K7P8
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KS § 176 – forts.  

Avgifter för tjänster 

Avgifter för järnvägstjänster och för nyttjande av järnvägsinfrastrukturen i 

anläggningen för tjänster ska vara icke-diskriminerande. Avgiften får inte 

överstiga kostnaden inklusive en rimlig vinst och detta gäller även för extra-

tjänster. Som rimlig vinst ska anses sådan avkastning på eget kapital som 

tar hänsyn till den risk tjänsteleverantören löper, och som ligger i linje med 

den genomsnittliga avkastningen för företag i branschen under de senaste 

åren. 

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB föreslår i sin skrivelse en av-

gift per vagn som nyttjar anläggningen, per vagn blir det (65 kronor) samt 

dubbelmonterad vagn (100 kronor). En kostnad för vagnsuppställning per 

dag (5 kronor), vecka (50 kronor) och månad (150 kronor). Vidare föreslås 

en rabatt för ”järnvägsföretag som har fler än 2 000 vagnar per/år.” 

Intäkter föreslås fördelas med 25 % till Industri- och logistikcentrum i  

Storuman AB och 75 % till Storumans kommun (kommunstyrelsen), där 

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB:s del avser att täcka kostnader 

som infrastrukturförvaltare. 

Bedömning 

Avgifterna bör antas med följande förändring:  

o Avgift för vagnsuppställning bör vara rak och 5 kr/vagn då den följer den 

taxan på månadsbasis.  

o Rabatt medges inte. Industri- och logistikcentrum i Storuman AB måste 

redovisa att föreslagen rabattering inte slår på ett diskriminerande vis  

innan beslut kan fattas då det riskerar att vara i strid med lagen. Kan inte 

andra företag av utrymmesskäl komma upp till 2 000 vagnar per år blir 

det en diskriminerande rabatt. 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2017-11-25.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-05, § 125. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till Industri- och logistikcentrum i Storuman AB att vara infra-

strukturförvaltare för järnvägsanläggningen vid omlastningsterminalen 

(NLC Storumanterminalen) 
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KS § 176 – forts.  

 

att Industri- och logistikcentrum i Storuman AB månadsvis i efterskott ska 

sammanställa och redovisa kostnader och intäkter som berör infrastruktur-

anläggningen 

 

att Industri- och logistikcentrum i Storuman AB ska representera  

Storumans kommun vid besiktningar som rör infrastrukturanläggningen 

samt fullgöra föreskrivna skyldigheter som infrastrukturförvaltare 

 

att ta ut avgifter för nyttjande av järnvägsinfrastrukturen i anläggningen  

enligt följande: 

 

o 65 kronor per vagn 

o 100 kronor per dubbelmonterad vagn 

o Vagnuppställning per dag 10 kronor 

o Vagnuppställning per vecka 50 kronor 

o Vagnsuppställning per månad 150 kronor 

 

att fördela intäkterna från avgifterna med 25 procent till Industri- och  

logistikcentrum AB och 75 procent till Storumans kommun. 

----- 
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KS § 177  KS/2017:261 - 007 

 

Ansökan om marknadsföringsbidrag åren 2018, 2019 och 2020 -  

PR-föreningen Vildmannen_______________________________ 

 

PR-föreningen Vildmannen har sökt marknadsföringsbidrag för åren 2018, 

2019 och 2020 med 100 000 kronor per år. Föreningen har fått ett bidrag 

med 100 000 kronor per år sedan föreningen bildades.  

 

Föreningen har ett stort antal pågående och planerade aktiviteter, event och 

arrangemang såsom t.ex. årets vildman, årets kommunbo och skördemark-

naden. Föreningen är också medarrangör i ett stort antal arrangemang och 

event som t.ex. dansgalan, swampsoccer, Storumandagarna och Stensele 

runt. 

 

Bedömning 

Ett utpekat prioriterat område i kommunens strategiska plan är leva, bo och 

vistas. ”För våra medborgare och besökare ska det finnas möjligheter till 

upplevelser, kultur och en meningsfull fritid genom livets alla skeden”.  

 

För att nå det som utpekas inom området leva, bo och vistas i den strate-

giska planen bedöms kommunen även fortsättningsvis behöva stötta event 

och arrangemang. Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har avsatt medel 

som föreningar kan söka för mindre arrangemang. Medlen uppgår högst till 

2 000 kronor per förening och år. För ett mer omfattande anordnande av 

event och arrangemang borde det kunna finnas en pott för ändamålet som 

avsätts från bygdeavgiftsmedel som alla föreningar kan söka. Ett sådant för-

farande skulle vara mer rättvist när alla föreningar som anordnar event och 

arrangemang skulle kunna söka medlen. Bedömningen är att PR-föreningen 

Vildmannens ansökan om bidrag avslås och att det avsätts medel ur bygde-

avgiftsmedel för event och arrangemang redan 2018 som alla föreningar 

kan söka.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-11-19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-05, § 126. 

     

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå PR-föreningen Vildmannens ansökan om marknadsföringsbidrag 
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att informera PR-föreningen Vildmannen om möjligheten att hos läns-

styrelsen ansöka om bidrag ur bygdeavgiftsmedel (föreningsbidrag) för  

ändamålet.  

----- 
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KS § 178  KS/2017:984 - 000 

 

Lokal samverkan för att främja psykisk hälsa och förebygga självmord 

 

Västerbottens läns landsting, Polisen och Storumans kommun har tagit fram 

en överenskommelse samt gemensam handlingsplan och aktivitetsplan i 

syfte att främja psykisk hälsa och förebygga självmord genom lokal sam-

verkan. 

 

Folkhälsorådet har 2017-12-04 berett ärendet och ställt sig bakom att kom-

munen ska godkänna överenskommelsen och handlingsplanen. 

 

Beredande organs förslag 

Folkhälsorådets minnesanteckningar 2017-12-04, punkt 5. 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-12-11. 

 

Bedömning 

Överenskommelsen och handlingsplanen bör för dess giltighet för kommu-

nens förvaltningar godkännas av kommunstyrelsen. Aktivitetsplanen be-

döms om överenskommelse och handlingsplan godkänns inte behöva bli fö-

remål för politiskt beslut.  

  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna överenskommelsen och handlingsplanen avseende lokal sam-

verkan för att främja psykisk hälsa och förebygga självmord.  

----- 
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KS § 179  KS/2017:985 - 980 

 

Näringslivsfrämjande åtgärder 2018 - projekt Hållbar tillväxt för  

näringslivet______________________________________________ 

 

Storumans kommunföretag AB har 2017-11-27 upprättat en projektplan för 

genomförande av näringslivsfrämjande åtgärder 2018, projekt ”Hållbar till-

växt i näringslivet”. Storumans kommunföretag AB ansöker om att 

2 000 000 kronor avsätts för näringslivsfrämjande åtgärder för år 2018. 

 

Projektbeskrivning 

Näringslivets utveckling är en grundläggande förutsättning för kommunens 

möjligheter till bibehållen och ökad tillväxt. Näringslivet i kommunen be-

står till allra största del av små och medelstora företag. I den västra delen är 

det turismen med tillhörande handel och husproduktion som är den huvud-

sakliga näringen. I den östra delen är det verkstadsindustri, energiproduk-

tion och entreprenad som är viktigast. 

 

Projektet har som syfte att skapa ett företagsklimat med framtidstro där  

företag vill och kan etablera sig och utvecklas, och där företagen och kom-

munen drar åt samma håll. Tre områden som gemensamt lyfts fram som de 

viktigaste att prioritera för näringslivets utvecklingsmöjligheter är: fler bo-

städer, bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagande samt 

mer byggbar mark för verksamheter. 

 

Projektets aktiviteter är främst: 

 

o Dialogträffar med kommunförvaltning och företag 

o Utbildning i attityd och service för alla i kommunen som har företags-

kontakt 

o Träffar med skola och lärcentrum för att möta kommunens kompetens-

behov 

o Träffar med fiskesamordnare för fisketurismutveckling 

o Delta i träffar med kommunens plangrupp för utveckling av industri-

mark, byggnationer och samordning 

o Stärka och utveckla dialogen på webben och i sociala medier 

o Skapa mötesplatser och genomföra företagsträffar 

o Identifiera och synliggöra företagsgemensamma tillväxthinder 

o Coacha personer som vill starta, utveckla, etablera eller avveckla företag 

eller som har en innovation att utveckla 

o Bygga relationer och skapa förtroende mellan kommunen och närings-

livet 
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KS § 179 – forts.  

  

o Initiera ett arbete med dialog med företagen om arbetsgivarattraktivitet 

och kompetensbehovsstrategier 

o Delta i projekt som andra organisationer driver som främjar företagstill-

växten i Storumans kommun 

o Aktiva arbeta med utveckling av platsen Storumans kommun i samarbete 

med både näringslivet och andra kommunala verksamheter 

o Följa arbetet med platsen Storumans kommuns varumärke 

o Arbeta aktivt med spetsfrågor som kan skapa nya branscher. 

 

Projektorganisation  
Projektet genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen av Storumans kom-

munföretag AB via näringslivskontoret. Styrelsen i Storumans kommun-

företag AB utgör styrgrupp för projektet. 

 

Projektperiod 

2018-01-01–2018-12-31 

 

Kostnadsbudget (kr) 

 

Personal  1 020 000 

Aktiviteter  724 000 

Medfinansiering externa projekt  100 000 

Kontor och omkostnader  156 000 

Totalt  2 000 000 

      

Finansiering (kr) 

Bygdeavgiftsmedel  2 000 000 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-12-19. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till Storumans kommunföretag AB att genomföra näringslivs-

främjande åtgärder 2018 genom projekt Hållbar tillväxt i näringslivet 

 

att finansieringen, 2 000 000 kronor, tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för 

medfinansiering av projekt och näringslivsfrämjande åtgärder 2018. 

----- 
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KS § 180  KS/2017:953 - 060 

 

Projekt Vandringsstig i Hemavan 

 

Tekniska avdelningen har 2017-11-30 insänt en ansökan om genomförande 

och medfinansiering av projektet ”Vandringsstig i Hemavan” inom läns-

styrelsens utlysning för lokala naturvårdssatsningar (”LONA”). Ansökan 

har insänts till länsstyrelsen eftersom utlysningen stängde denna dag. 

 

Projektbeskrivning 
Ortsbor och föreningar i Hemavan har i många år efterfrågat en lättillgäng-

lig stig som kan användas för friluftsliv eller träning sommartid. 

 

Projektet innebär en upprustning av skoterleden längs Umeälven mellan 

Hemavan (intill flygplatsen) och Rönäsvägen så att den kan användas för 

friluftslivet även sommartid. Stigen ska primärt kunna användas av gående, 

barnvagnar och cyklister. Detta medför att vissa markarbeten kommer att 

behövas. 

 

Projektet ska även synliggöra leden för allmänheten och uppmuntra till ett 

aktivt friluftsliv i direkt anslutning till tätorten. Terrängen i området är 

ganska speciell med både våtmarker och närhet till fjäll. Bänkbord och 

vindskydd ska ställas i ordning. Det finns också stora natur- och kulturvär-

den i området som tillgängliggörs på ett mycket bättre sätt, med gamla 

myrslåtterlandskap och ett särskilt rikt fågelliv. 

 

Projektaktiviteter 
o Upprustning av befintlig skoterled (ca 5 km) så att den kan nyttjas även 

sommartid, inklusive röjning, uppmärkning av stig, skyltning, byggna-

tion av spänger och broar. Kommunen tar över skötseln av stigen efter 

projektets slut. Lokala företag sponsrar med två träbroar. 

o Skyltning samt framtagning och spridning av karta. 

o Uppställning av bänkbord och vindskydd. 

 

Projektperiod 
2018-01-01–2020-12-31 

 

Projektägare 
Storumans kommun, tekniska avdelningen 

 

Total projektbudget 
969 000 kronor 
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Finansieringsbudget (kr) 

År  2018 2019 2020 Totalt 

Storumans kommun 138 083 138 083 123 334 399 500 

Länsstyrelsen (LONA) 138 083 138 083 123 334 399 500 

Lokala företag  85 000 85 000 0 170 000 

 

Bedömning 
Projektet har bearbetats i kommunens projektutvecklingsgrupp löpande un-

der 2017. 

 

Projektet kommer att behandlas på koncernledningsgruppens möte  

2017-12-11. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-12-07. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att genomföra projektet 

 

att kommunens medfinansiering tas från bygdeavgiftsmedel avsatta för  

medfinansiering av projekt och näringslivsfrämjande åtgärder med 138 083 

kronor för år 2018, 138 083 kronor för år 2019 och 123 334 kronor för år 

2020. 

----- 
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KS § 181  KS/2017:905 - 510 

 

Remiss - Promemoria om förbud mot och begränsningar för terräng-

körning i en kommun________________________________________ 

 

Miljö- och energidepartementet har i remiss daterad 2017-11-23 inbjudit 

Storumans kommun att lämna synpunkter på promemorian om förbud mot 

och begränsningar av terrängkörning i en kommun. Yttrande ska lämnas 

senast 2018-01-11.  

 

Sammanfattning 
Anledningen till att detta ärende aktualiserats är att regeringen har upptäckt 

brister i terrängkörningsregelverket som innebär att det i dagsläget tillämpas 

felaktigt. Bristerna innebär att kommuner idag formellt saknar möjlighet att 

fatta beslut om terrängkörningsförbud. Detta innebär att terrängkörnings-

lagstiftningen tillämpats felaktigt och att de beslut enligt terrängkörnings-

förordningen som kommuner har utfärdat sedan 1997 är ogiltiga. De flesta 

av dessa förbud har varit tillfälliga, men det finns även en del permanenta 

beslut. 

 

Med anledning av detta föreslår promemorian att terrängkörningslagen änd-

ras så att kommunerna från och med 1 maj 2018 får laglig rätt att utfärda 

förbud mot eller begränsningar av terrängkörning. Under den tid som be-

hövs för lagändringen att träda i kraft, föreslås att länsstyrelsen ges tillfällig 

rätt att fatta dessa beslut. Detta föreslås gälla från 15 februari 2018 och fram 

till dess att lagändringen träder i kraft. 

 

Bedömning 

Promemorians förslag innebär att terrängkörningslagen och förordningen 

korrigeras till att överensstämma med den praxis som finns etablerad sedan 

länge. Det finns därför inga anledningar att invända mot promemorians för-

slag. 

 

En relaterad fråga, som inte direkt aktualiseras i promemorian, är om det 

möjligen borde vara så att länsstyrelsen skulle vara den myndighet som en-

sam hade uppdraget att utfärda förbud mot och begränsningar för terräng-

körning. Det skulle medföra en minskad arbetsbörda för kommunerna och 

möjligen en mer likartad bedömning mellan alla länets kommuner. Nack-

delen skulle kunna vara en försämrad lokal förankring och minskade möj-

ligheter till lokal dialog i processen inför utfärdandet av förbud eller be-

gränsningar. Denna fråga är av mer principiell och politisk natur, och därför 

lämnas inget förslag till yttrande angående detta. 
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Förslag till yttrande har upprättats. Förslaget konstaterar att Storumans 

kommun inte har några invändningar mot promemorians förslag. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-12-07. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

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

slag. 

----- 
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KS § 182  KS/2017:1 - 009 

 

Verksamhetsuppföljning 2017 - integration 

 

Kommunstyrelsen har 2017-02-07 fastställt uppföljningsplan för den egna 

verksamheten.  

 

I anslutning till sammanträdet lämnas en redovisning om integrations-

enhetens verksamhet. 

 

Enheten leds av integrationschefen. Enhetens verksamhet och uppdrag är att 

utifrån kommunens integrationsplan och övriga tillämpliga styrdokument 

fullgöra kommunens åtaganden gällande mottagande av flyktingar och 

andra skyddsbehövande samt ensamkommande flyktingbarn. Arbetet sker i 

samverkan med andra kommunala verksamheter samt med andra myndig-

heter och med civilsamhället.  

 

Enheten bildades i april 2016 när flyktingmottagningen och boendena för 

ensamkommande flyktingbarn slogs samman. Under 2017 har kommunen 

ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 40 flyktingar. Enheten pro-

gnosticerar att man kommer att ta emot flyktingar enligt avtal 2017. Nästan 

inga ensamkommande flyktingbarn har anvisats på grund av stängda grän-

ser och ändrad lagstiftning. Kommunen har avtalat med Migrationsverket 

om att ta emot 30 flyktingar 2018. Kommunen hade ett önskemål om att av-

tala om att ta emot 40 flyktingar 2018 men på grund av minskat mottagande 

i landet ville inte Migrationsverket avtala om en nivå på fler än 30 flykting-

ar. 

 

Integrationschefen bedömer att enheten kommer att nå kvalitets- och effek-

tivitetsmålen 2017. Enheten nådde målet 2016 att minst 40 procent av de 

nyanlända skulle etablera sig i kommunen med utfall på 75 procent. 

 

Enheten har en bruttobudget på 26 756 000 kronor och en nettobudget på 

1 199 000 kronor 2017. Bedömningen är att enheten kommer att klara sig 

inom tilldelad ram 2017. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredställande sätt.  

-----  
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Redovisning av delegationsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Beslut Datum 

Färdtjänst och riksfärdtjänst November 2017 

Upptagande av lån September och november 2017 

Markförsäljningar  Oktober 2017 

Upphandlingar  November 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

§§ 127-129 

2017-12-05 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2017:20 

Skrivelse från Lisa Persson, Åskiljeby 2017-11-14 med anledning kom-

munstyrelsens behandling av medborgarförslag om busshållplatser för av- 

och påstigning vid kyrkan i Åskilje samt trafikplanerarens svar 2017-11-29. 

 

KS/2017:831 

Tekniska avdelningens redovisning 2017-11-28 till miljö- och samhälls-

byggnadsnämnden med anledning av föreläggande med vite att lämna in-

formation beträffande otillåten verksamhet enligt miljöbalken på fastigheten 

Laxnäs 1:79 (Morkans återvinningscentral).  

 

KS/2016:214 

Regeringens beslut 2017-10-26 att inte ta upp överklagande från Hemberget 

Energi AB, Risträsk, Lycksele i fråga om naturreservatet Hemberget i  

Storumans kommun.  

 

KS/2017:675 

Länsstyrelsens yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss av 

Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal till-

styrkan av vindkraft. Länsstyrelsen avstyrker förslaget att kommunal till-

styrkan helt tas bort och anser att förslaget med tidig tillstyrkan med förtyd-

ligande om vad som ska ingå i detta, ska införas istället. 

 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2017-10-09 

----- 

 


