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KS § 80 KS/2018:298 - 001 

 

Motion - decentralisering av offentliga myndigheter 

 

Gunnar Andersson (S) har 2018-02-12 lämnat in rubricerad motion.  

 

Av motionen framgår bland annat följande:  

 

Mot bakgrund av att regeringen nu börjat utlokalisera myndigheterna från 

städerna, vill motionären gå ytterligare ett steg och se en decentralisering av 

kommunala tjänster.  

 

I Storumans kommun sker en överväldigande del av nybyggnation/expan-

sion i den västra kommundelen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

ärenden rör således en plats 15 mil från den plats där nämnden befinner sig, 

vilket inte är optimalt. En lokalisering i den västra kommundelen (Tärnaby) 

skulle därför effektivisera tjänsteutövningen, möjliggöra besparingar av re-

sekostnader och inte minst öka servicenivån mot dem som bygger. Då det 

dessutom visat sig svårt att rekrytera personal med adekvat kompetens 

skulle detta kanske underlättas om arbetsplatsen var i den numera eftertrak-

tade miljön som fjällen utgör.  

 

Gunnar Andersson föreslår 

 

att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden flyttas helt eller delvis till  

Tärnaby 

 

att Tärnaby/Hemavan anges som huvudsaklig tjänsteort vid nyrekrytering. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27, § 7 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till kon-

cernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppgifter som omfattar be-

tydligt mera än prövning och tillsyn vid byggnation. Enligt reglementet ska 

nämnden ansvara för bl.a. den prövning och tillsyn som ankommer på 

kommunen inom plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, djur-

skyddslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, tobakslagen, lotterilagen, 

lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel, lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel, lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning 

och skyltning.  
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KS § 80 – forts.  

 

Om nämnden och förvaltningen helt flyttar till Tärnaby bedöms resekostna-

derna inte minska i omfattning när man behöver göra förrättningar i hela 

kommunen. En betydande negativ effekt är att kommunen bedöms komma 

att tappa erfaren personal med försämrad produktivitet som följd under en 

längre övergångsperiod.  

 

Inget hinder finns idag att personal i de fall det är lämpligt utgår från annan 

ort än kommunhuvudorten. Bedömningen görs av förvaltningschefen i sam-

råd med berörd personal om var man lämpligast är stationerad och/eller var-

ifrån man lämpligast utgår ifrån.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-07-10. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-08-21, § 61.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås. 

----- 
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KS § 81 KS/2016:490 - 209 

 

Medborgarförslag - kartläggning och sanering av klotter 

 

Ulf Larsson har 2016-10-10 lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår 

 

att en arbetsgrupp tillsätts för en kartläggning av klotter på alla ställen i 

kommunen 

 

att en åtgärdsplan för sanering av klotter tas fram.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-29, § 111 att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter över-

lämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

I områden som utsätts för omfattande klotter blir det förutom höga sane-

ringskostnader en förfulning av miljön men också en känsla av otrygghet 

för de som bor och vistas i området. I områden där det förekommer omfat-

tande klotter görs ofta det förebyggande arbetet i samverkan mellan polis, 

fastighetsägare, kommun och andra samhällsaktörer.  

  

Bedömningen är att klotter i Storumans kommun förekommer i ringa om-

fattning. Ingen särskild arbetsgrupp bedöms behöva tillsättas för kartlägg-

ning av klotter och ingen åtgärdsplan för sanering av klotter bedöms heller 

behöva upprättas. Om situationen förändras med mer omfattande klotter i 

kommunen bör det förebyggande arbetet ske inom överenskommelsen för 

den lokala samverkan som finns mellan polis och kommun.  

 

Kommunens hantering när klotter förekommer på egna byggnader är att all-

tid polisanmäla saken och att därefter skyndsamt avlägsna klottret.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-07-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-08-21, § 62. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås eftersom klotter i Storumans kommun före-

kommer i ringa omfattning. 

----- 
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KS § 82 KS/2015:217 - 010 

 

Förändringar i investeringsram 2016-2019 

 

I samband med att kommunfullmäktige 2015-06-15 antog strategisk plan 

för perioden 2016-2019 fastställdes även investeringsramarna för åren 

2016, 2017, 2018 och 2019.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vidare 2016-11-29 att sammanlägga investe-

ringsramarna över hela perioden enligt följande:  

 

Investeringsram perioden 2016-2019 (mnkr) 

Styrelse/nämnd  2016-2019 

Strategiska investeringar – fördelas av 

kommunstyrelsen 
40 

Kommunstyrelsen 74 

Fritids-, kultur-, och utbildningsnämnden 3 

Omsorgsnämnden 3 

Summa  120 

 

I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-12 återrappor-

terades utfallet av beslutade, pågående och avslutade investeringsprojekt 

under perioden 2016-2019.  

 

Utfall och prognos av investeringsprojekt i relation till beslutad inve-

steringsram  
Nämnd/styrelse Utfall 

2016-

2017 

Utfall  

2018-04-30 

Prognos 

2018 

Ram  

2016- 

2019  

Åter-

står  

2019 

Åter-

står  

2019 

av  

ram 

exkl.  

taxe-

finan- 

sierat 

Kommunstyrelsen 65 343 8 592 51 565 114 000 -2 908 25 895 

- varav taxefinansierat 7 443 2 098 21 360      

Fritid- kultur och ut-

bildningsnämnden 

1609 133 750 3 000 641 641 

Omsorgsnämnden 1206 7 750 3 000 1 044 1 044 

Summa   68 158 8 732 53 065 120 000 -1 223 27 580 

 

Med prognos för utfallet 2018 kommer den beslutade ramen att överskridas 

innevarande år.  
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KS § 82 – forts.  

 

Det kan konstateras att en betydande del av investeringsprojekten är kopp-

lade till verksamhet som är taxefinansierad, huvudsakligen inom området 

vatten och avlopp (va).  

 

Mot bakgrund av den utveckling som pågår i kommunens västra delar och 

reinvesteringsbehovet i befintliga va-anläggningar, är åtgärder inom områ-

det nödvändiga för fortsatt tillväxt.  

 

Va-verksamheten ska ha en hundraprocentig finansiering av taxor och av-

gifter enligt gällande lagstiftning vilket betyder att eventuella kapitalkost-

nader som avskrivningar, räntor och amorteringar för investeringsprojekt i 

den verksamheten också ska finansieras av taxan för va.  

 

Det betyder att nödvändiga, prioriterade investeringar inom va inte påverkar 

annan kommunal verksamhet eftersom eventuella kostnadsökningar ska pa-

reras med va-taxan.  

 

Genom att besluta att gällande investeringsramar kan utökas med investe-

ringsprojekt i taxefinansierad verksamhet ökar möjligheten att möta såväl 

behov som efterfrågan och på så sätt säkra fortsatt goda förutsättningar för 

tillväxt.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-07-17. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-08-21, § 63. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att investeringsramen om 120 mnkr för perioden 2016-2019 omfattar inve-

steringsprojekt i skattefinansierad verksamhet 

 

att investeringsprojekt i verksamhet som finansieras av taxor och/eller av-

gifter kan hanteras löpande utöver beslutad investeringsram 

 

att investeringsprojekt inom taxefinansierad verksamhet beslutas enligt 

samma ordning som övriga investeringsprojekt 

 

att uppföljning av samtliga investeringsprojekt - oavsett verksamhetsom-

råde - löpande redovisas i tertialuppföljning, delårsrapport samt årsredovis-

ning.   

----- 
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KS § 83 KS/2016:34 - 214 

 

Detaljplan - fastigheten Luspen 1:88 m.fl., Fredens Torg i Storumans 

samhälle___________________________________________________ 

 

Bakgrund/sammanfattning 

Hösten 2013 påbörjade kommunen en process för att öka attraktiviteten och 

säkerheten i Storumans centrum. En arbetsgrupp bildades och genom dia-

logmöte och kompletterande idélådor samt synpunkter via digitala medier 

har kommunen fått många synpunkter och idéer från allmänheten.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-10, § 30 att uppdra till arbetsgruppen 

att påbörja och genomföra en process för att ta fram scenarier, detaljplane-

ändring samt investeringar i form av ombyggnationer.  

 

En konsult har upphandlats för att ta fram idéskisser för olika scenarier, för 

utveckling av torget och närliggande ytor. Särskilt fokus har lagts på att ut-

veckla attraktiviteten och säkerheten av torgområdet men även trafik-

strömmar och behov av parkeringar enligt följande:  

 

o Fortsatt biltrafik (nuläge) 

o Minskad biltrafik och ökad prioritet på oskyddade trafikanter 

o Ett bilfritt torgområde 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-20, § 142 att uppdra till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att påbörja revidering av gällande detaljplan för 

centrum. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-10-21, § 138 att upp-

rätta detaljplan med utökat förfarande. Behovsbedömning är upprättad i de-

cember 2015. Förslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan var-

för ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Detaljplanen 

handläggs genom utökat förfarande då den anses ha stor betydelse för all-

mänheten.  

 

Syftet med detaljplanen är att öka attraktiviteten och trafiksäkerheten i  

Storumans centrum. 

 

Bestämmelser 

Förslaget överensstämmer med gällande fördjupad översiktsplan för  

Storuman/Stensele (antagen 2011). Området ligger inom detaljplan för 
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KS § 83 – forts.  

 

Blå vägen och väg 45, delen Fredens Torg (kommunens beteckning 

10:62A). Övriga detaljplaner som berörs är:  

 

o Kv. Rådhuset och Kapellet (kommunens beteckning 10:29) 

o Kv. Tjänstemannen och Köpmannen (kommunens beteckning 10:34) 

o Kv. Kulturen m.m. (kommunens beteckning 10:49) 

o För del av Luspen 1:88, Skolgatan (kommunens beteckning 10:57). 

 

Granskningsutlåtande och bedömning 

Planförslaget har tidigare varit ute för samråd under tiden 2016-10-31—

2016-11-21. 

  

Granskning har skett under tiden 2016-12-22—2017-01-23. Inkomna syn-

punkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. 

Förslaget har delvis reviderats utifrån vad som framkommit under gransk-

ningstiden. Berörd fastighetsägare ges möjlighet att förvärva del av kom-

munal gatumark för att anlägga p-platser för kundparkering längs Stations-

gatan mot ICA-butiken. Möten har skett med ägaren av berörd fastighet 

Tjänstemannen 12. Marken vid Aktiviteten har ändrats från C (centrum) till 

användning TORG. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-28, § 77 att god-

känna förslaget till detaljplan och föreslå att det antas av kommunfullmäk-

tige.  

 

Återremiss 

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2017-09-26, § 72 besluta-

des att återremittera ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 

omarbetning av förslaget till detaljplan vad avser minskning av parkerings-

ytorna i anslutning till nuvarande grönområde ”Fredens Torg”, och parke-

ringsytor i stället tillskapas i närområdet runt centrum för att inte motverka 

handeln.  

 

Förslaget har härefter reviderats utifrån vad som framkom under gransk-

ningstiden och kommunfullmäktiges återremiss. Parkeringsytan vid torget 

mot E12 kommer inte att utökas utan kommer att ha samma utformning 

som idag. Ett dokument är under framtagande utifrån tidigare utredning vad 

avser övriga parkeringsytor i Storumans centrum, både befintliga och even-

tuella tillkommande ytor.  
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KS § 83 – forts.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens behandling 2018-06-27, § 90 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna reviderat förslag 

till detaljplan för fastigheten Luspen 1:88 m.fl., Fredens Torg i Storumans 

samhälle och föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-06-28, § 77 och  

2018-06-27, § 90. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-08-22, § 82 och  

2018-08-21, § 64. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-08, § 103.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att reviderat förslag till detaljplan för fastigheten Luspen 1:88 m.fl.,  

Fredens Torg i Storumans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län, 

upprättad 2016-09-21, reviderad 2016-12-14, 2017-07-01 och 2018-06-27 

antas. 

-----  
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KS § 84 KS/2018:924 - 106 

 

Överlämnande av bolag till följd av likvidation i Regionförbundet i 

Västerbottens län___________________________________________ 

 

Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting över-

tar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från 1 januari 

2019. Som en följd av detta avser Västerbottens läns landsting (under nam-

net Region Västerbotten från och med den 1 januari 2019) överta Region-

förbundet i Västerbottens läns innehav av aktier i följande bolag: 

 

Bolagets namn Ägarandel  

i % 

Västerbottens museum AB 40 

Skogsmuseet i Lycksele AB 49 

Norrlandsoperan AB 60 

Skellefteå museum AB 40 

Västerbottensteatern AB 60 

ALMI Företagspartner Nord AB 24,5 

AC-Net Internservice AB 80 

AC-Net Externservice AB 76 

Norrbotniabanan AB 28,6 

Uminova Innovation AB 8,04 

Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring) 8,04 

AB Transitio 5 

 

I förbundsordningen för Regionförbundet i Västerbottens län framgår det att 

medlemmarna måste godkänna överförandet av bolagens aktier. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-08-23. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktige godkänner att Regionförbundet i Västerbottens län 

överlämnar aktier i Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele 

AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern 

AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net 

Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå 

Biotech Incubator AB och AB Transitio till Västerbottens läns landsting in-

för bildandet av regionkommun. 

----- 
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KS § 85 KS/2018:925 - 530 

 

Ansvar för regional kollektivtrafik i regionkommunen 

 

Den 19 juni 2018 beslutade riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret 

från och med 2019 ska överföras till samtliga landsting. Ansökan medför att 

Regionförbundet Västerbottens län avvecklas och att deras uppdrag förs in i 

den blivande regionkommunen.  

 

Med anledning av regionförbundets avveckling har formerna för hur den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras varit föremål för ut-

redning och remiss till länets kommuner. Remissvaren har inte lett till nå-

gon entydig bild över den hur den framtida organisationen av kollektivtrafi-

ken ska utformas. Med anledning av att detta samt den korta tid som åter-

står föreslår Region Västerbotten att medlemmarna godkänner att kollektiv-

trafikens verksamhet lyfts in under regionkommunens ansvar under en 

övergångsperiod.  

 

Regionkommunen ska under 2019 tillsammans med kommunerna arbeta 

fram en långsiktig lösning på organisationsfrågan rörande regionala kollek- 

tivtrafikmyndigheten. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-08-22. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att ansvaret för den regionala trafikmyndigheten i Västerbottens län övertas 

av regionkommunen Region Västerbotten från och med den 1 januari 2019 

under en övergångsperiod 

 

att kommunfullmäktige godkänner att Regionförbundet Västerbottens läns 

ägaransvar i Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Bussgods i 

Norr AB och del i samtrafiken i Sverige AB och Norrtåg AB överlåts till 

regionkommunen Region Västerbotten under en övergångsperiod 

 

att kommunfullmäktige godkänner att Regionförbundets i Västerbottens län 

delägaransvar i AB Transitio överlåts till regionkommunen Region Väster-

botten under en övergångsperiod 

 

att kommunstyrelsen tillsammans med regionkommunen får i uppdrag att ta 

fram ett förslag till långsiktig lösning på organisationsfrågan av regionala 

kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län och återkomma till kom-

munfullmäktige med förslag till beslut. 
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KS § 86 KS/2018:614 - 045 

 

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlem-

marnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat_____________________________________________________ 

 

Storumans kommun är sedan 1996-04-23 medlem i Kommuninvest ekono-

misk förening vars upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 

föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (Kommu-

ninvest). Genom medlemskapet har kommunen kunnat låna upp kapital till 

avsevärt lägre kostnad än om man skulle ha lånat på den öppna marknaden.  

 

I enlighet med föreningens stadgar som villkor för medlemskapet har Sto-

rumans kommun tecknat en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat en 

likalydande borgensförbindelse. För att borgensförbindelsens giltighetstid 

inte ska löpa ut måste ett beslut som bekräftar borgensförbindelsens giltig-

het nu fattas. 

 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 

regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om med-

lemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende deri-

vat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal måste bekräftas för att inte riskera 

att bli ogiltiga. 

 

Borgensförbindelsen och avtalen är av avgörande betydelse för medlem-

skap i föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 

 

Beredande organs förslag 

Redovisningsansvarig Helena Viktorssons tjänsteutlåtande 2018-08-20. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att Storumans kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

24 juni 1996 ("Borgensförbindelsen"), vari Storumans kommun åtagit sig 

solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sve-

rige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att 

Kommuninvest äger företräda Storumans kommun genom att företa samt-

liga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen en-

ligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 

blivande borgenärer.  
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att Storumans kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av  

Storumans kommun den 6 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenä-

rer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna 

enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

 

att Storumans kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av  

Storumans kommun den 6 oktober 2011, vari Storumans kommuns ansvar 

för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, 

alltjämt gäller 

 

att utsedda firmatecknare för Storumans kommun bemyndigas att för 

kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 

beslut. 

----- 
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Exploateringsavtal - handel, tankställe och campingområde på del av 

Umfors 1:4 och Umfors 1:85___________________________________ 

 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och Umfors Camping AB samt Vision 2002. 

 

Exploateringen avser del av Umfors 1:4 och Umfors 1:85 med handel, tank-

ställe och campingområde. 

 

I avtalet sägs bland annat: 

 

o Syftet med exploateringen är att möjliggöra en utveckling av befintligt 

handelskomplex och drivmedelsanläggning samt nyetablering av hus-

vagnsparkering. I ett område i söder finns möjlighet att anordna en 

parkering/garage. 

 

o Exploatören ska utföra gata, anläggningar för dagvatten samt anläg-

gande av vatten och avlopp inom exploateringsområdet. Ovanstående 

arbeten sker i exploatörens regi och under hans ansvar. Exploateringen 

bedöms pågå under en tioårsperiod.  

 

o Exploatören ska ansöka om och bekosta förrättning enligt anlägg-

ningslagen (AL) för drift och underhåll av 

 gata 

 naturområden 

Om camping och handelsområdet ska ha gemensamt system för vat-

ten- och avloppsanläggningar ska en gemensamhetsanläggning bildas 

även för detta.  

 

o Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde för vatten och 

avlopp. Exploatören utför och bekostar därför anläggning för vatten 

och avlopp. 

En gemensam dricksvattentäkt för hela exploateringsområdet är att  

föredra ur kvalitetssynpunkt och om möjligt att den är en grundvatten-

täkt. 

Avloppsanläggningen föreslås för servicehusen vara indelad i två  

separata system där svartvattnet (avlopp från toalett) och BDT-vattnet 

(avlopp från bad, dusch och tvätt) leds mot renande anläggningar var 

för sig. Detta görs för att effektivisera reningsprocesserna och minska 

bräddningsrisken. Avloppsvattnet från uthyrningsstugorna och svart-

vattnet från servicehusen förslås ledas till ett minireningsverk. Vid  
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projektering och slutligt val av avloppslösning är det viktigt att beräk-

ning av erforderlig storlek på den anläggning som väljs görs. 

Detaljerad lösning av avlopp redovisas i samband med bygglov. 

 

o Exploatören ska utföra och bekosta dagvattenanläggning för att förd-

röja samt rena dagvatten från campingområdet. Öppna dagvatten-

dammar föreslås anläggas som har till funktion att fördröja dagvatten-

flödet som uppkommer efter exploatering till nulägesflödet. 

För den norra delen av campingområdet föreslås vegetationsklädda 

diken utmed planerade vägar samt en mindre fördröjningsdamm i 

nordväst innan grusvägen ansluter till befintlig infart från väg E12. 

Dessa dagvattenanläggningar bidrar till att fastlägga dagvattenförore-

ningar. Utloppet från den mindre fördröjningsdammen leds till befint-

lig bäck. 

I anslutning till parkeringen på västra sidan av planerad handelsut-

byggnad föreslås en fördröjningsdamm anläggas i anslutning till be-

fintligt dike utmed väg E12. Detta för att möjliggöra fördröjning och 

viss rening av dagvattnet. Lösning av lokalt omhändertagande av dag-

vatten redovisas i samband med bygglov. 

 

o En ny drivmedelsanläggning ska förläggas vid den norra infarten till 

exploateringsområdet. Oljeavskiljare med filterbrunn skall anläggas.  

 

Om exploatören inte fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal om 

iordningsställande av dagvattenanläggning och avloppsanläggning in-

nan startbesked för varuhus eller camping ges, ska exploatören betala 

ett vite om 20 000 kronor för varje påbörjad månad varmed färdigstäl-

landet i dess helhet blivit fördröjt. 

Om exploatören inte fullgör sina åtaganden enligt detta avtal angående 

ny drivmedelsanläggning senast 2019-12-31 utgår vite med 20 000 

kronor för varje påbörjad månad som färdigställandet i dess helhet 

blivit fördröjt. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2018-08-10. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-08-21, § 65. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal. 

----- 
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Medarbetarenkäten 2018 

 

Medarbetarenkäten samt enkäten hållbart medarbetarengagemang är  

genomförd under våren 2018. Svarsfrekvensen inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde är på 84,5 procent. Av 103 medarbetare har 87 svarat.  

 

Vad gäller medarbetarenkäten har 57 frågor ställts till medarbetarna som  

resultatmässigt sammanställts till ett medarbetarindex inom kommunstyrel-

sens verksamhetsområde. 13 ytterligare frågor har ställts till medarbetarna 

vad gäller kränkande särbehandling, sexuella trakasserier samt hot och våld. 

Enkäten är utformad med en skala från 6 till 1, där 1 är sämst och 6 är bäst. 

Värdena uttrycker ett nöjd medarbetarindex (NMI). Vad gäller enkäten 

hållbart medarbetarengagemang har 9 frågor ställts till medarbetarna angå-

ende motivation, ledarskap och styrning. Enkäten är utformad med en skala 

från 0 till 100, där 0 är sämst och 100 är bäst. Värdena utrycker ett hållbart 

medarbetarengagemangindex (HME). 

 

Sammanfattande bedömning av kommunstyrelsens NMI 2018 

 

Utvärdering mot antaget mål 2018 

NMI Utfall 2018 Mål 2018 +/- 

Kommunstyrelsen 5,0 4,7 + 0,3 

 

Utveckling 2010 - 2018 
NMI Utfall 

2018 

Utfall 

2017 

Utfall 

2016 

Utfall 

2015 

Utfall 

2014 

Utfall 

2013 

Utfall 

2012 

Utfall 

2011 

Utfall 

2010 

KS* 5,0 4,7 4,8 4,9 4,7 4,7 4,4 4,5 4,2 

K** 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 4,7    

*) KS = kommunstyrelsen **) K = all kommunal verksamhet 

 

Sammanfattande bedömning av kommunstyrelsens HME 2018 

 

Utvärdering mot antaget mål 2018 

HME Utfall 2018 Mål 2018 +/- 

Kommunstyrelsen 81,8 77,6 + 4,2 

 

Utveckling 2013 - 2018 
HME Utfall 

2018 

Utfall 

2017 

Utfall 

2016 

Utfall 

2015 

Utfall 

2014 

Utfall 

2013 

KS* 81,8 77,6 79,8 81,7 78,0 78,0 

K** 81,3 80,7 80,4 81,1 80,6 78,6 

*)KS = kommunstyrelsen  **) K = all kommunal verksamhet 
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Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-07-10. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-08-21, § 66. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera informationen och uppföljningen. 

----- 
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Trafikstrategi för E12-regionen 2018-2040 

 

Trafikstrategin är framtagen av medlemmar i Kvarkenrådet, Blå Vägen och 

MidtSkandia genom projektet E12 Atlantica Transport. Trafikstrategin har 

arbetats fram av en särskild arbetsgrupp med stöd av en politisk referens-

grupp. ”Ett gränslöst transportsystem från öst till väst för alla” är Trafik-

strategins vision för transportsystemet i E12-regionen mot 2040. 

 

Trafikstrategin syftar till att peka ut gemensamma prioriteringar inom 

transport- och infrastrukturutveckling och framtida utvecklingsprojekt.  

Genom långsiktiga gemensamma yttranden gentemot nationella och regio-

nala transportplaner ökar möjligheten att vara framgångsrik i konkurrensen 

om regionala, nationella och internationella investeringsmedel för infra-

struktur. 

 

Strategin omfattar tre samarbetsområden som anses särskilt viktiga för  

regionens utveckling av transportsystemet: 

 

o Transport- och infrastrukturutveckling 

o Gränsöverskridande infrastrukturplanering  

o Social hållbarhet 

 

Trafikstrategin ägs av de tre samarbetsorganisationerna Kvarkenrådet, Blå 

Vägen och MidtSkandia. Strategin kan börja implementeras när den beslu-

tats av de tre organisationerna. 

 

Medlemskommuner uppmanas besluta att ställa sig bakom framtagen tra-

fikstrategi senast 2018-09-30. 

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Talvikki Rundqvists tjänsteutlåtande 2018-06-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-08-21, § 67. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ställa sig bakom Trafikstrategi för E12-regionen 2018-2040. 

----- 
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Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram 2018 

 

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. Inom beslutad ram över perioden 2016-2019 föreslås 

att kommunstyrelsen fattar följande beslut om investeringsprojekt.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-08-23. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avsätta medel för följande investeringsprojekt: 

  

Fastighet/projekt Projektnamn Syfte Budget (kr) 

Vikbacka 

 

Brandlarm Höjd brand-

säkerhet 

650 000 

------ 
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Ansökan om bidrag ur minoritetsspråkmedel - temaarbete "Samisk 

kultur åk 8" vid Röbroskolan_________________________________ 

 

Röbroskolan i Storuman har 2018-08-20 inkommit med ansökan om  

10 000 kronor för att genomföra ett temaarbete kring samisk kultur i årskurs 

8. Temaarbetet genomförs i ämnena SO, svenska samt idrott och hälsa. Som 

en del i arbetet och examinationen planeras en fjälltur till Atoklimpen den 

14 september. Den sökta summan motsvarar kostnaden för bussresa till och 

från Atoklimpen, och kommer att revideras mot kvittot för resekostnaden. 

 

Bedömning 
Ansökan har behandlats vid sammanträde i samrådsgruppen för samiskt 

förvaltningsområde 2018-08-29. Samrådsgruppen avstyrker ansökan med 

motiveringen att eftersom kommunen är ett samiskt förvaltningsområde bör 

detta vara just sådan verksamhet som de kommunala verksamheterna ska 

arbeta med att införliva i sina ordinarie verksamheter (förskola, skola och 

äldreomsorg) enligt kommunens åtaganden enligt minoritetslagstiftningen. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-08-30. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå ansökan. 

----- 
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Remiss - gränsdragningen mellan sydsamiska och umesamiska 

 

Lantmäteriet har i remiss daterad 2018-03-09 inbjudit Storumans kommun 

att lämna synpunkter på ett förslag om gränsdragningen mellan sydsamiska 

och umesamiska. Lantmäteriet vill ha svar på remissen senast 1 oktober 

2018. 

 

Sammanfattning 

I ortnamnssammanhang fastställdes den nuvarande norra och västra språk-

gränsen mellan sydsamiska och umesamiska av Lantmäteriet 1999 i enlig-

het med ett remissvar från Sametingets språkråd. Nedanför den fastställda 

gränsen har Umeälven i praktiken fungerat som gräns, men något formellt 

beslut om det har inte funnits. 

 

Frågan om en ny gränsdragning har främst påtalats genom ansökan från 

Lycksele sameförening och Lycksele kommun om att tätorten Lycksele ska 

kartredovisas och utmärkas med platsmärke med det umesamiska namnet 

Likksjuo och inte som idag med det sydsamiska Liksjoe. 

 

Sakkunnig vid Institutet för språk och folkminnen har belyst frågan om 

Lyckseles samiska namn och de förekommande diskussionerna om att an-

tingen Umeälven ska fortsätta ses som gräns i höjd med Lycksele, eller om 

en mer lämplig gräns är vattendelaren söder om Umeälven (i enlighet med 

gränsen mellan samebyarna Ubmeje och Vapsten). 

 

Lantmäteriet har inhämtat synpunkter på gränsdragningen från språkveten-

skapligt håll. Alla tillfrågade experter konstaterar att gränsdragningen mel-

lan umesamiska och sydsamiska inte är helt enkel att göra. Tydligast ställ-

ningstagande kommer från professorerna Lars-Gunnar Larsson och Håkan 

Rydving som förespråkar vattendelaren som gräns. Ingen av de andra ex-

perterna säger emot detta utan säger i varierande grad att det kan bero på 

vilka kriterier man använder för att skilja varieteterna åt. 

 

Ärendet har överlämnats till utredare Alexander Jonsson för tjänsteutlå-

tande och förslag till yttrande.  

 

Bedömning 
Remissen har tagits upp på möte i samrådsgruppen för samiskt förvalt-

ningsområde i Storumans kommun 2018-06-04 samt 2018-08-29.  

Samrådsgruppen har fått ta del av ett detaljerat yttrande från språkkonsulent  
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Per-Martin Israelsson, yttrande från Vadtejen Saemiej Sijte samt ett befint-

ligt beslut i denna fråga i arbetsutskottet i Samiska parlamentariska rådets 

språknämnd den 15 juni 2009. 

 

Samrådsgruppen anser att det därför inte finns någon anledning att ändra 

den språkgräns som är vedertagen sedan länge. De expertyttranden som in-

hämtats av Lantmäteriet upplevs som ensidiga och samrådsgruppen vill 

starkt invända mot att den berörda lokala samiska befolkningen och före-

ningarna inte har fått remissen för yttrande. Frågan är dessutom alltså redan 

sedan tidigare avgjord av språknämnden. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-07-12. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Lantmäteriet om att Storumans kommun avstyrker 

förslaget till att ändra den nuvarande gränsdragningen, särskilt med hänvis-

ning till det befintliga beslutet i arbetsutskottet i Samiska parlamentariska 

rådets språknämnd 2009-06-15. 

----- 
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Samråd - Riksintresse Energiproduktion: Vattenkraft 

 

Energimyndigheten vill synliggöra vattenkraftens roll i energisystemet och 

därför föreslagit att vattenförekomster (t.ex. del av älv, sjö eller damm) 

kopplade till de 250 viktigaste vattenkraftverken ska utpekas som riksin-

tresse.  

 

Länsstyrelsen i Västerbottens län har fått förslagen på nya riksintressen för 

samråd. Energimyndigheten ser gärna att länsstyrelsen samordnar sitt ytt-

rande med kommunerna i länet. Länsstyrelsen önskar därför få Storumans 

kommuns eventuella synpunkter på förslaget till riksintressen senast den 13 

september 2018. 

 

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande 

och förslag till yttrande.  

 

Sammanfattning 

Förslaget är i två delar och innefattar 1) ytor och 2) kraftverk. I Storumans 

kommun finns åtta vattenkraftverk där samtliga är betecknade som klass 1, 

dvs. viktiga för Sveriges energisystem. Ytorna utgör de områden eller delar 

av anläggningen som är nödvändiga för funktionen dvs. damm, uppdäm-

ningsområde, tuber, kanaler, sprängda tunnlar (som leder vatten till den 

byggnad som rymmer generator och turbin). Vidare naturliga vattenvägar 

med onaturlig flödesregim, torrfåror och flödespåverkade delar av vatten-

dragen och påverkansområde uppströms och nedströms. 

 

Bedömning 

Lillån bör ha liten eller ingen betydelse för energiproduktionen vid Umlus-

pen. Däremot kanske den kan betecknas som en naturlig vattenväg med 

onaturlig flödesregim varför den ändå bör omfattas. 

 

Juktans och Umluspens sprängda tunnelsystem saknas men mestadels leder 

de vatten från den byggnad som rymmer generator och turbin och inte till 

som det står i kriterier för utpekande. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-08-13.  
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Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till länsstyrelsen utifrån bedömningen i tjänsteutlåtandet 

och meddela att Storumans kommun i övrigt inte har något att erinra.  

----- 
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Verksamhetsuppföljning 2018 - kansli 

 

Kommunstyrelsen har 2018-02-06 fastställt uppföljningsplan för den egna 

verksamheten.  

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnar koncernchefen en redovisning 

om kansliets verksamhet.  

 

På enheten finns 18 tjänster varav sju tjänster är tidsbegränsade. Enheten 

leds av koncernchefen som också är chef för kommunstyrelseförvaltningen. 

Enhetens verksamhet och uppdrag är politisk administration, ärendehante-

ring, övergripande planering, utredningar, omvärldsbevakning, kommuni-

kation, trafik, överförmyndarverksamhet, arbetsmarknadsfrågor, färdtjänst 

m.m.  

 

Under året har det gjorts sex rekryteringar varav en är en tillsvidareanställ-

ning på en tidigare inrättad tjänst och fyra är visstidsanställningar i olika 

projekt. Digitala servicecenter har startats upp i Storuman och Tärnaby un-

der året. Kommunen har beviljats projektmedel för att bygga ett triangelspår 

som förbinder tvärbanan och inlandsbanan i anslutning till Storuman termi-

nalen. Investeringen uppgår till 72 000 000 kronor och startade 1 juni 2018.  

 

Kansliet har en nettobudget på 36 700 000 kronor år 2018. Bedömningen är 

att kansliet kommer att klara sig inom tilldelad ram 2018. För 2017 hade 

enheten ett överskott mot tilldelad ram på 900 000 kronor. Överskottet 2017 

kom av att medel till kommunstyrelsens förfogande användes i begränsad 

omfattning. 

 

Kansliets personalmål i medarbetarenkäten att nöjd medarbetarindex ska år-

ligen vara minst 5,0 och att hållbart medarbetarengagemang ska vara minst 

85,0 årligen är uppfyllt 2018. Nöjd medarbetarindex uppgår till 5,2 och 

hållbart medarbetar engagemang uppgår till 88,2. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt.  

----- 
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Verksamhetsuppföljning 2018 - projektverksamhet 

 

Kommunstyrelsen har 2018-02-06 fastställt uppföljningsplan för den egna 

verksamheten.  

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnar utredare Alexander Jonsson 

följande redovisning.  

 

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 31 

projekt för 2018. Kommunstyrelsen har också medfinansierat ett par större 

projekt med medel ur investeringsbudgeten, störst av detta är NLC Storu-

manterminalen etapp 2. Ytterligare projekt bedrivs i kommunen men med 

annan typ av finansiering och/eller via beslut i andra nämnder eller styrel-

ser, till exempel inom fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, näringslivs-

kontoret och via Akademi Norr. 

 

Projekten som ingår i uppföljningen har en kommunal medfinansiering på 

cirka 14,2 miljoner kronor. Det tillgängliga budgetutrymmet för att arbeta i 

projekten omfattar totalt ungefär 50 miljoner kronor, vilket innebär en 

”uppväxling” på ungefär 250 %. Detta sätt att räkna behöver dock komplet-

teras främst med NLC Storumanterminalen etapp 2, där den kommunala 

medfinansieringen på 7 miljoner kronor växlas upp med medel från läns-

transportplanen samt EU:s regionalfond till en total projektbudget på över 

72 miljoner kronor, dvs. tio gånger pengarna. 

 

Kvarvarande medfinansieringsutrymme att besluta om för år 2018 är unge-

fär 1,4 miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt.  

----- 
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KS § 96   

 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut Datum 

Färdtjänst   Maj, juni, juli 

och augusti 2018 

Riksfärdtjänst Maj, juni, juli 

och augusti 2018 

Skolskjuts Maj, juni, juli 

och augusti 2018 

Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens  

investeringsram upp till 500 tkr 

Maj 2018 

Upptagande av lån  Juni 2018 

Yttrande över bidrag ur bygdeavgiftsmedel  Maj 2018 

Beslut att avstå från att lämna yttrande över  

remisser från externa myndigheter 

Juni 2018 

Upphandlingar Augusti 2018 

Yttrande över detaljplaner  Maj, juli och au-

gusti 2018 

Yttranden över förvärvstillstånd  Maj och augusti 

2018 

Yttrande över undersökningstillstånd enligt  

minerallagen 

April 2018 

Brådskande ärende 

Yttrande över remiss gällande ändringar i Traf-

ikverkets föreskrift 2013:2 om driftbidrag till icke 

statliga flygplatser 

 

2018-06-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 68-73 2018-08-21 

  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2018:782 

Protokoll fört vid inspektion 2018-05-31 hos Överförmyndaren i Storumans 

kommun. Vid en samlad bedömning anser länsstyrelsen att överförmynda-

ren arbetar i enlighet med gällande lagstiftning och dess föreskrifter. Goda 

rutiner finns och akterna handläggs överlag på lämpligt och rättssäkert sätt. 

Länsstyrelsens inspektion föranleder ingen kritik.  

 

KS/2017:796 

Storumans kommuns skrivelser 2018-05-31, 2018-07-09 samt 2018-08-24 

till Trafikverket angående trafikplikt vid Hemavans flygplats från 2019 

samt bristfälligheter och direkta felaktigheter i det beslutsunderlag som 

kommunicerats på remiss under hösten och vintern 2017-2018, samt anhål-

lan om möte med ledningen för Trafikverket i ärendet.  

 

KS/2018:819 

Länsstyrelsens beslut 2018-06-15 om licensjakt efter björn i Västerbottens 

län.  

 

KS/2016:42 

Tillväxtverkets beslut 2018-06-05 att bevilja Storumans kommun stöd till 

projekt NLC Storuman etapp 2 – triangelspår projektperioden 2018-02-01-

2021-05-31. Stödet uppgår till 49,98 % av projektets faktiska kostnader och 

49,98 % av den sammanlagda stödgrundande finansieringen, dock högst 

36 277 352 kronor.  

 

KS/2016:42 

Länsstyrelsens föreläggande 2018-08-22 enligt miljöbalken för nyanlägg-

ning av infartsväg till NLC Storumanterminalen på fastigheterna Luspen 

3:8, Luspen 2:53, Luspen 3:116 och Stensele 6:2, Storumans kommun. 

Länsstyrelsen förelägger kommunen att vidta ett antal försiktighetsåtgärder 

till skydd för naturmiljön som ska vara slutförda senast 2020-09-01.  

 

KS/2018.841 

Diskrimineringsombudsmannens (DO) beslut 2018-06-21 med anledning av 

tillsyn av Storumans kommuns riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, 

sexuella trakasserier och repressalier. DO har begärt in kommunens riktlin-

jer och rutiner och granskat det material som kommunen lämnat in. DO be-

dömer att de handlingar som kommunen lämnat in inte uppfyller kraven på 

sådana riktlinjer och rutiner som avses i 3 kap. 6 § diskrimineringslagen  
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KS § 97 – forts.  

 

(2008:567), DL. För att kommunen ska uppfylla dessa krav avseende rikt-

linjer måste det av kommunens riktlinjer framgå att varken trakasserier som 

har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier 

eller repressalier accepteras på kommunens arbetsplatser. För att kommu-

nen ska uppfylla kraven avseende rutiner måste kommunen ha rutiner som 

är avsedda att tillämpas även vid trakasserier som har samband med någon 

av diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier och repressalier. Det 

måste vidare framgå vem den som upplever sig utsatt för trakasserier, sexu-

ella trakasserier eller repressalier ska vända sig till. Slutligen måste det 

framgå hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier, sexuella trakasserier el-

ler repressalier påstås ha inträffat på arbetsplatsen.  

 

KS/2017:20 

Skrivelse 2018-08-14 från Lisa Persson angående hållplats i Åskilje samt 

kommunstyrelsens ordförandes svar 2018-08-22.  

 

KS/2018:1035 

Redovisning av konsumentvägledningsverksamheten första halvåret 2018.  

 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 2018-05-02 

o Bolagsstämma med Industri- och logistikcentrum i Storuman AB  

2018-05-14 

o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2018-05-14 

o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen AB 2018-06-13 

o Bolagsstämma med Inlandsbanan AB 2018-05-16 

----- 

 


