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 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2019-05-28, kl. 14.00-14.50 

 

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Karin Holmner (M) tjänstgörande ersättare för Jessica Bergfors (C) 

Anders Persson (C) 

 Therese Granström (C) 

 Ulf Vidman (M) 

 Veronika Håkansson (M) 

 Laila Löfdahl (SD)  tjänstgörande ersättare för Hans-Peter Carlson (L) 

 Allan Forsberg (KD) 

 Karin Malmfjord (S) 

 Kristina Fredriksson (S) 

 Peter Åberg (S) 

 Linda Glasin (V) tjänstgörande ersättare för Daniel Johansson (V) 

 Marie Berglund (SD) 

  

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare 

 Peter Persson koncernchef 

   

 

 

Utses att justera Karin Malmfjord 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2019-06-03 Paragrafer  59-86 

 

 

Underskrift  Sekreterare ……………………………………………………….. 

 Maria Mickelsson 

 

                      

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

 Tomas Mörtsell   

 

 

                     Justerande  ………………………………………………………..   

 Karin Malmfjord                      

 

  Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2019-05-28 

 

Datum då anslaget sätts upp          2019-06-03              Datum då anslaget tas ned       2019-06-25 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KS § 59  KS/2015:236 - 849 

 

Motion - besökscenter i Hemavan 
 

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

sökscenter i Hemavan.  

 

Ett besökscenter bör skapas i badhuset i Hemavan med receptionsutrymme, 

turistinformation samt kontorsutrymmen, café, bad med gymanläggning för 

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

bollsport. Dessutom bör en tillbyggnad innehålla lokaler för mindre företag 

inom turistnäringen såsom guider, friskvårdsterapeuter och instruktörer 

m.fl. 

 

Andersson föreslår 

 

att Storumans kommun förvärvar badhuset i Hemavan och erforderlig an-

gränsande mark 

 

att medel avsätts för att genomföra projektet enligt motionen. 

 

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

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Koncernchefens bedömning 2017-05-07 

Turistnäringens goda utveckling de senaste åren i framförallt i den västra 

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

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

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

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

ning.    

 

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

måste kommunen göra omfattande nödvändiga investeringar i infrastruktur 

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

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

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

planeringsperiod 2016 till 2019 inte finns investeringsutrymme för att an-

lägga ett kommunalt besökscenter i Hemavan.  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 4 (51)  

    

Kommunstyrelsen 2019-05-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 59 – forts.  

 

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30 

 

att motionen avslås. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 2017-06-13 - återremiss 

Vid kommunfullmäktiges behandling 2017-06-13 beslutades att återremit-

tera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning vad avser 

 

o investeringskostnader utifrån investeringsbehov efter genomförd be-

siktning, driftkostnader och intäkter vid förvärv av fastigheten 

o nuvarande driftskostnader för tjänsteköpsavtal med ägaren 

o beaktande av befintliga skillnader i priser och tillgänglighet vid bad-

husen i kommunen. 

 

Koncernchefens bedömning 2019-04-26 efter ytterligare beredning  

Efter överläggningar med kommunens fastighetsförvaltare bedöms att det 

inte går att göra en tillförlitlig kalkyl av investeringskostnader, driftkostna-

der och intäkter vid förvärv av fastigheten utan en omfattande projektering. 

Projektering bedöms uppgå till 500 000 kronor och medlen måste anvisas ur 

driften. Om ett förvärv av fastigheten skulle ske kan projekteringskostnader 

aktiveras som en del i investeringen. Kommunfullmäktige bör först för att 

det inte ska åsamkas oplanerade kostnader ta ställning principiellt till mot-

ionärens förslag och därefter uppdra till kommunstyrelsen vid bifall att av-

sätta medel och genomföra projektering. När projekteringen är klar kan be-

roende på investeringens storlek kommunfullmäktige eller kommunstyrel-

sen fatta beslut. 

 

Nuvarande kostnader för tjänsteköp för tillhandahållande av fria skolbad på 

ca 2 100 000 kronor kommer vid ett eventuellt förvärv att ersättas med en 

egen driftkostnad av anläggningen. Driften av anläggningen i egen regi kan 

i en eventuell projektering jämföras med nuvarande tjänsteköpsavtal. 

 

Priserna i kommunala badhus kan tillåtas variera beroende på bland annat 

olika standard och utbud. Tillgängligheten i kommunala badhus kan tillåtas 

variera beroende på bland annat olikheter i efterfrågan. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtanden 2017-05-07 och 2019-04-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-16 § 32 och  

2019-05-14 § 32. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30 § 43. 
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KF § 59 – forts.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås. 

----- 
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KS § 60  KS/2016:609 - 050 

 

Motion - närproducerade livsmedel inom offentlig verksam-

het 
 

Karin Malmfjord (S) har 2016-11-07 lämnat in en motion om närproduce-

rade livsmedel inom offentlig verksamhet.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen:  

 

Livsmedelsproduktionen står för ca en tredjedel av klimatpåverkan inom 

EU. Offentlig verksamhet har en möjlighet och ett ansvar för att minska 

denna miljöpåverkan. Vilka råvaror och energiinsatser som används för att 

producera och transportera livsmedlen har stor påverkan på de totala klima-

tutsläppen men även på den biologiska mångfalden. Maten transporteras allt 

längre sträckor och dessutom har länets självförsörjningsgrad minskat.  

 

Genom att upphandla närproducerade livsmedel skapas bättre förutsättning-

ar för dem som producerar livsmedelsprodukter lokalt. 

 

Malmfjord föreslår 

 

att en inventering görs för att undersöka om det finns möjlighet att upp-

handla närproducerade livsmedel  

 

att upphandlingspolicyn ses över så att närproducerade livsmedel kan upp-

handlas 

 

att det undersöks om kommunen kan äga kor, får och grisar som hyrs in hos 

lokala bönder. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-29 § 108 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

kommunstyrelseförvaltningen för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Följande står att läsa på Upphandlingsmyndighetens webbplats 

 

”Ett av de viktigaste syftena med EU:s upphandlingsdirektiv är att främja 

den fria rörligheten av varor och tjänster och den fria etableringsrätten. Det 

finns några viktiga punkter att komma ihåg när det gäller lokalproducerat: 
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KS § 60 – forts.  

 

o Korta transportavstånd, att produkten ska vara närodlad eller lokal-

producerad, kan i vissa fall ha goda effekter. Men att ställa det som 

krav strider som regel mot principerna om icke-diskriminering och 

proportionalitet och är därmed inte tillåtet vid offentlig upphandling. 

o Krav på namngiven verksamhetsort, eller att en tänkbar leverantör ska 

vara etablerad på den aktuella orten redan vid anbudstillfället, är i re-

gel inte heller tillåtet. Det är inte heller tillåtet att kräva orimligt korta 

leveranstider eller ”färskhet” om det inte är berättigat med hänsyn till 

vad kontraktet avser. Detta följer av principen om proportionalitet. 

o Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunerna behandla alla 

kommunmedlemmar lika och det är inte tillåtet att gynna en enskild 

näringsidkare. Däremot får kommuner och landsting genomföra åtgär-

der för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. 

De får exempelvis tillhandahålla allmän rådgivning för att stärka lokal 

eller regional jordbruksnäring.” 

 

Det är däremot möjligt att underlätta för små och medelstora företag att 

lämna anbud. Det är viktigt att den som köper har en god marknadskunskap 

inom livsmedelsområdet och är öppen för en dialog med tänkbara leveran-

törer. Det är också viktigt att de företag som är intresserade av att leverera 

till offentlig sektor skaffar sig kunskap om hur inköpsprocessen går till och 

eventuellt samarbetar med andra för att stärka sin egen kapacitet. 

 

I den livsmedelsupphandling som genomförts efterfrågas mer ekologiska 

råvaror som utvärderas i upphandlingen, vidare finns det möjlighet att välja 

delleverantörer före huvudleverantören vid avrop under specifika förutsätt-

ningar. 

 

Därutöver är det öppet för såväl stora som mycket små parter att lämna an-

bud, det går exempelvis att lämna anbud på en enskild position (t.ex. grön-

saker, kött, pasta, rotfrukter) för leverans till en hel specifik kommun eller 

om inte det fungerar, på en position för en kommun till en avgränsad speci-

fik enhet.  

 

I upphandlingen saknas anbud på flertalet positioner vilket gör det möjligt 

för kommunen att direktupphandla med lokala leverantörer om så önskas.  

 

Med hänvisning till de möjligheter som finns i nuvarande regelverk finns 

ingen anledning att ändra i befintlig policy.  
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KS § 60 – forts.  

 

Gällande möjligheten att äga och föda upp egna djur så finns den möjlig-

heten. Det finns ett antal kommuner i landet som äger och föder upp bland 

annat kor hos lokala lantbrukare. Ett sådant förfarande är tilltalande men 

inte okomplicerat. Det innebär att frågor som uppfödare, slakt, återtag, 

frysmöjligheter och distribution behöver lösas. Samtliga delar kommer att 

öka kostnader för kommunens matproduktion och det utrymmet finns inte 

med mindre än omprioriteringar i budgeten.    

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-05-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 33.  

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen avslås.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att motionen bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Karin  

Malmfjords ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås.  

 

Reservation  

Karin Malmfjord (S), Kristina Fredriksson (S), Peter Åberg (S) och Linda 

Glasin (V) reserverar sig över beslutet till förmån för Karin Malmfjords 

ändringsyrkande.  

----- 
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KS § 61  KS/2017:391 - 340 

 

Motion - dagvattenstrategi 
 

Karin Malmfjord (S) har 2017-06-13 lämnat in en motion angående dagvat-

tenstrategi.  

 

Malmfjord skriver bland annat i motionen att inom tätbebyggda områden 

med mycket hårdgjorda ytor rinner dagvattnet via ledningar och diken till 

dammar eller direkt ut till närmaste vattendrag utan någon naturlig rening. 

Dagvattnet blir alltmer förorenat och kan innehålla näringsämnen, tung-

metaller, korrosions- och förslitningsprodukter från bland annat fordon,  

beläggningsmaterial och olja. Det kan påverka växt- och djurlivet med 

bland annat algblomning, syrefattiga bottnar och förgiftning av vatten-

levande växer och djur. Även översvämning vid kraftig nederbörd kan leda 

till problem. Det är viktigt att ha beredskap att tillfälligt ta emot stora 

mängder nederbörd i fördröjningsmagasin och att föroreningarna i dagvatt-

net renas innan det når sjöar och vattendrag.  

 

Kommunala dagvattenledningar mynnar oftast direkt i närmaste vattendrag 

men kan också ledas till en konstgjord damm eller avloppsreningsverk och 

man får därför inte leda dagvatten så som takvatten eller dräneringsvatten 

till en spillvattenledning. Dagvattenfrågan blir allt viktigare med ett föränd-

rat klimat.  

 

En dagvattenstrategi eftersträvar en hållbar och långsiktig hantering av dag-

vattenflöde och föroreningar.  

 

Malmfjord föreslår  

 

att en dagvattenstrategi utarbetas för Storumans kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till va-

ingenjören för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Dagvattenhantering är en viktig fråga som kräver ett långsiktigt perspektiv 

bland annat mot bakgrund av den klimatförändring som sker. Dagvatten-

strategin ska bidra till en enhetlig hantering av dagvattenfrågorna i sam-

hällsplaneringen och vid drift och underhåll. En dagvattenstrategi behandlar 

dagvattenhanteringen vid nybyggnad, ombyggnad, ändrad markanvändning  
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KS § 61 – forts.  

 

samt drift och underhåll av byggnader och anläggningar. En dagvattenstra-

tegi kan även vara en del i en kommande vatten- och avloppsplan. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2019-05-02.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 34. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen bifalls. 

----- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (51)  

    

Kommunstyrelsen 2019-05-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 62  KS/2017:392 - 359 

 

Motion - slamkompostering för fastighetsägare med enskild 

avloppsbrunn 
 

Maria Gardfall (S) och Karin Malmfjord (S) har 2017-06-13 lämnat in en 

motion om möjlighet till slamkompostering för fastighetsägare med en-

skilda avloppsbrunnar.  

 

Samhället står inför en klimatomställning och kretsloppstänkande blir allt 

viktigare. Allt fler enskilda bryr sig mycket om miljön och intresserar sig 

för att sortera sina sopor och odla egna grödor där det är möjligt. Miljö-

medvetenheten ökar.  

 

Kommunen har i den andan skapat möjligheter att odla på kolonilotter och 

att hushållen kan välja att kompostera sitt eget matavfall. Kompostering av 

hushållens matavfall ger fördelar ur miljösynpunkt och kan återanvändas i 

hushållet som t.ex. blom-/trädgårdsjord men minskar också samhällets 

kostnader för sophämtningen.  

 

Många kommuner har också skapat möjligheter för fastighetsägare med en-

skilda avloppsbrunnar att kompostera sitt slam (exempel från Skellefteå 

kommun bifogas motionen). Rätt komposterat är även avloppsslammet en 

viktig tillgång i trädgården.  

 

Det kan också röra sig om fastigheter där slamhämtningsbilen har svårt att 

komma fram eller att det blir en lång och dyrbar resa för kommunen att 

tömma brunnen vid en enslig belägen permanentbostad eller fritidshus.  

 

För att kunna erbjuda intresserade medborgare den här möjligheten behöver 

kommunfullmäktige fatta ett principbeslut om att enskilda med egen av-

loppsbrunn kan ansöka om att bygga en egen slamkompost och ta hand om 

komposten inom fastigheten.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att Storumans kommun inför möjligheten för fastighetsägare med enskild 

avloppsbrunn att ansöka om slamkompostering. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13 § 56 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter överlämnats till tek-

niska avdelningen för tjänsteutlåtande.  
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KS § 62 – forts. 

 

Bedömning 

Beslutet om eget omhändertagande av slam från egna avloppsbrunnar styrs 

via de lokala renhållningsföreskrifterna. Idag ges inte den möjligheten till 

privatpersoner. 

 

Revision av de lokala renhållningsföreskrifterna har påbörjats och beräknas 

vara klar under 2022. Vid revisionen ska motionärernas förslag ses över.  

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2019-05-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 35. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås 

 

att förslaget till eget omhändertagande av slam ses över vid revision av de 

lokala renhållningsföreskrifterna. 

----- 
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KS § 63  KS/2017:935 - 456 

 

Medborgarförslag - återvinningsstation på Vallnäsområdet i 

Storuman 
 

Stina Evertsson har 2017-11-17 lämnat in ett medborgarförslag om en åter-

vinningsstation på Vallnäsområdet i Storuman (postnummer 923 32). Idag 

finns två befintliga stationer i Storuman, den ena mitt i samhället och den 

andra i södra delen med max en kilometers avstånd emellan. En av dessa 

skulle kunna flyttas till norra delen av Storuman, förslagsvis mittemot 

OKQ8.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för handläggning. Ärendet har därefter överläm-

nats till avfallsingenjören för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Återvinningsstationerna (ÅVS) som finns inom Storumans kommun ägs 

och förvaltas av FTI AB utifrån det producentansvar som finns för förpack-

ningar. 

 

Tekniska avdelningen har kontaktat FTI AB och vid träff i kommunen visat 

på möjligheterna att skapa ny alternativt flytta på en ÅVS som finns inom 

tätorten Storuman. 

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2019-04-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 36. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

----- 
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KS § 64  KS/2018:471 - 319 

 

Medborgarförslag - parkering med möjlighet till motorvär-

mare vid korsningen E45 - väg 1100 (till Långsjöby) 
 

Mona Åström har 2018-03-20 lämnat in ett medborgarförslag där hon före-

slår att kommunen ordnar en parkering med möjlighet till motorvärmare vid 

korsningen E45-väg 1100 (till Långsjö by) för pendlare. Detta är ett sätt för 

kommunen att vara klimatvänligare och möjliggör att fler dels skulle kunna 

samåka och dels kunna åka kollektivt med buss. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-24 § 31 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till tekniska avdelningen för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Väg E45 och väg 1100 ägs och sköts av Trafikverket. Frågan om att an-

ordna en parkering med motorvärmare i anslutning till dessa vägar är det 

därför Trafikverket som ansvarar för.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2019-05-16.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget. 

----- 
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KS § 65  KS/2018:1658 - 317 

 

Medborgarförslag - belysning till återvinningsstationen vid 

Hantverksgatan i Storuman 
 

Joakim Wallin har 2018-10-22 lämnat in ett medborgarförslag där han öns-

kar att kommunen sätter upp belysning vid återvinningsstationen på Hant-

verksgatan i Storuman. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-20 § 101 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Återvinningsstationerna (ÅVS) som finns inom Storumans kommun ägs 

och förvaltas av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTIAB) utifrån 

det producentansvar som finns för förpackningar. Frågan om belysning vid 

återvinningsstationen på Hantverksgatan i Storuman ansvarar därför FTIAB 

för.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2019-05-16. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget.  

----- 
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KS § 66  KS/2019:594 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2019 för kommunstyrelsen 
 

En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet har upprättats 

för perioden januari–april 2019. Kommunstyrelsens budgetram inklusive 

kapitaltjänst uppgår till 86 483 000 kronor år 2019. Riktpunkt för de första 

fyra månaderna är 33 procent. Nettokostnaderna för de första fyra månader-

na samt en prognos på nettokostnaderna för helåret har ställts i jämförelse 

med budgetramen.  

 

Nettokostnaderna uppgår till 31 082 000 kronor för perioden januari–april 

och 36 procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger tre procen-

tenheter över riktpunkten för perioden och är på samma nivå som motsva-

rande period 2018. 

 

Prognosen för helåret är att kommunstyrelsens nettokostnader kommer att 

vara 1 900 000 kronor högre än tilldelad budgetram 2019. De negativa av-

vikelserna är inom fastighetsförvaltningen (1 400 000 kronor) och köksen-

heten (500 000 kronor).  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-05-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 37. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättad tertialuppföljning för kommunstyrelsen perioden 

januari—april samt prognos för helåret 2019. 

----- 
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KS § 67  KS/2019:595 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2019 för Storumans  

kommun 
 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari – april 2019. Uppföljningen innehåller förbrukning t.o.m. 

30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med 

budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter 

har gjorts för perioden januari–april. 

 

Kommunen gör en resultatprognos på ca 0 kr för 2019 vilket är sämre än 

det budgeterade resultatet.  

 

Det bör noteras att kommunstyrelsen, omsorgsnämnden samt fritids-, kul-

tur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott för 2019.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2019-05-10. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 38. 

 

Kommunstyrelsen föreslår  

 

att upprättad tertialuppföljning för perioden januari – april samt prognos för 

helåret 2019 godkänns 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nämnderna och styrelsen uppmanas att se över verksamheterna för att 

minimera underskotten och ska notera att de i år och kommande år omfattas 

av den långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram 

 

att nämnderna i samband med verksamhetsplan för 2020 redovisar vidtagna 

åtgärder för en ekonomi i balans. 

-----  
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KS § 68  KS/2019:600 - 010 

 

Strategisk plan 2020-2023 
 

Budgetberedningen, bestående av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens 

arbetsutskott samt representanter från varje parti i kommunfullmäktige som 

inte är representerat bland arbetsutskottets ledamöter, har vid sammanträden 

den 15 mars och den 29 april tagit fram ett förslag till strategisk plan för 

åren 2020–2023. Planen innehåller dels beskrivningar som i sammandrag 

visar gemensamma budgetförutsättningar men även kommunens vision 

samt kommunens definition på god ekonomisk hushållning. Planen innehål-

ler dessutom budget-, investerings- och nyupplåningsramar för åren 2020 – 

2023. Planen beskriver även kommunens ekonomi- och verksamhetsstyr-

ningsprinciper samt budgetprocessen. Planen innehåller också prioriteringar 

för all kommunal verksamhet oavsett om den bedrivs i kommunal förvalt-

ning eller kommunalt bolag.  

 

Beredande organs förslag 

Budgetberedningens förslag/koncernchefens tjänsteutlåtande 2019-05-13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 39. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att upprättat förslag till strategisk plan 2020–2023 antas. 

 

Yrkanden 

Karin Malmfjord yrkar  

 

att beslutsordningen för investeringsprojekt inom antagna investerings-

ramar (under avsnittet Budget-, investerings- och nyupplåningsramar  

2020-2023 i förslaget till plan) ändras så att nämnd och styrelse har rätt att 

besluta om investeringsprojekt upp till 3 mnkr istället för 5 mnkr.  

 

Peter Åberg (S) yrkar 

 

att femte punkten under avsnittet Vård, omsorg, trygghet och säkerhet änd-

ras och får följande lydelse:  

 

 att minska antalet delade turer 
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KS § 68 – forts.  

 

Kristina Fredriksson (S) yrkar 

 

att avsnittet Utbildning och kompetensutveckling kompletteras med föl-

jande punkt:  

 

 Stärka elevhälsan som ett led i det förebyggande arbetet  

 

att avsnittet Vård, omsorg, trygghet och säkerhet kompletteras med föl-

jande punkt: 

 

 Förbättra socialt förebyggande och brottsförebyggande arbete 

 

Anders Persson (C) yrkar 

 

att inledningen i fjärde stycket under avsnittet Möjligheter får följande ly-

delse:  

 

Kommunen är ett samiskt förvaltningsområde vilket ger stora möjligheter 

att erbjuda upplevelser och kultur som baseras på den samiska historien, 

kulturarvet och näringslivet. Kommunen ska genom en aktiv hållning ta 

tillvara de möjligheter som detta innebär.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords yrkande och finner att 

kommunstyrelsen avslår det.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

o Ja-röst för att Karin Malmfjords yrkande bifalls. 

o Nej-röst för att Karin Malmfjords yrkande avslås. 

 

Omröstningsresultat (se omröstningslista sid. 2) 

Med 6 ja-röster och 7 nej-röster avslår kommunstyrelsen Karin Malmfjords 

yrkande.  

 

Propositionsordning – forts.  

Ordföranden ställer proposition på Peter Åbergs yrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller det.  

 

Ordföranden ställer proposition på Kristina Fredrikssons yrkande och finner 

att kommunstyrelsen bifaller det.  
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KS § 68 – forts.  

 

Ordföranden ställer proposition på Anders Perssons yrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller det.  

 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag i övrigt och fin-

ner att kommunstyrelsen bifaller det.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att ändra/komplettera förslaget till strategisk plan 2020-2023 enligt föl-

jande:  

 

o Femte punkten under avsnittet Vård, omsorg, trygghet och säkerhet 

får följande lydelse:  

 

 att minska antalet delade turer 

 

o Avsnittet Utbildning och kompetensutveckling kompletteras med föl-

jande punkt:  

 

 Stärka elevhälsan som ett led i det förebyggande arbetet 

 

o Avsnittet Vård, omsorg, trygghet och säkerhet kompletteras med föl-

jande punkt:  

 

 Förbättra socialt förebyggande och brottsförebyggande arbete 

 

o Inledningen i fjärde stycket under avsnittet Möjligheter ändras och 

kompletteras enligt följande:  

 

Kommunen är ett samiskt förvaltningsområde vilket ger stora möjlig-

heter att erbjuda upplevelser och kultur som baseras på den samiska 

historien, kulturarvet och näringslivet. Kommunen ska genom en aktiv 

hållning ta tillvara de möjligheter som detta innebär.  

 

Kommunstyrelsen föreslår  

 

att förslaget till strategisk plan 2020-2023 antas.  

----- 
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KS § 69  KS/2011:150 - 206 

 

Revidering av plan- och bygglovstaxa 
 

Gällande taxa för prövning enligt plan- och bygglagen (Plan- och bygglovs-

taxa) har antagits av kommunfullmäktige 2011 och därefter reviderats 

2013.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2019-04-24 aktualiserat en revi-

dering av taxan vad gäller timtaxa för plan- och byggärenden samt avgift 

för förhandsbesked.  

 

Taxan är i stora delar fortfarande aktuell och regleras årligen efter prisbas-

belopp. En del som är inaktuell är timtaxan som legat fast på 800 kro-

nor/timme sedan 2011. Förhållandevis få ärenden styrs av timtaxa men det 

är ändå viktigt att timtaxan följer utvecklingen och förvaltningens ökade 

kostnader, som till stor del kan härröras till ökade lönekostnader. Timtaxa 

tillämpas främst i samband med planarbeten. Beräkningarna har utgått från 

SKL:s skrift Handledning till underlag för att beräkna handläggningskost-

nader per timme – för kommunala taxor avseende miljöbalken och plan- 

och bygglagen.  

 

Förhandsbesked tillämpas på nya tomter utanför planlagt område. Rent ge-

nerellt har Storumans kommun en låg avgift för förhandsbesked i förhål-

lande till många andra kommuner. Erfarenheten från handläggare inom för-

valtningen visar att ärendena tar mycket mer tid än det man faktiskt tar be-

talt för. Detta gäller främst förhandsbesked som rör mer än en tomt.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-04-24 § 53. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 40. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att plan- och bygglovstaxan revideras enligt följande:  

 

o timtaxan för plan- och byggärenden höjs till 941 kronor/timme och att 

timpriset årligen indexuppräknas enligt prisindex för kommunal verk-

samhet (PKV) med start från kalenderåret 2020 (sidan 17 under rubrik 

Tidsersättning) 
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KS § 69 – forts.  

 

o avgiften för förhandsbesked för två (2) tomter eller fler ökas med 50% 

för varje tillkommande tomt utöver den första (sidan 21 under tabell 7 

Avgift för besked) 

 

att ändringen träder i kraft den 1 juli 2019.  

----- 
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KS § 70  KS/2019:555 - 100 

 

Lokal serviceplan för Storumans kommun 2019-2022 
 

Den statliga förordningen (SFS 2000:284) om stöd till kommersiell service 

tillåter att stöd får lämnas i områden där servicen är gles. Stöd kan lämnas 

för att det i glesbygd och landsbygd ska kunna upprätthållas en försörjning 

med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till 

geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. 

 

Storumans kommun har tidigare behandlat dessa frågor via en varuförsörj-

ningsplan som knutit an till länsstyrelsens regionala serviceprogram för att 

handlare och drivmedelsstationer ska berättigas till stöd enligt förordningen. 

Kopplat till detta finns också kommunens regler för hemsändningsstöd 

(KS/2008:11). 

 

Länsstyrelsen har under perioden maj 2017 - januari 2019 genomfört ett 

projekt för processtöd gentemot kommunerna för att hjälpa kommunerna att 

bredda och fördjupa arbetet med att stötta och tillgängliggöra offentlig och 

kommersiell service på glesbygd och landsbygd. 

 

Parallellt med detta deltar Storumans kommun deltar i pilotprojektet Ser-

vice i samverkan som ägs av Hela Sverige ska leva, där en modell för för-

djupad samverkan tagits fram i samråd med byaföreträdare och ideella kraf-

ter över hela kommunen. Företrädare från kommunens sida har varit båda 

kommunalråden samt näringslivssekreteraren och kommunkansliets utre-

dare. 

 

Förankringsarbetet har pågått under cirka ett år fram till och med april 2019 

och har lett fram till ett förslag för ny lokal serviceplan för Storumans 

kommun. 

 

Förslagets innehåll och målsättningar 

Förslaget till plan beskriver kommunens förutsättningar geografiskt och 

demografiskt både ur servicesynpunkt och näringslivsmässigt. I denna form 

ersätter och förtydligar planen kommunens tidigare varuförsörjningsplan. 

Dessutom uttalas en tydligare ambitionsnivå för kommunens landsbygdsut-

vecklingsarbete. Planen föreslås antas av kommunfullmäktige och årligen 

följas upp av kommunstyrelsen. 
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KS § 70 – forts.  

 

Förslaget innehåller även en målsättning om etablering av ett bygderåd i 

kommunen. Kommunen tar i ett inledningsskede på sig ansvaret för att ini-

tiera ett bygderåd, som ska vara en remissinstans i landsbygdsutvecklings-

frågor och liknande funktioner. Inledningsvis föreslås att rådet sammanträ-

der två gånger per år. De bygder och byar som anmäler intresse får delta i 

rådet utifrån hur de lokala krafterna själv vill definiera sina områden. Varje 

by/bygd utser en ledamot och en ersättare. En viss ekonomisk ersättning fö-

reslås till dessa representanter. 

 

Förslaget omfattar också ett system med möjlighet till inrättande av ser-

vicepunkter på strategiska platser i kommunen där ideella krafter tar ansvar 

för sådana punkter mot en överenskommen ersättning enligt avtal. Upp till 

30 000 kronor per år föreslås som ersättning, beroende på servicepunktens 

innehåll och vilka åtaganden som görs. 

 

De omkostnader som uppstår i och med ersättning till bygderådets ledamö-

ter samt ersättning till servicepunkter föreslås täckas via en särskild post i 

kommunstyrelsens årliga handlingsplan för bygdeavgiftsmedel. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-05-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 41. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till lokal serviceplan för Storumans kommun 2019-

2022 antas 

 

att finansieringsfrågan hanteras i samband med kommunstyrelsens hand-

lingsplan för bygdeavgiftsmedel 

 

att kommunstyrelsen årligen följer upp planen, inledningsvis med särskilt 

fokus på inrättandet av bygderåd samt systemet med servicepunkter. 

----- 
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KS § 71  KS/2019:648 - 009 

 

Policy och riktlinjer för resfria möten och energismart  

resande 
 

Kommunfullmäktige antog 2014-02-25 Policy och riktlinjer för tjänsteresor 

för Lycksele och Storumans kommuner ”Resfria möten och energismart re-

sande”. Policyn reviderades senast 2017-04-10. Tidigare har policyn varit 

gemensam för Lycksele och Storumans kommuner, men nu är avsikten att 

Storumans kommun ska besluta om en egen policy.  

 

Kommunen deltar i projektet ”Fossilfria transporter i norr (FFTN)” som 

leds av länsstyrelsen i Västerbotten. Lokal styrgrupp för projektet är kom-

munstyrelsens arbetsutskott. Som ett led i projektet har kommunens resepo-

licy tagits upp för bearbetning och revidering. Processen har letts av pro-

jektledare på tekniska avdelningen i samarbete med trafikplaneraren, kom-

munkansliets utredare och folkhälsosamordnaren. Arbetet har förankrats lö-

pande i koncernledningsgruppen. Vid styrgruppsmöte 2019-05-14 besluta-

des att policyn ska överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.   

 

Det nya förslaget till policy innebär framförallt följande förändringar: 

 

o Storuman ska hädanefter ha en egen policy  

o tydligare styrning mot resfria möten 

o prioritering av elbil när hyrbil måste användas 

o att leasingbil/hyrbil kan tillåtas när tidsvinsten är mer än tre timmar 

(tidigare två timmar) 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2019-05-16.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktiges beslut 2014-02-25 § 18 upphävs 

 

att förslag till ny policy med tillhörande riktlinjer fastställs 

 

att riktlinjerna fortsättningsvis ska uppdateras av koncernchefen i samråd 

med övriga förvaltningschefer. 

----- 
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KS § 72  KS/2019:46 - 041 

 

Investeringsprojekt 2019 
 

Tekniska avdelningen bedömer det nödvändigt att det avsätts och lämnas 

igångsättningsbeslut för nedan listade investeringsprojekt. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har meddelat beslut om förbud mot 

utsläpp av avloppsvatten från en kommunal avloppsanläggning på fastig-

heten Bastuträsk 3:30. Beslutet gäller från och med 2019-10-01.  

 

Kommunen har i dagsläget inga tomter till försäljning för permanentboende 

i Hemavan. Byggande av infrastruktur inom ”Lassoskogen” möjliggör till-

skapande av flera tomter. 

 

Investeringarna kan finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor, 

skattefinansierad verksamhet, eftersom vatten och avlopp är en taxefinansi-

erad verksamhet samt att infrastrukturen inom Lassoskogen finansieras ge-

nom försäljning av tomter. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2019-05-03.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 42. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avsätta medel och meddela igångsättningsbeslut för följande investe-

ringsprojekt inom kommunstyrelseförvaltningen: 

 

Projekt Projektnamn/kort beskrivning Budget 

(kr) 

Avloppsanläggning 

Gunnarn 

Koppla in avlopp från fem fastighet-

er på befintligt godkänd avloppsan-

läggning i Gunnarn genom byg-

gande av pumpstation samt led-

ningsnät. Därmed kan en icke god-

känd kommunal anläggning stängas 

ned. Samtidigt läggs en vattenled-

ning med mindre dimension. 

1 400 000 

Lassoskogen Infrastruktur till nytt bostadsområde 

med tomter för permanentboende, 

hyreshus samt eventuell framtida 

förskola. 

3 500 000 
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KS § 72 – forts.  

 

att investeringarna finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som 

avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2016 till 2019.  

----- 
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KS § 73  KS/2019:552 - 251 

 

Exploateringsavtal - Björkfors 1:1018, del av Björkfors 1:342, 

m.fl., "Gondolbyn i Hemavan" 
 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och Hemavan Alpint AB. 

 

Exploateringen avser fastigheterna Björkfors 1:1018, del av 1:342 m.fl. i 

Hemavan. Även kommunens fastighet del av Björkfors 1:5 ingår där kom-

munen har för avsikt att bygga Hemavans nya vattenverk. 

 

I avtalet sägs bland annat:  

 

o Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt ge-

nomförande av detaljplanen för fastigheten Björkfors 1:1018, del av 

Björkfors 1:342 m.fl. 

Exploatören är ägare till fastigheterna Björkfors 1:342 och Björkfors 

1:1018 och avser att uppföra bostäder, gästservice för shop- och skid-

uthyrning, restaurang, reception för bland annat utlämning av nycklar 

till logiförmedling, värmerum, skidpatrull- och skidskoleutrymmen 

m.m. Övriga fastigheter ägs av andra fastighetsägare, bl.a. Storumans 

kommun avseende del av Björkfors 1:5. 

o Kommunen ska med äganderätt överlåta ett område om cirka 8 500 m² 

av Storuman Björkfors 1:5 till exploatören. Marköverlåtelseavtal/ 

överenskommelse träffas mellan parterna snarast möjligt, dock senast 

fyra veckor efter detaljplanen vunnit laga kraft. 

Kommunen ska till Exploatören med äganderätt överlåta markområdet 

till ett pris av 69 kronor/m². Ersättning erläggs inom 30 dagar efter att 

fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

o Exploatören har att utföra gator, gång- och cykelväg, belysning, an-

läggningar för dagvatten, iordningsställande av plats för avfallshante-

ring, bro över väg E12, parkeringsplats, förberedelse för bredband 

samt vatten- och avlopp till exploateringsområdet.  

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

lande detaljplan. Gatan ska belysas. Detta utförs och bekostas av ex-

ploatören. 

o Ifall Trafikverket beslutar om att en bro över väg E12 behövs är det 

exploatörens skyldighet att bygga den samt därefter sköta drift- och  
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underhåll av densamma. Avtal för detta finns mellan kommunen och 

exploatören i bilaga till detta avtal. 

o Exploateringsområdet ska anslutas till kommunens ledningar för 

dricksvatten och spillvatten. Exploatören förbinder sig att utföra och 

bekosta: 

- alla stam- och huvudledningar för vatten och avlopp inom  

exploateringsområdet till av kommunen upprättad förbindelse-

punkt. 

- flytt av vatten- och avloppsledningar som är nödvändiga med an-

ledning av exploateringen 

- nödvändig dag- och markvattenavledning inom tomtområdet och 

fram till recipient. 

o Framtida köpare av tomt/fastighet erlägger anläggningsavgift enligt 

kommunens gällande va-taxa.  

o Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att förlägga 

kanalisation (skyddsrör, kabelbrunnar) allt enligt projekterat underlag 

och anvisningar. Kommunens fibernät ska byggas enligt robust fibers 

anvisningar. Utförande entreprenör bör ha företagscertifikat inom ro-

bustfiber. Skyddsrör, kopplingsbrunnar, märkband etc. tillhandahålls 

av kommunen som ska svara för den projektering – samordning som 

krävs för att kunna få ett fungerande bredbandsnät. Kommunen över-

tar bredbandsnät utan kostnad. Respektive fastighetsägare betalar an-

slutningsavgift i samband med att fastigheten kopplas till bredbands-

nätet.  

o Exploateringen genomförs enligt exploatörens plan, preliminärt enligt 

följande: 

Etapp I: Vatten- och avloppsledningar, gata belysning samt  

förberedelse för bredband inom hela exploateringsområdet 

(år 2019-2020) 

Etapp 2: Utbyggnad av hus B Solkatten tidigast (år 2020) 

Etapp 3: Resterande byggnader påbörjas tidigast (år 2020) 

Etapp 4: Gång- och skidbro över väg E 12 byggs tidigast efter  

 fem (5) år. 

Innan slutbesked kan lämnas för bebyggelse inom kvartersmark måste 

kommunens nya vattenverk vara färdigställt, med undantag för om-

byggnad av huset Solkatten markerat med B i Bilaga 7 Fastighetsin-

delning. 

o För rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter enligt detta avtal 

lämnar exploatören en säkerhet till ett värde av 500 000 kronor i form  
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av garanti som kommunen kan godkänna. Detta kan även ske som 

moderbolagsborgen. Säkerheten ska nedskrivas med 100 000 kronor 

när kontrollrapport om gatans överensstämmelse med detaljplanen är 

överlämnad samt att gata och belysning är färdigställda, besiktade och 

godkända, med 200 000 kronor när huvudledningarna för vatten- och 

avlopp är färdigställda, besiktade och godkända, med 100 000 kronor 

när gång- och cykelväg är färdigställd, besiktad och godkänd och med 

100 000 kronor när förberedelse för bredband är färdigställd, besiktad 

och godkänd. 

o Bro ska vara färdigställd och godkänd av Trafikverket senast två år 

från Trafikverkets beslut om krav på bro. Vid försening föreläggs Ex-

ploatören att betala ett vite med 50 000 kronor för varje påbörjad må-

nad varmed färdigställandet av bron i dess helhet blivit fördröjd. 

Vite ska inte utgå om färdigställande av bron fördröjs med anledning 

av force majeure-liknande omständigheter över vilka Exploatören inte 

kunnat råda. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2019-04-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 43. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal. 

----- 
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Projekt Hållbar företagsutveckling i Storumans kommun 

2019-2020 
 

Storumans kommunföretag AB har 2019-04-30 inkommit med en projekt-

plan för genomförande av näringslivsfrämjande åtgärder 2019-2020, projekt 

”Hållbar företagsutveckling i Storumans kommun”. Storumans kommun-

företag AB ansöker i och med detta om att 2 000 000 kronor per år avsätts 

för näringslivsfrämjande åtgärder för år 2019 och 2020. 

 

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, energiprodukt-

ion och entreprenad som är viktigast. 

 

Projektet har som syfte att skapa ett företagsklimat med framtidstro där fö-

retag vill och kan etablera sig och utvecklas, och där företagen och kommu-

nen drar åt samma håll. Fyra 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, bättre 

dialog mellan kommun och företag samt förbättrad kommunal upphandling. 

 

Projektets aktiviteter är främst: 

 

o Coacha personer/företagare som vill starta, utveckla, etablera, av-

veckla företag eller har en innovation. 

o Genomföra företagsbesök för behovsinventering, relationsbygge och 

för att skapa förtroende. Identifiera och synliggöra företagsgemen-

samma tillväxthinder. 

o Initiera utbildningar utifrån företagens behov. 

o Skapa mötesplatser och genomföra företagsträffar som främjar tillväx-

ten och företagsutvecklingen i kommunen.  

o Arrangera aktiviteter för att öka ungdomars kunskap om företagens 

kompetensbehov. 

o Genomföra sommarlovsföretagarutbildning. 

o I dialog med kommunens upphandlare se över upphandlingsrutiner 

och genomföra upphandlingsutbildning för företag. 

o Delta i näringslivssamarbete Region 10. 
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o Initiera en kommunikationsplan för näringslivs- och tillväxtarbetet. 

Stärka och utveckla dialogen och informationen på webben och i soci-

ala medier. 

o Initiera en utbildning i attityd och service för alla i kommunen med fö-

retagskontakter. 

o Dialogträffar med kommunledning och företag. 

o Arbeta aktivt med spetsfrågor som skapar nya branscher. 

o Medfinansiering i projekt som främjar företagstillväxten i Storumans 

kommun. 

o Följa och aktivt jobba med utveckling av platsen Storumans kommuns 

varumärke. 

 

Projektorganisation  
Projektet genomförs av Storumans kommunföretag AB via näringslivskon-

toret. Styrelsen i Storumans kommunföretag AB utgör styrgrupp för pro-

jektet. 

 

Projektperiod 

2019-01-01–2020-12-31 

 

Kostnadsbudget (kr) 

Personal  2 000 000 

Aktiviteter  1 200 000 

Medfinansiering externa projekt 600 000 

Kontor och omkostnader  200 000 

Totalt  4 000 000 

      

Finansiering (kr) 

Bygdeavgiftsmedel 4 000 000 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-05-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-14 § 44. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till Storumans kommunföretag AB att genomföra näringslivs-

främjande åtgärder 2019-2020 genom projekt Hållbar företagsutveckling i 

Storumans kommun 
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att medfinansieringen, 2 000 000 kronor per år för år 2019 och 2020, tas ur 

bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt och näringslivs-

främjande åtgärder. 

----- 
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Fastighetsstrategi 
 

Bakgrund 

Näringslivets utveckling i kommunen de senaste åren med stark tillväxt 

inom turist- och besöksnäring, elproduktion och prospektering samt att 

verkstadsindustrin stått sig bra gör att det finns ett stort behov av kommu-

nala infrastrukturinvesteringar för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Utöver 

detta finns ett stort uppdämt behov av reinvesteringar av anläggningar och 

fastigheter som börjar vara i slutet på sin livslängd. 

 

Under perioden 2016-2019 beräknas investeringar för ca 166 979 000 kro-

nor. Den investeringsnivån är ca 87 000 000 kronor mer än för samma pe-

riod som kommunen gör avskrivningar för. Finansieringen har skett fram-

förallt genom positivt kassaflöde från den löpande verksamheten beroende 

på resultatöverskott.  

 

Den investeringsplan som ska beslutas i av kommunfullmäktige i juni i 

samband med antagande av strategisk plan 2020-2023 föreslås uppgå till 

120 000 000 kronor för enbart den skattefinansierade verksamheten. Be-

dömningen är att den totala investeringsnivån kommer att uppgå till ca 

180 000 000 kronor. Den investeringsnivån är ca 90 000 000 kronor mer än 

kommunen för samma period kommer att göra avskrivningar för. Finansie-

ringen de kommande fyra åren kommer till övervägande att ske genom upp-

låning och användande av tidigare ansamlade likvida medel. 

 

Bedömningen är att ytterligare investeringar i betydande storlek kommer att 

tillkomma som ska finansieras vad gäller bland annat flerbostadshus och 

industrilokaler när kommunen har en för liten marknad för att attrahera eta-

blerade fastighetsinvesterare.   

 

Bedömning 

Det finns exempel på kommuner som varit aktiva med gott resultat med att 

få privata medfinansiärer och investerare att finansiera bostäder, lokaler och 

anläggningar. Vid ett riktat arbete med att få in privata medfinansiärer och 

investerare bedöms följande behöva göras:   

 

o Genomgång av basfakta om kommunens fastighetsbestånd, använd-

ning inklusive genomgång av styrande principer samt organisation. 

o Sammanställning av kommunens kommande lokalbehov på kort och 

lång sikt. 
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o Sammanställning av behovet av investeringar i infrastruktur, befintligt 

bestånd och nyproduktion. 

o Strategiska vägval rörande finansiering av kommunens fastigheter och 

infrastruktur. 

o Identifiering av möjliga medfinansiärer och investerare till Storumans 

kommun. 

o Förslag till upplägg och finansieringsstruktur. 

o Marknadssondering med utvalda investerare. 

 

Ovanstående arbete bedöms i huvudsak inte kunna utföras av egen personal 

och måste därför upphandlas. Bedömningen är att det kommer kosta ca 

600 000 kronor. Kostnaden borde fördelas med 300 000 kronor på kom-

munstyrelsen och 300 000 kronor på Storumans kommunföretag AB när det 

berör både den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen. Mot-

svarande skrivelse kommer att tillställas Storumans kommunföretag AB för 

beslut.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-05-15. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att genomföra ett riktat arbete för att få in privata medfinansiärer och  

investerare i bostäder, lokaler och anläggningar i Storumans kommun 

 

att avsätta 300 000 kronor ur kommunstyrelsens förfogande för genom-

förandet. 

----- 
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Planeringsinriktning kring fortsatt planering i Hemavan 
 

Bakgrund 

Det finns ett stort intresse att etablera nya verksamheter och projektera nya 

fritidshusområden i Hemavan. Gällande fördjupad översiktsplan (FÖP), 

som antogs 2011, möjliggör inte längre nya ytor för bebyggelse. Det finns 

idag flera områden där det finns utvecklingsidéer men som bedöms strida 

mot FÖP. Dessa har meddelats förlängd handläggningstid.  

 

Bedömning 

För att Hemavan ska kunna fortsätta expandera behövs förtätningar, mer 

tillåtande bygghöjder och nya utredningsområden för service/handel, lättin-

dustri och bostäder som kan utredas utifrån föreslagen användning. Nya 

områden behöver besiktas i fält samt vägas mot åsikter som framförts i 

medborgardialoger, gällande riksintressen och befintlig markanvändning 

m.m.  De områden som bedöms intressanta redovisas skrafferade/streckade 

på upprättad karta. 

 

En specifik fråga gäller vägkorsningen till Tängvattnet där det i befintlig 

FÖP finns ett område för kommersiell service. Initialt var tanken att driv-

medelsstationen från centrum kunde flyttas ut till denna plats men marken 

har inte kommit att exploateras för detta ändamål. Den handelskoncentrat-

ion som idag råder i centrala Hemavan har lett till en problematik med 

trängsel och otillåten parkering som stör. Detta har försvårats dels eftersom 

Hemavan växer men också eftersom intresset för handel tilltar.  

 

Möjliggörs satsningar på exempelvis handel och småhus finns potential till 

ökade antal lokala arbetstillfällen. Kommunstyrelsen ska i enlighet med 

strategisk plan 2016-2019 arbeta för att generera välstånd till medborgarna, 

bidra till att Storuman blir en ledande turistkommun och det är ett priorite-

rat arbete att skapa förutsättningar för människor att kunna besöka Storu-

mans kommun. 

 

Det är också kommunens skyldighet att bevaka riksintressen på orten. De 

utredningsförslag som presenteras har justerats för att minimalt inkräkta på 

riksintressen och jordbruksmark, om en etablering ska ske på jordbruks-

mark bör det ske i kantzonen. Riksintresse för E12 värnas i öster genom att 

förorda utredning på enbart nordöstra vägsidan. Inga etableringar inom 30 

meter från vägen. För att hålla uppe hastigheten utanför tätbebyggt område 

ska nya utfarter endast tillkomma i undantagsfall, behov har markerats med  
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svarta cirklar. Nya områden bör medfinansiera Trafikverkets krav på plan-

skildhet per ytenhet eller per tomt i exploateringsavtal. I framtaget underlag 

presenteras sex utredningsområden för bostäder, två utredningsområden för 

lättindustri och fyra områden för handel/service vars lämplighet bör utredas 

vidare av så kallade Stora plangruppen bestående av tjänstepersoner från 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen 

samt Storumans kommunföretag AB/näringslivskontoret.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2019-05-16. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ställa sig bakom planeringsinriktningen som kompletterar gällande för-

djupade översiktsplan för Hemavan fram till dess att en ny plan kan antas 

 

att uppdra till berörda tjänstepersoner vid miljö- och samhällsbyggnadsför-

valtningen, kommunstyrelseförvaltningen samt Storumans kommunföretag 

AB/näringslivskontoret att utreda föreslagna områden vidare.  

----- 
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Ansökan om huvudmedlemskap i Kvarkenrådet EGTS 
 

Storumans kommun samarbetar sedan lång tid med andra aktörer för att 

skapa en stark tillväxtkorridor kring Blå vägen/E12 inom Sverige, Finland 

och Norge. Samarbetet och samverkan sker framförallt inom föreningarna 

Blåvägen E12, Midtskandia och Kvarkenrådet.  

 

Storumans kommun har traditionellt samarbetat och samverkat med övriga 

aktörer inom Blåvägen E12 och Midtskandia. 2017 gick Storumans kom-

mun med i Kvarkenrådet för att bättra kunna följa och påverka utvecklings-

arbetet längs E12-stråket. 

 

2018 tog Kvarkenrådet beslutet att ombilda Kvarkenrådet till Kvarkenrådet 

EGTS. EGTS står för Europeisk gruppering för territoriellt samarbete och 

är EU:s egna juridiska instrument för gränsöverskridande samverkan i 

Europa.  Kvarkenrådet har följande medlemskategorier: 

 

o Huvudmedlemmar 

o Kommunmedlemmar 

o Organisationsmedlemmar 

 

Om Storumans kommun är kommunmedlem är medlemsavgiften 2 000 

euro per år och kommunen har en röst i Kvarkenrådet EGTS. Om kommu-

nen går in som huvudmedlem är medlemsavgiften 10 000 euro per år och 

man har två röster i Kvarkenrådet EGTS. Styrelsen ska bestå av minst 8 och 

högst 16 medlemmar samt personliga suppleanter för var och en av dessa. 

Medlemmarna och suppleanterna i styrelsen ska företräda huvudmedlem-

marna och ska väljas så att de så jämnt som möjligt är fördelade mellan de 

olika nationer som huvudmedlemmarna har hemhörighet i.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-05-15.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ansöka om huvudmedlemskap i Kvarkenrådet EGTS. 

----- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 39 (51)  

    

Kommunstyrelsen 2019-05-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 78  KS/2019:59 - 537 

 

Villkor för statsstöd till Hemavans flygplats (GBER) 2019 
 

Storumans kommun har 2019-01-24 ansökt hos Trafikverket om statsbidrag 

för bidragsåret 2019 i enlighet med Trafikverkets ändringsföreskrifter om 

driftbidrag till icke statliga flygplatser, TRVFS 2018:1. 

 

Trafikverket har 2019-05-08 beslutat att bevilja ansökan med 8 738 000 

kronor avseende driften av Hemavan Tärnaby Airport år 2019. 

 

Som villkor för bidraget gäller att det används för att finansiera driften på 

ett sätt som är förenligt med Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1084. 

Förordningen benämns Gruppundantagsförordningen eller GBER (General 

Block Exemption Regulation), genom vilken vissa kategorier av stöd för-

klaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 

fördraget. 

 

Storumans kommun ska tillse att stödet och stödmottagaren uppfyller vill-

koren i förordningen. Trafikverket anger i sina skäl för beslutet att artikel 

56a, punkterna 10 och 15 i förordningen är uppfyllda, men i Trafikverkets 

beredning har inte ingått någon prövning om övriga villkor i förordningen 

är uppfyllda. Detta åligger kommunen att göra innan utbetalning av bidraget 

till flygplatsen kan ske. 

 

Prövning av villkoren 

Utöver de punkter som Trafikverket prövat i sina beslutsskäl framhålls föl-

jande artiklar som särskilt angelägna att beakta. 

 

Artikel 1.4 c) 

Storumans kommun anser att stödmottagaren (Hemavan Tärnaby Airport 

AB) ej är ett företag i svårigheter i den mening som förordningen avser. 

 

Artikel 3 

Storumans kommun anser att stödet är förenligt med den inre marknaden 

enligt de aktuella artiklarna i fördraget (107.2 och 107.3) och därför ska un-

dantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget eftersom stö-

det uppfyller samtliga villkor i förordningens kapitel 1 (Gemensamma be-

stämmelser) och kapitel 3 (Särskilda bestämmelser för de olika stödkatego-

rierna). 
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Artikel 4 

Stödet överskrider inte de tröskelvärden (10 miljoner euro) som anges i ar-

tikel 4.1 cc). 

 

Artikel 5 

Storumans kommun anser att stödet är överblickbart i den mening som för-

ordningen avser. 

 

Artikel 6 

Storumans kommun anser att stödet har en stimulanseffekt. Flygplatsen tar 

emot flygtrafik som omfattas av allmän trafikplikt och Storumans kommun 

har ansökt om stödet hos Trafikverket samt förordnat Hemavan Tärnaby 

Airport som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) via beslut i kom-

munfullmäktige 2016-06-13 § 73. Flygplatsen skulle inte kunna drivas utan 

stödet. 

 

Artikel 8 

Storumans kommun intygar att stödet, jämte annat stöd som stödmottagaren 

tar emot, inte överskrider de stödberättigade kostnader som flygplatsen har 

och att dessa stöd endast kumuleras upp till den högsta tillåtna stödnivån 

enligt förordningens tredje kapitel. 

 

Artikel 9.1 c) 

Storumans kommun kommer skyndsamt att rapportera stödbeslutet till 

webbplatsen för den berörda förvaltningsmyndigheten (Tillväxtanalys). 

 

Artikel 11 a) 

Storumans kommun kommer skyndsamt att förse den berörda förvalt-

ningsmyndigheten (Näringsdepartementet) med den information som krävs 

för att departementet ska kunna rapportera stödbeslutet till kommissionen 

inom 20 arbetsdagar. 

 

Artikel 16, 17 och 18 

Storumans kommun anser att de delar av stödet som kan falla inom de kate-

gorier som dessa artiklar omfattar (Regionalt stöd för stadsutveckling, Inve-

steringsstöd till små och medelstora företag, samt Stöd till konsulttjänster 

till förmån för små och medelstora företag) är förenligt med förordningens 

bestämmelser. 
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Artikel 56a 

Punkt 3 

Hemavans flygplats är öppen för alla potentiella användare. I dagsläget är 

det osannolikt att flygplatsens fysiska kapacitet ska begränsa tillgången till 

flygplatsen för någon intresserad operatör. 

 

I det osannolika fallet att det skulle uppstå en konkurrenssituation, ska det 

fattas ett separat beslut om riktlinjer för tilldelning enligt relevanta, objek-

tiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier samt följande utgångs-

punkter: 

 

o Högst prioritet kommer att ges till den transportpolitiskt motiverade, 

statligt upphandlade och med trafikplikt belagda linjetrafiken. På 

grund av trafikplikten har den upphandlade operatören ensamrätt till 

linjetrafik på sträckan Hemavan – (mellanlandning) – Arlanda. 

 

o Övriga operatörer ska behandlas objektivt och icke-diskriminerande 

och med en uttalad målsättning om att alla operatörer får tillgång till 

de slottider och andra flygplatstjänster som de efterfrågar. Om det 

skulle visa sig omöjligt att tillgodose allas önskemål kommer en lik-

värdig fördelning av de mest attraktiva slottiderna att eftersträvas. I 

sista hand får lottning avgöra. 

 

Punkt 4 

Stödet avser inte omlokalisering av en befintlig flygplats eller en etablering 

av en ny passagerarflygplats, och får inte användas till sådana ändamål. 

 

Punkt 10 

Hemavans flygplats har en godsvolym som med stor marginal understiger 

en årlig godsvolym på 200 000 ton/år under de två föregående åren. För år 

2018 var godsvolymen enligt Transportstyrelsens statistik 0 ton, och det-

samma gäller för år 2017. 

 

Punkt 15 

Hemavans flygplats har en årlig passagerarvolym som med stor marginal 

understiger 200 000 passagerare per år under de två föregående åren. År 

2018 var volymen 11 059 passagerare, och år 2017 var volymen 13 624 

passagerare. 
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Punkt 16 

Enligt Storumans kommun förordnande av Hemavans flygplats som tjänst 

av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI), beslutat av KF 2016-06-13 § 73, 

ska följande ersättningsprinciper gälla: 

 

o Ägaren garanterar att Flygplatsen årligen erhåller ersättning, helt eller 

delvis med offentliga medel, med belopp som krävs för att täcka 

samma års underskott. Vinst utgår inte. Ersättningen utbetalas först ef-

ter godkänt årsbokslut. Detta förfarande säkerställer att överkompen-

sation inte kan förekomma. 

 

Punkt 17 

Driftstödet kommer inte att betalas ut avseende något kalenderår då den år-

liga passagerarvolymen vid flygplatsen överstiger 200 000 passagerare. 

 

Punkt 18 

Beviljandet av driftstödet är inte och kommer inte att vara förenat med vill-

kor om ingående av överenskommelser med specifika flygbolag om flyg-

platsavgifter, marknadsföringskostnader eller andra ekonomiska aspekter av 

ett flygbolags verksamhet vid flygplatsen. 

 

I och med denna prövning anser Storumans kommun att villkoren för stats-

stöd till Hemavans flygplats för år 2019 enligt Gruppundantagsförordning-

en (GBER) är uppfyllda. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-05-21.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa att Storumans kommun finner att villkoren för statsstöd till 

Hemavans flygplats för år 2019 enligt Gruppundantagsförordningen 

(GBER) är uppfyllda. 

----- 
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Remiss - Betänkandet "En långsiktig, samordnad och dialog-

baserad styrning av högskolan" (SOU 2019:6) 
 

Utbildningsdepartementet har i remiss daterad 2019-02-28 gett Storumans 

kommun möjlighet att lämna synpunkter på rubr. betänkande. Yttrande ska 

ha kommit in till departementet senast den 24 juni.  

 

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

slag till yttrande.  

 

Förslag till yttrande har upprättats av fritids-, kultur- och utbildningschefen 

i samråd med verksamhetschefen för kommunalförbundet Partnerskap  

Inland – Akademi Norr.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Utbildningsdepartementet enligt upprättat förslag.  

----- 
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Remiss - Region Västerbottens kulturplan 2020-2023 
 

Region Västerbottens kulturutskott har i remiss daterad 2019-04-04 över-

sänt remissutgåva av Region Västerbottens kulturplan 2020-2023 till Sto-

rumans kommun. Yttrande ska ha inkommit till Region Västerbotten senast 

den 15 juni.  

 

Förslaget till kulturplan har tagits fram i bred samverkan med länets kom-

muner, civilsamhälle och kulturskapare. Under framtagandet av kulturpla-

nen har ett 40-tal dialoger ägt rum.  

 

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

slag till yttrande.  

 

Förslag till yttrande har upprättats av biblioteks- och kulturansvarig.  

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2019-05-10 

beslutat godkänna förslaget och överlämna det till kommunstyrelsen.  

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2019-05-10 § 56.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till presidiet att lämna yttrande till Region Västerbotten.  

-----
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Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

om detaljplan med planbeskrivning 
 

Boverket har i remiss daterad 2019-04-10 gett Storumans kommun tillfälle 

att lämna yttrande över förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

om detaljplan med planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning.  

 

Synpunkter på remissen ska lämnas senast den 5 juli 2019.  

 

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande 

samt översänts till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till presidiet att lämna yttrande till Boverket.  

-----
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Remiss - Boverkets promemoria om förutsättningarna för 

hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan 

tillgängligöras och behandlas digitalt 
 

Boverket har i remiss daterad 2019-05-02 gett Storumans kommun tillfälle 

att lämna yttrande över promemoria om förutsättningarna för hur uppgifter-

na i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas 

digitalt med övergripande konsekvensbeskrivning.  

 

Synpunkter på remissen ska lämnas senast den 5 juli 2019. 

 

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande 

samt översänts till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till presidiet att lämna yttrande till Boverket.  

----- 
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Verksamhetsuppföljning 2019 - räddningstjänst 
 

Kommunstyrelsen har 2019-02-12 fastställt uppföljningsplan för den egna 

verksamheten.  

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnar räddningschefen en redovis-

ning om räddningstjänstens verksamhet.  

 

Organisation 

Räddningstjänsten har deltidsbrandkår i Storuman och Tärnaby/Hemavan 

med beredskap samt räddningsvärn utan beredskap i Gunnarn och Umnäs. 

Förutom deltidsbrandmän består organisationen av räddningschef (1,0),  

assistent (0,50), ställföreträdande räddningschef (1,0) med inriktning mot 

förebyggande arbete och beredskapssamordning, brandinspektör (1,0) med 

inriktning mot drift och underhåll.   

 

Uppdrag 

Räddningstjänstens tre huvudsakliga uppdrag är utryckande verksamhet, 

brandförebyggande verksamhet samt befolkningsskydd. Kommunstyrelsen 

är räddningsnämnd med ansvar för brandförebyggande och utryckande 

verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd.  

 

Händelser/aktiviteter 

Ett flertal skogsbränder påfrestade organisationen maximalt under juli må-

nad 2018. Inom befolkningsskydd och civilförsvar har antalet uppgifter 

ökat och nuvarande organisation hinner inte med uppdraget i tillräcklig om-

fattning. Antalet uppgifter har ökat genom förändrat nationellt säkerhets-

läge. Väglutningarna i framförallt Hemavan är på vissa nybyggda fritidsbe-

byggelseområden så branta att räddningstjänsten inte kan komma fram vin-

tertid.  

 

Framtid, kärnfrågor 

Kärnfrågor att hantera i framtiden är utbildning och rekrytering av brand-

män, brandbefäl samt räddningschef. Investeringar behöver göras framför-

allt i fordon men även i ledningsplats, där en ansökan om förstudie är in-

lämnad till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Nytt avtal med 

SOS-alarm är upphandlat av kommunerna i Västerbotten. Oenighet råder 

bland kommunerna om hur kostnaderna ska fördelas.      
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Måluppfyllelse 

Räddningstjänsten nådde 1 av 3 mål 2018. Man nådde målet om att insats-

tiden inte ska överskrida 30 minuter vid larm där människors liv kan antas 

vara i stor fara. Målet om andel brandtillsyner för objekt personskydd och 

målet om andel brandtillsyner för objekt egendomsskydd uppfylldes inte. 

Antalet brandtillsyner har ökat i jämförelser med tidigare år. 

 

Ekonomi 

Räddningstjänsten har en nettobudget på 10 5696 000 kronor år 2019.  

Resultatet för perioden januari-april är 2 procentenheter över riktpunkten  

33 procent. För helåret prognostiseras ingen budgetavvikelse.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt.  

----- 
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Verksamhetsuppföljning 2019 - investeringsverksamhet 
 

Kommunstyrelsen har 2019-02-12 fastställt uppföljningsplan för den egna 

verksamheten. 

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnar administrative chefen en redo-

visning om investeringsverksamheten.  

 

Kommunfullmäktige har avsatt en investeringsram på 120 000 000 kronor 

för åren 2016 till 2019.  Utfall, prognos och återstående medel för investe-

ringsperioden redovisas nedan: 

 
 Utfall 

2016-2018 

Utfall 

2019-04-30 

Prognos  

2019 

Ram 

2016-2019 

Återstår  

av ram 

Investeringar 

skattefinansierad 

verksamhet 

84 598 000 8 886 000 31 122 000 120 000 000 4 280 000 

 
 Utfall  

2016-2018 

Utfall  

2019-04-30 

Prognos 

2019 

Investeringar 

taxefinansierad  

verksamhet 

18 665 000 8 592 000 31 858 000 

 
 Utfall  

2016-2018 

Utfall  

2019-04-30 

Prognos  

2019 

Total prognos 

Totalsumma 

investeringar 

103 263 000 14 478 000 63 716 000 166 979 

 

Bedömningen är att nästan hela ramen på 120 000 000 kronor avsatt för in-

vesteringar i skattefinansierad verksamhet för åren 2016-2019 kommer att 

vara förbrukad vid planeringsperiodens utgång. Investeringstakten bedöms 

behöva vara i samma nivå 2020-2023 som nivån 2016-2019 när tillväxttak-

ten i näringslivet bedöms vara fortsatt hög med följden att det behövs fort-

satt utbyggnad av den kommunala infrastrukturen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt.  

----- 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut Beslutsdatum 

Färdtjänst April 2019 

Riksfärdtjänst April 2019 

Skolskjuts April 2019 

Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens 

investeringsram upp till 500 000 kronor 

Maj 2019 

Beslut att avstå från att lämna yttranden över 

externa remisser 

April 2019 

Brådskande ärende 

Nominering till styrelsen för MidtSkandia 

mandatperioden 2019-2022 

2019-04-18 

Brådskande ärende 

Ombud vid MidtSkandias årsmöte 2019 

2019-04-18 

Brådskande ärende 

Ombud vid bolagsstämma med Inlandsbanan 

AB (IBAB) 2019 

2019-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 45-48 2019-05-14 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

-----   
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Meddelanden 
 

KS/2019:554 

Länsstyrelsens åtgärdsprogram för det regionala miljömålsarbetet, Hållbara 

Västerbotten – åtgärdsprogram med miljömålen i sikte 2019-2025 

 

KS/2019:500 

Skrivelse från Inlandskommunerna ekonomisk förening (IEF) daterad  

2019-04-18 till beslutsfattare i inlandet med uppmaningen Argumentera för 

Inlandsbanan! 

 

KS/2018:672 

Storumans kommuns överklagande 2019-04-26 till mark- och miljödomsto-

len av Lantmäteriets beslut att ställa in förrättning gällande gemensamhets-

anläggning från gång- och cykelväg från Oscars väg till väg E12 i Hemavan 

(ärende AC1816). Lantmäteriet har bedömt att gemensamhetsanläggningen 

inte uppfyller kraven i 5 och 6 §§ anläggningslagen (AL) och därför ställt in 

förrättningen. Storumans kommun yrkar att beslutet upphävs och att ärendet 

återförvisas till Lantmäteriet för fortsatt handläggning för bildande av ge-

mensamhetsanläggning för gång- och cykelvägen.  

  

Följande protokoll redovisas: 

 

o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2019-03-27 

 

Ändrat sammanträdesdatum i september 

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens sammanträde i september 

flyttas från tisdag den 10 september till måndag den 9 september.  

----- 

 


