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KS § 73  KS/2021:844 - 739 

 

Motion - dagverksamhet för äldre 
 

Karin Malmfjord (S) har 2021-10-25 lämnat in en motion om dagverksam-

het för äldre där hon skriver följande. 

 

Omsorgsnämnden har under ett antal år gått med underskott. För att hantera 

underskottet har nämnden tagit beslut om att omorganisera verksamheten 

och bland annat tagit bort terapiverksamheten. 

 

Nämndens åtgärder har inte minskat underskottet samtidigt som äldres 

hjälpbehov ökar. 

 

Forskningen visar att äldre har behov av att finnas i en social kontext något 

som i sin tur stärker individens hälsa. Aktiviteter för äldre främjar ett hälso-

samt åldrande oavsett om det handlar om fysisk, kognitiv eller social hän-

delse där individen känner sig delaktig. 

 

Det är bättre att satsa på förebyggande åtgärder i första hand än att dra ned 

på och omorganisera verksamhet. Om nämnden vill minska äldres ingång 

till vård och omsorg så måste nämnden investera och satsa på äldres behov 

av att mötas och finnas i en social kontext. 

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att omsorgsnämnden tar kontakt med föreningar och organisationer för att 

utveckla samarbete när det gäller verksamhet för äldre. 

 

att dagverksamhet för äldre startas upp på kommunens boenden och för öv-

riga äldre. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23 § 120 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitterats till 

omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämndens yttrande 2022-03-02 § 13 

Omsorgsnämnden arbetar under perioden 2021-04-01 – 2022-03-30 med en 

strategi för den framtida äldreomsorgen. Arbetet är på väg att slutföras och 

medborgardialog kommer att genomföras under februari-mars 2022 angå-

ende det arbete som genomförts. 
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KS § 73 – forts.  

 

I detta arbete konstateras delvis samma slutsatser som motionären pekar på 

i sin motion där daglig verksamhet kan vara en åtgärd som på sikt stärker de 

äldre i samhället. 

 

Under hösten 2021 fördes en dialog med samtliga föreningar och organisat-

ioner med kopplingar till våra seniorer just utifrån hur deras roll skulle 

kunna se ut i en framtida daglig verksamhet. Den dialogen kommer att fort-

sätta i samband med stundande medborgardialog om den framtida strategin. 

 

Utifrån den strategi som slutligen kommer att antas i omsorgsnämnden bör 

det vara omsorgsnämndens sak att avgöra vilka insatser som bäst stärker de 

äldre i vårt samhälle. Möjligen kommer det att vara just dagverksamhet 

men det kan också vara andra aktiviteter som behöver övervägas. 

 

Därför bör nämnden få chans att avsluta sitt strategiarbete och därifrån få ta 

ställning till vilka framtida insatser som ska prioriteras inom tilldelad eko-

nomisk ram. Inte utifrån ett enskilt inspel utan beaktande av andra övervä-

ganden. 

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2022-03-02 § 13. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16 § 50. 

 

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 bifaller  

arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 

o Nej-röst för bifall till Karin Malmfjords ändringsyrkande. 
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KS § 73 – forts.  

 

Omröstningsresultat 

Parti Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

C Tomas Mörtsell 1   

M Karin Holmner 1   

C Anders Persson 1   

C Malin Svensson 1   

M Ulf Vidman 1   

M Eva Banstorp 1   

L Hans-Peter Carlson 1   

KD Allan Forsberg 1   

S Karin Malmfjord  1  

S Ulrik Dahlgren  1  

S Peter Åberg  1  

S Daniel Johansson  1  

SD Marie Berglund  1  

  8 5  

 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röst bifaller kommunstyrelsen arbetsutskottets 

förslag. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås. 

 

Reservation 

Karin Malmfjord (S), Ulrik Dahlgren (S) och Peter Åberg (S) reserverar sig 

över beslutet till förmån för Karin Malmfjords yrkande att motionen ska bi-

fallas. 

----- 
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KS § 74  KS/2022:42 - 050 

 

Motion - lokalproducerat i kommunal verksamhet 
 

Linda Glasin (V) har lämnat in en motion där hon skriver följande. 

 

Den offentliga maten, närproducerat och ekologiskt är aktuellt på många 

håll i och med att miljö och klimat står högt på agendan i dagsläget. Det är 

viktigt att ställa krav på vad vår kommun upphandlar och serverar i de 

kommunala verksamheterna inom skola, vård och omsorg. 

 

Stora företag kan lägga anbud på allt från kryddor till färdiga maträtter. För 

mindre producenter i vårt närområde är det avgörande att kunna lämna an-

bud på enstaka produkter/varor samt att kanske bara kunna leverera till en 

del av kommunens verksamhet, t.ex. skolan i Slussfors. Genom att dela upp 

upphandlingen i olika mindre områden samt produktgrupper kan vi möjlig-

en göra att mindre och lokala aktörer får möjlighet att lägga anbud i vår 

kommun. Kommunen kan inte köpa lokalt/närproducerat om de lokala pro-

ducenterna inte är med och lägger anbud. 

 

Det är viktigt att Storumans kommun får en bra överblick på vad som finns 

att tillgå i närområdet, samt att kraven som ställs på de varor vi efterfrågar 

stämmer överens med vad vi vill servera i våra verksamheter. Viktigt är gi-

vetvis också att kraven som ställs på produkten inte bryter mot de regler vi 

har för att förhålla oss till vid offentlig upphandling. Kommunen kan och 

bör medverka till hållbar utveckling men också att fokus bör ligga på bra 

mat från grunden. 

 

Motionären föreslår 

 

att det görs en översyn på vilka krav som ställs vid upphandling av mat i 

kommunala verksamheter 

 

att upphandlingen delas upp i olika produktgrupper och områden såväl som 

huvudsortiment 

 

att information ges till lokala producenter samt att förfrågningsunderlag ut-

formas i samarbete med dem 

 

att ett mål om 25 % närproducerat alternativt ekologiskt producerade livs-

medel sätts till 2026. 
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KS § 74 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-15 § 13 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till ad-

ministrativ chef för tjänsteutlåtande. 

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

Frågan har bland annat behandlats i följande ärenden vid tidigare tillfällen: 

 

KS/2016:609 Motion – närproducerade livsmedel inom offentlig verk-

samhet 

I detta ärende konstaterades bland annat att i den livsmedelsupphandling 

som genomförts efterfrågas mer ekologiska råvaror som utvärderas i upp-

handlingen. Vidare finns det möjlighet att välja delleverantörer före huvud-

leverantören vid avrop under specifika förutsättningar. 

 

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. 

 

Givet de möjligheter som finns i nuvarande regelverk finns ingen anledning 

att ändra i befintlig policy. 

 

KS/2019:1014 Medborgarförslag – närproducerat nötkött till skolbarnen 

I detta ärende redovisades exempelvis att kostenheten i Storumans kommun 

och näringslivskontoret inom Storumans kommunföretag AB haft åter-

kommande träffar med lokala livsmedelsproducenter om möjligheterna att 

handla lokala livsmedel. 

 

Båda parter konstaterar gemensamma intressen av lokal handel och noterar 

samtidigt en del utmaningar kopplat till förvaring, logistik och regler kring 

livsmedelshantering. 

 

Näringslivskontoret åtog sig att föra en fortsatt dialog med de lokala livs-

medelsproducenterna inför kommunal upphandling vilket också skedde. 

 

Nuvarande avtal ger vissa möjligheter att direktupphandla lokala livsmedel  
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KS § 74 – forts.  

 

men det har inte skett i någon större utsträckning. Delvis beroende på kon-

staterade utmaningar men även på grund av kostnader. 

 

KS/2021:160 Medborgarförslag - lokalt producerad mat till skolor och 

äldreomsorg 

I detta ärende redogjordes bland annat följande. För fullständig redogörelse 

av tidigare svar hänvisas till tidigare ärenden. De sammanfattande slutsat-

serna var att nuvarande avtal ger vissa möjligheter att direktupphandla lo-

kala livsmedel men att så inte skett i någon större utsträckning, delvis bero-

ende på utmaningar kopplat till logistik, förvaring och regler kring livsme-

delshantering men även på grund av kostnadsskillnader. 

 

Aktuellt ärende KS/2022 Motion – lokalproducerat i kommunal verk-

samhet 

Kommunen har genomfört lokal dialog och sett över lokala upphandling 

men det finns andra hinder kring varför inte mer lokala livsmedel inhand-

lats. Utmaningar rörande logistik, förvaring och kostnad är några av dem. 

 

Antalet motioner och medborgarförslag rörande den mat som serveras på 

kommunens skolor och äldreboenden vittnar om att frågan berör och är en 

viktig kvalitetsfaktor i båda dessa verksamheter. 

 

Med nuvarande organisation och budgetram kommer det att vara svårt att 

nå motionens mål avseende andelen lokal- eller ekologiskt producerat. Med 

anledning härav är det svårt att realisera motionen. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-03-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16 § 51. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen anses besvarad utifrån administrativ chefs tjänstutlåtande och 

bedömning. 

 

Yrkande 

Daniel Johansson (V) yrkar att motionen bifalls. 
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KS § 73 – forts.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Daniel  

Johanssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen anses besvarad utifrån administrativ chefs tjänstutlåtande och 

bedömning. 

 

Reservation 

Daniel Johansson (V) reserverar sig över beslutet till förmån för eget  

yrkande att motionen ska bifallas. 

----- 
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KS § 75  KS/2021:670 - 840 

 

Medborgarförslag - sjönära infrastruktur 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in om sjönära infrastruktur i Tärnaby. 

Förslaget bygger på ett långsiktigt starkt beslut att göra vattnet mer tillgäng-

ligt för fler i Tärnaby och smartare hantering av markmaterial. Förslaget 

bygger också på att Storumans kommun, i samband med sin friluftsplan, 

beslutar att verka för ett stegvis genomförande. 

 

Förslagsställaren föreslår sammanfattningsvis att en arbetsgrupp snarast till-

sätts med syfte att arbeta fram en genomförandeplan för sjönära infrastruk-

tur för bättre friluftsliv i Tärnaby, det vill säga vågbrytare/pir, båthamn, 

badplats samt strandpromenad. Vidare föreslås en tidsplan som följs upp. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23 § 122 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överläm-

nats till samhällsplaneraren för tjänsteutlåtande. 

 

Samhällsplanerarens tjänsteutlåtande 

Medborgarförslaget i sin helhet är genomtänkt och har en bra struktur.  

Storumans kommun har visionen att Tärnaby ska växa, i den nya fördju-

pade översiktsplanen utpekas sjönära infrastruktur längs Gäutan som en ut-

vecklingsmöjlighet. Delar av medborgarförslaget innefattas redan i planför-

slag för den nya fördjupade översiktsplanen. 

 

En strandpromenad längs Gäutan innefattas inte av planförslaget. För att 

komma till stånd med att planlägga en strandpromenad i Tärnaby behöver 

en förstudie utföras där lämplighet och sträckning av denna undersöks. Sto-

rumans kommun är inte väghållare av väg E12 där strandpromenaden är fö-

reslagen att vara belägen. Detta medför att Trafikverket som är väghållare 

för väg E12 behöver medverka i planeringen och förslagsvis finansieringen 

av en strandpromenad. Storumans kommun bör aktualisera frågan om att 

utveckla en strandpromenad i Tärnaby genom Länstransportsplan. 

 

Beredande organs förslag 

Samhällsplanerare Alexander Sahlströms tjänsteutlåtande 2022-05-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16 § 52. 
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KS § 75 – forts.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inför framtagandet av kommande länstransportsplan aktualisera  

strandpromenad i Tärnaby genom objektsammanställningen för medfinan-

sieringsprojekt 

 

att när strandpromenaden aktualiserats genom länstransportplanen påbörja 

en dialog med Trafikverket angående förslaget till nytt medfinansierings-

projekt, undersöka vilka miljötillstånd som krävs samt påbörja en förstudie 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

 

Jäv 

Hans-Peter Carlson (L) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning 

och beslut. 

----- 
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KS § 76  KS/2021:299 - 620 

 

Medborgarförslag - bättre skolmiljö på Röbroskolan genom 

förändring av skolmaten 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-05-25 där förslagsställaren före-

slår en förbättring av Röbroskolans allmänna miljö genom förändring av 

skolmaten och bekvämare möbler i klassrummen och övriga gemensamma 

utrymmen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-15 att överlämna medborgarförsla-

get för handläggning och beslut till kommunstyrelsen vad gäller skolmaten 

respektive fritids-, kultur- och utbildningsnämnden vad gäller möblerna. 

Styrelsens och nämndens beslut ska därefter återrapporteras till kommun-

fullmäktige. 

 

Den del av medborgarförslaget som ska handläggas och beslutas av kom-

munstyrelsen har överlämnats till administrativ chef för tjänsteutlåtande. 

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

I antagen kostpolicy framgår att matråd ska genomföras av kostenheten. I 

matråd inom skolan ska bland annat elever få tillfälle att föra dialog om den 

mat som serveras och ges tillfälle att ha synpunkter kring aktuell matsedel 

och på vilket sätt den kan utvecklas. 

 

Det kan konstateras att kostenheten brustit i regelbundenheten i sina matråd, 

här finns anledning till självkritik och bättring. Målet är att ett matråd per 

termin ska genomföras inom skolans verksamhetsområde med början vår-

terminen 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-03-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16 § 53. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att medborgarförslaget anses besvarat. 

----- 
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KS § 77  KS/2022:50 - 311 

 

Medborgarförslag - förbud mot gångtrafik längs E12 i västra 

Tärnaby (Morkan) 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2022-01-27 där förslagsställaren före-

slår att det ur trafiksäkerhetssynpunkt införs ett förbud mot gångtrafik längs 

E12 vid Morkabacken i västra Tärnaby under vintersäsongen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-15 att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter 

överlämnats till vägingenjören för tjänsteutlåtande. 

 

Vägingenjörens tjänsteutlåtande och bedömning 

Förslagsställaren föreslår ett förbud för gående efter E12 i Tärnaby, helst 

sträckan där Konäsvägen börjar fram till skoterleden som finns uppe vid 

Morkabacken. Förbudet föreslås gälla under perioden 15 oktober-20april 

med hänvisning till trafiksäkerhet för de gående. 

 

Storumans kommun har inga möjlighet att förbjuda gångtrafik efter väg 

E12 då det är Trafikverket som äger och ansvarar för vägen. 

 

Storumans kommun har kontinuerliga diskussioner om utvecklingen med 

Trafikverket angående planering för projekteringar och förändringar efter 

E12. 

 

Beredande organs förslag 

Vägingenjör Karolina Ivebos tjänsteutlåtande 2022-04-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16 § 54. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ta upp medborgarförslaget vid möte med Trafikverket 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

----- 
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KS § 78  KS/2022:341 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2022 för kommunstyrelsen 
 

En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet har upprättats 

för perioden januari–april 2022. Kommunstyrelsens budgetram inklusive 

kapitaltjänst uppgår till 98 978 000 kronor 2022. 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 32 780 000 kronor för perioden januari–april 

och 33 procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger enligt rikt-

punkten för perioden och är en procentenhet högre än motsvarande period 

2021. 

 

Prognosen för helåret är att kommunstyrelsen inte kommer att ha någon av-

vikelse mot tilldelad budgetram 2022. Avvikelserna mellan verksamhets-

områdena beror på att för skolskjutsar samt färdtjänst prognostiseras totalt 

ett underskott på 2 300 tkr och för badhustjänster samt omstrukturerings-

medel prognostiseras totalt ett överskott på 2 300 tkr. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-05-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16 § 55. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättad tertialuppföljning för kommunstyrelsen perioden 

januari—april samt prognos för helåret 2022. 

----- 
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KS § 79  KS/2022:340 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2022 för Storumans kom-

mun 
 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari–april 2022. Uppföljningen innehåller förbrukning till och 

med 30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört 

med budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäk-

ter har gjorts för perioden januari–april. 

 

Kommunen gör en resultatprognos på ca 14,5 mnkr för 2022 vilket är 3,3 

mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Orsakerna sammanfattas i bättre 

utfall gällande skatter och generella statsbidrag jämfört med budget samt 

kommunstyrelsens starka resultat. 

 

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

nämnden prognostiserar ett underskott för 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-05-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16 § 56. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättad tertialuppföljning för perioden januari–april samt prognos för 

helåret 2022 godkänns 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppmana nämnderna att se över verksamheterna för att minimera under-

skotten samt att notera att de i år och kommande år omfattas av den långsik-

tiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram 

 

att nämnderna i samband med delårsrapport för 2022 samt verksamhetsplan 

för 2023 redovisar vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans. 

----- 
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KS § 80  KS/2022:216 - 170 

 

Handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och 

räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd mot olyck-

or (LSO) 
 

Räddningschefen har upprättat ett förslag till nytt handlingsprogram enligt 

lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

 

Syftet med handlingsprogrammet är att på ett översiktligt sätt beskriva 

räddningstjänsten i Storumans kommuns arbete med att hantera olyckor 

som kan leda till räddningsinsatser, både operativt och förebyggande. 

 

Förslaget till handlingsprogram är utformat enligt nu gällande föreskrifter 

och allmänna råd angående innehåll och struktur som har utgivits av Myn-

digheten för samhällsskydd och beredskap. 

 

Samråd har skett med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna 

genom remissförfarande under perioden 7-30 april 2022. En sammanställ-

ning har upprättats över inkomna yttranden med de synpunkter av särskild 

vikt som har framförts samt vidtagna åtgärder. 

 

Beredande organs förslag 

Räddningschef Göran Hellströms tjänsteutlåtande 2022-05-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16 § 57. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till handlingsprogram för det förebyggande arbetet och 

räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) fast-

ställs.  

----- 
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KS § 81  KS/2022:185 - 107 

 

Aktieägartillskott - Inlandsbanan AB 
 

Styrelsen i Inlandsbanan AB har inkommit med en begäran om ett ovillko-

rat aktieägartillskott på 30 000 000 kronor av ägarkommunerna. 

 

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB 

samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. In-

landsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan från Kristinehamn i söder 

till Gällivare i norr. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och In-

landståg AB ägs till 100 procent av moderbolaget. Inlandsbanan AB:s hu-

vuduppdrag är att förvalta järnvägen. Detta innebär att bolaget ansvarar för 

underhåll av infrastrukturen samt trafikledning och får för att täcka kostna-

den ett driftbidrag på 150 000 000 kronor per år från staten. 

 

2019 togs beslut om investering av nya motorvagnar och finansiering av 

dessa i dotterbolaget Inlandståg AB. Införskaffandet av motorvagnar be-

döms bli 10 000 000 kronor högre än den finansiering man har erhållit för 

ändamålet. Svag lönsamhet på grund av pandemin under åren 2020 och 

2021 med följdeffekter även 2022 har urholkat aktiekapitalet i framför allt 

dotterbolagen. Det svaga resultatet har i sin tur också lett till ett svagt kassa-

flöde som urholkat likviditeten innebärande att man inte kan amortera på 

befintliga lån eller finansiera övriga normalt löpande investeringar i verk-

samheten. Bedömningen inlandsbanan har gjort är följande: 

 

o Underfinansiering motorvagnar 10 000 000 kronor 

o Amortering av befintliga lån 5 000 000 kronor 

o Övriga investeringar i verksamheten 9 500 000 kronor 

o Eventuell återställning av aktiekapital i dotterbolagen 5 500 000 kro-

nor (Beräknat utifrån kvarvarande medel) 

 

Bedömning 

Bedömningen är att om inte ägarkommunerna lämnar tillskott motsvarande 

de efterfrågade 30 000 000 kronor kommer Inlandsbanan AB att hamna på 

obestånd under 2022. Bedömningen är med ledning av bland annat den 

prognos Inlandsbanan gjort för 2022 att bolaget har med ett tillskott från 

ägarna goda förutsättningar att finansiera fortsatt drift av verksamheten utan 

nya åtaganden från ägarna. Att det finns en kompetent ledning med förmåga 

att styra, analysera och vidtaga åtgärder för företagets fortlevnad och ut-

veckling är betydande för att man inte ska hamna i en framtida obeståndssi-

tuation. 
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KS § 81 – forts.  

 

Storumans kommun äger aktier i Inlandsbanan uppgående till 150 000 kro-

nor. Storumans kommun har också en borgen i Inlandsbanan på 2 473 684 

kronor. Bedömningen är att vid obestånd så kommer kommunen inte att få 

tillbaka någon del av aktiekapitalet. Bedömningen är också vid obestånd att 

endast en mindre del av borgensåtagandet kan återfås. 

 

Storumans kommuns del av det ovillkorade aktieägartillskottet är 1 610 594 

kronor motsvarande kommunens andel av aktiekapitalet. Aktieägartillskott-

et är ovillkorat och är därmed resultatpåverkande för kommunen. Tillskottet 

ska belasta posten finansiella kostnader i kommunens resultaträkning. Pro-

gnosen på kommunens finansiella kostnader är före aktieägartillskottet plus 

800 000 kronor. Återstående 810 594 kronor kan finansieras ur kvarstående 

kommungemensamma omstruktureringsmedel på verksamhetskod 2202. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-05-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16 § 58. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att ett ovillkorat aktieägartillskott på 1 610 594 kronor lämnas till Inlands-

banan AB för 2022 under förutsättning att övriga aktieägare också lämnar 

ett ovillkorat aktieägartillskott utifrån sin ägarandel. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 18 (58)  

   

Kommunstyrelsen 2022-05-30  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 82  KS/2021:812 - 840 

 

Strategisk plan för utveckling av turismen i Storumans  

kommun 2021-2030 
 

Förslag till en strategisk plan för utveckling av turismen 2021–2030 har  

tagits fram. En avsatt resurs har jobbat med att ta fram strategin i dialog 

med företag, destinationsföreträdare och kommunala tjänstepersoner.  

Strategin beskriver hur kommunen övergripande ska stödja en hållbar ut-

veckling av besöksnäringen. 

 

Strategin ska åtföljas av en handlingsplan som årligen avstäms och revide-

ras på verksamhetsnivå. Storumans kommunföretag AB ansvarar för att 

samla en grupp som tar fram handlingsplanen och för årlig uppföljning av 

densamma. Revidering av strategin blir endast aktuell om den årliga av-

stämningen visar att så är nödvändigt. 

 

Storumans kommunföretag AB beslutade 2021-10-11 att föreslå kommun-

fullmäktige att godkänna strategisk plan för utveckling av turismen 2021 – 

2030. Styrelsen beslutade också att föreslå kommunfullmäktige att upphäva 

besluten i kommunfullmäktige 2010-06-22 § 63 i ärendet turiststrategi för 

Storumans kommun. 

 

Återremiss - kommunstyrelsen 2021-11-08 § 160 

Efter yrkande från Hans-Peter Carlson (L) beslutade kommunstyrelsen åter-

remittera ärendet för ytterligare beredning genom uppdrag till förvaltningen 

att ta fram en handlingsplan kopplad till strategin. 

 

Koncernchefs tjänsteutlåtande 2022-05-22 efter återremiss 

En handlingsplan kopplad till strategin har tagits fram och bilagts ärendet. 

Enligt strategin i punkten 4.1 Handling och resurser för koordinering ska 

strategin beslutas politiskt medan handlingsplanerna beslutas av koncern-

ledningsgruppen. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtanden 2021-10-19 och 2022-05-22. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättad strategisk plan för utveckling av turismen i Storumans kom-

mun 2021–2030 fastställs 
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KS § 82 – forts.  

 

att kommunfullmäktiges tidigare beslut om turiststrategi för Storuman 

kommun 2010-06-22 § 63 upphävs. 

----- 
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KS § 83  KS/2022:298 - 107 

 

Ansvarsfrihet år 2021 för kommunalförbundet Partnerskap 

Inland - Akademi Norr 
 

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr avseende år 2021 fastställdes av direktionen den 24 februari 2022. 

 

Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 

direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 

fullmäktige. 

 

Av upprättad revisionsberättelse för 2021 framgår att revisorerna tillstyrker 

att respektive kommunfullmäktige beviljar direktionen i kommunalförbun-

det samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2021 samt att årsredo-

visning för 2021 godkänns. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktige beviljar direktionen i kommunalförbundet samt de 

enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2021 

 

att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för 2021. 

 

Jäv 

Tomas Mörtsell (C), Anders Persson (C) och Karin Malmfjord (S) deltar 

inte i ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. 

----- 
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KS § 84  KS/2022:202 - 106 

 

Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 

2023-2026 
 

Under perioden 2019 – 2022 har kommunerna i Västerbottens län tillsam-

mans med Region Västerbotten haft en samverkansöverenskommelse för 

regionalt utvecklingsarbete. Ny samverkansöverenskommelse ska göras för 

den nya mandatperioden 2023–2026. 

 

Samverkansstrukturens syfte är att skapa forum och nätverksstrukturer för 

en förtroendefull, effektiv och transparent samverkan för regional utveck-

ling. Samverkan omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget som 

mellankommunal samverkan. Samverkansstrukturen innehåller politiska 

och tjänstepersonbaserade forum och bygger på samverkansområden base-

rade på den regionala utvecklingsstrategin. 

 

Den överenskommelse som tagits fram mellan kommunerna och Region 

Västerbotten är likalydande för alla kommuner. För varje kommun tydlig-

görs överenskommelsens innebörd för den enskilda kommunen genom att 

ett samverkansavtal tecknas mellan kommunen och regionen. 

 

Arbetet med framtagandet av den nya samverkansöverenskommelsen har 

skett utifrån det som framkommit i utvärderingsdialogerna under hösten 

2022 och den tidigare halvtidsutvärderingen som genomfördes våren 2020. 

 

Bedömning 

Samtliga länets kommuner och Region Västerbotten har varit delaktiga i 

framtagandet av överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 

2023–2026 med tillhörande samverkansavtal för regional utveckling. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-04-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16 § 59. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta överenskommelsen om samverkan för regional utveckling  

2023–2026 med tillhörande samverkansavtal för regional utveckling. 

----- 
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KS § 85  KS/2022:207 - 609 

 

Inrättande av delegation för utbildning 
 

Den 27 februari avskaffade regionala utvecklingsnämnden beredningen för 

utbildning och kompetensförsörjning (BUK), till följd av regionfullmäkti-

ges beslut att anta en ny förtroendepersonsorgansiation. Primärkommunala 

beredningen har sett över vilka verksamhetsdelegationer som ska finnas i 

samverkansorganisationen under primärkommunala beredningen. En dele-

gation för utbildning föreslås inrättas så snart som möjligt under 2022 för 

att överta delar av uppdraget från beredningen för utbildning och kompe-

tensförsörjning. En uppdragsbeskrivning som beskriver denna delegations 

verksamhet finns framtagen och kommer att antas av primärkommunala de-

legationen. 

 

Förslaget är att BUK ersätts av en delegation för utbildning bestående av 

förslagsvis en nämndsordförande inom barn- och utbildningsfrågorna per 

kommun, samt ett tjänstepersonsstöd från regional utveckling. Delegationen 

av dess nätverk av skolchefer, samt gymnasienätverket, fångar upp de frå-

gor som BUK och tidigare Utbildningsdelegationen har hanterat, och säker-

ställer en fortsatt god samverkan inom utbildningsfrågorna i Västerbottens 

län. 

 

Regionala utvecklingsnämnden vid Region Västerbotten har översänt un-

derlag med förslag att kommunen tar beslut om att inrätta en delegation för 

utbildning inom överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 

2019–2022. Vidare föreslås att kommunen ska utse en ledamot i delega-

tionen. 

 

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

yttrande. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande 2022-05-09 

Regionfullmäktige beslutade den 22 februari att anta en ny förtroendeper-

sonsorganisation där det inrättas tre fullmäktigeberedningar som får upp-

draget att jobba länsövergripande med följande frågor; 

 

o Beredning för kompetensförsörjning: Uppdrag att beskriva och 

o föreslå långsiktiga åtgärder för kompetensförsörjningen, både för den 

egna organisationen som för länet. 

o Demokratiberedningen: Uppdrag att föra medborgardialog i årliga 

o tematiska arbeten utifrån fullmäktigebeslut. 
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KS § 86 – forts.  

 

o Beredning för samverkan och regional utveckling: Uppdrag att 

o jobba länsövergripande med uppdraget att fånga upp relevanta pri-

märkommunala perspektiv inom området för regional utveckling 

 

Till följd av regionfullmäktiges beslut att inrätta dessa beredningar avskaf-

fade regionala utvecklingsnämnden den 27 februari de två nämndsbered-

ningarna; beredningen för regional utveckling och beredningen för utbild-

ning och kompetensförsörjning. Ledamöterna som var valda till dessa be-

redningar entledigades fr.o.m. 1 mars. Primärkommunala beredningen har 

sett över vilka verksamhetsdelegationer som ska finnas i samverkansorgani-

sationen under primärkommunala beredningen. En delegation för utbildning 

föreslås inrättas så snabbt som möjligt under 2022 för att överta delar av 

uppdraget från beredningen för utbildning och kompetensförsörjning. 

 

Politisk samverkan mellan Region Västerbotten och länets kommuner är 

fortsatt viktig, till exempel för utveckling av samarbetet mellan regionen 

och kommunerna i elevhälsoarbetet och för regionalt samarbete i planering 

och dimensionering av gymnasieskolan där ett förslag om krav på fördjupat 

regionalt samarbete väntas komma till Sveriges riksdag under 2022. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2022-05-09 § 35. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inrätta en delegation för utbildning inom överenskommelsen om sam-

verkan för regional utveckling 2019–2022  

 

att utse fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anders  

Persson (C) till Storumans kommuns ledamot i delegationen för utbildning.  

----- 
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KS § 86  KS/2022:282 - 007 

 

Grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2021 
 

Av kommunallagen och god redovisningssed följer att revisorerna årligen 

ska granska alla styrelser och nämnder. Syftet med den översiktliga gransk-

ningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisions-

berättelse. 

 

Revisorernas sammanfattande bedömning 2021 

 

Granskningsområde Revisionell bedömning 

Ändamålsenlighet Tillräcklig 

Ekonomiskt tillfredsställande Tillräcklig 

Intern kontroll Tillräcklig 

 

Revisorerna lämnar ingen rekommendation till kommunstyrelsen utifrån 

genomförd granskning. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-05-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16 § 60. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inte vidta några särskilda åtgärder med anledning kommunrevisorernas 

grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2021. 

----- 
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KS § 87  KS/2022:284 - 007 

 

Granskning av kommunkoncernens arbete med internkon-

troll 
 

Kommunrevisionen och lekmannarevisorer i kommunägda bolag har inom 

ramen för grundläggande granskning genomfört en riktad granskning inom 

området internkontroll. Syftet med granskningen är att ge revisionen ett un-

derlag till uttalande i revisionsberättelse och granskningsrapport. 

 

Sammanfattande revisionell bedömning 

 

Revisionsobjekt Bedömning 

Kommunstyrelsen Tillräcklig 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden Tillräcklig 

Omsorgsnämnden Tillräcklig 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tillräcklig 

Storumans Kommunföretag AB Tillräcklig 

Fastighets AB Umluspen Delvis 

Hemavan Tärnaby Airport AB Delvis 

Industri- och logistikcentrum AB Tillräcklig 

 

För att utveckla kommunkoncernens arbete med internkontroll lämnar revi-

sorerna följande rekommendationer: 

 

o Kommunstyrelsen bör säkerställa att samtliga organ (nämnder och bo-

lag) tillämpar en enhetlig bedömningsskala när det gäller såväl riskbe-

dömning (riskvärde 1–16) som tillförlitlighet i kontrollerad pro-

cess/rutin (skala 1–4). Lämpligtvis bör den skala som tillämpats av 

kommunstyrelsen/omsorgsnämnden även nyttjas av övriga or-

gan/verksamheter. 

 

o Styrelser och nämnder gör en årlig prövning om plan för intern kon-

troll är heltäckande. Prövning görs gentemot kommunfullmäktiges 

reglemente för intern kontroll (§ 1 Syfte med intern kontroll). 

 

o Styrelser och nämnder ser till att rapportering till kommunsty-

relse/kommunfullmäktige sker i enlighet med fullmäktiges direktiv. 

Detta bör framgå i nämnds-/styrelseprotokoll. 
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KS § 87 – forts.   

 

Bedömning 

Bedömningen är att revisorernas rekommendationer ska beaktas och inarbe-

tas av kommunstyrelsen, nämnderna och kommunala bolag i kommande 

planer för internkontroll samt vid den årliga uppföljningen av internkon-

troll. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-05-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16 61. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att revisorernas rekommendationer ska beaktas och inarbetas av kommun-

styrelsen, nämnderna och kommunala bolag i kommande planer för intern-

kontroll 

 

att kommunstyrelsens bedömningsskala ska tillämpas av nämnder och 

kommunala bolag 

 

att vid årlig uppföljning av internkontroll ska nämnderna också besluta om 

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen 

 

att vid årlig uppföljning av internkontroll ska de kommunala bolagen också 

besluta om att tillföra resultatet av uppföljningen till bolagsstyrningsrappor-

ten. 

----- 
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KS § 88  KS/2022:344 - 981 

 

Bidrag ur medel för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser 

2022 
 

Kommunstyrelsen har för år 2022 avsatt 500 000 kronor för attraktivitets-

höjande utvecklingsinsatser. 

 

Gällande riktlinjer för ansökningar och fördelning av medlen, beslutade av 

kommunstyrelsen 2021-06-01 § 80, innebär bland annat följande: 

 

o Insatserna ska kunna komma alla kommuninvånare till del och även i 

möjligaste mån höja attraktiviteten för besökare till kommunen. 

o Föreningar och kommunala verksamheter kan söka bidrag för insat-

serna men även andra parter som t.ex. ekonomiska föreningar, om det 

inte innebär gynnande av enskild och att alla andra kriterier. 

o Utlysning av medlen sker normalt två gånger per år, primärt en gång 

på våren och en kompletterande på hösten om det finns kvarstående 

medel att fördela. 

 

Den primära utlysningsperioden för 2022 har pågått under perioden 1 mars-

30 april. 

 

Ansökningarna, som beretts med riktlinjerna som grund av de handläggare 

inom kommunstyrelseförvaltningen som också bereder ansökningar om för-

eningsbidrag ur bygdemedel, har sammanställts i en förteckning med för-

slag till beslut. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2022-05-12. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16 § 62. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja bidrag ur 2022 års medel för attraktivitetshöjande utvecklingsin-

satser enligt följande: 

 

Sökande 

Ärendebeteckning 

Projekt/ändamål Belopp 

Storumans kommun 

Vallnässkolan 

KS/2022:126 

Rastkul! 10 000 
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Sökande 

Ärendebeteckning 

Projekt/ändamål Belopp 

Storumans musik- och  

teaterförening 

KS/2022:152 

Annonsering 15 000 

Storumans PRO 

KS/2022:188 

Glada bowlare 12 960 

Inlandskult 

KS/2022:195 

Inlandsbanefestivalen 2022 - 6 000 

Tärna IK Fjällvinden 

KS/2022:235 

Hemvändarkväll på Udden 35 000 

Storumans kommun 

Räddningstjänsten 

KS/2022:249 

Utbildning ASOP (suicidpre-

vention) 

55 000 

Reumatikerföreningen 

KS/2022:266 

Vattengympa 8 000 

Hemavan Aktiv Ungdom 

KS/2022:290 

Snowkidz 80 000 

Storumans kommun 

Kanslienheten 

KS/2022:303 

YAM (Youth Aware of Men-

tal Health) 

37 000 

Frälsningsarmén 

KS/2022:304 

Projektor och duk 30 000 

Stensele föräldraförening 

KS72022:305 

Stenseles ungdomar – 4 500 

Stensele SK 

KS/2022:306 

Stensele runt 5 000 

Stensele SK 

KS/2022:307 

Skidspåret i Stensele 9 500 

Stensele SK 

KS/2022:308 

Kommunserien i löpning 8 500 

Stensele SK 

KS/2022:309 

Karateutbildning 5 000 

Röda korset 

KS/2022:313 

Ökad tillgänglighet och lo-

kalnyttjande 

20 500 

Kulturakademin 

KS/2022:321 

Kulturinsatser 70 000 

Storumans hembygdsför-

ening 

KS/2022:322 

Renovering av hembygds-

gården 

15 000 
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Sökande 

Ärendebeteckning 

Projekt/ändamål Belopp 

Slussfors IK 

KS/2022:323 

Discgolfbana 31 750 

Tärna IK Fjällvinden 

KS/2022:325 

Evenemangsutrustning 25 000 

Summa  483 710 

 

att avslå följande ansökningar: 

 

Sökande 

Ärendebeteckning 

Projekt/ändamål Sökt  

belopp 

Umfors bys samfällighets-

förening 

KS/2022:189 

Skotersladd 50 000 

Gunnarbergs 

Vägsamfällighetsförening 

KS/2022:250 

Siktröjning – inköp av röj-

ningsaggregat 

82 900 

 

att inte genomföra någon kompletterande utlysning hösten 2022 av kvarstå-

ende medel. 

----- 
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Exploatering - Laxvik 1:23 
 

Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att undersöka möjlighet och vilja 

bland politiken att exploatera kommunägda fastigheten Laxvik 1:23 i  

Tärnaby. Fastighet Laxvik 1:23 har varit till salu under en längre tid men 

kommunen har ej fått ett bud som motsvarar det värderade priset. 

 

I den nya fördjupade översiktsplanen för Tärnaby som är ute på granskning 

utpekas fastigheten Laxnäs 1:23 som lämplig för utbyggnad av bostadsom-

råden. Bostadsområdena föreslås anslutas till vägnätet genom Kanahobbs-

vägen eller genom en förlängning av Bergsvägen. 

 

Kommunen kan arbeta fram en detaljplan för fastigheten som möjliggör för 

boende i form av fritidsboende eller attraktiva tomter för permanentboende. 

Kommunen kan sedan göra en ny bedömning gällande ifall kommunen 

själva vill exploatera fastigheten Laxvik 1:23 eller om kommunen anvisar 

det då planlagda området till exploatör. 

 

En planlagd fastighets värde ökar och är lättare att sälja ifall kommunen 

väljer att sälja fastigheten istället för att själva exploatera. 

 

Bedömning 

Fastigheten Laxvik 1:23 erbjuder ett ypperligt geografiskt läge för fortsatt 

utveckling av Tärnaby. 

 

Beredande organs förslag 

Mark- och exploateringsingenjör Oscar Elffors 2022-05-04. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16 § 63. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan 

för bostäder inom fastigheten Laxvik 1:23. 

----- 
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Markanvisningsavtal - del av Björkfors 1:5 (område vid  

Högfjällshotellet) 
 

Förslag till markanvisningsavtal har upprättats med Hemavans Högfjälls-

hotell AB. 

 

Förslaget innebär att Hemavans Högfjällshotell AB, under en tid av två år 

från och med 2022-06-30, har ensamrätt att förhandla med Storumans 

kommun avseende exploatering och markförvärv om ca 8402 m2 av  

Björkfors 1:5. Med anledning av rådande pandemi samt att detaljplanens 

genomförande kan komma att försenas så förlängs markanvisningsavtalet 

med ytterligare ett år och godkänns vid underskrift av avtalet. 

 

Hemavans Högfjällshotell AB inkom under 2021 med förfrågan om mar-

kanvisning för att få möjlighet att arbeta fram en ny detaljplan. Den nya  

detaljplanen förväntas leda till en utveckling av verksamheten runt Hög-

fjällshotellet. 

 

Enligt kommunstyrelsens beslut 2022-04-12 är det idag möjligt att anvisa 

marken förutsatt att marken värderas av oberoende part inför försäljning 

och att fastigheterna längs Ekenstams väg säkras tillfart. Dessa punkter är 

med i föreslaget markanvisningsavtal. 

 

Beredande organs förslag 

Mark- och exploateringsingenjör Oscar Elffors tjänsteutlåtande 2022-05-04. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal. 

----- 
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Initiativärende - kompensation till de anställda för insatser 

under pandemin 
 

Enligt 4 kap. 20 § Kommunallagen har ledamot rätt att väcka ärende i 

nämnd (initiativrätt). Med hänvisning till detta har Daniel Johansson (V) i 

skrivelse 2021-06-17 aktualiserat rubricerat ärende där han skriver följande: 

 

Storumans kommun och dess innevånare drabbades med full kraft under 

hösten 2020 av den pandemi som fortfarande härjar i världen. Vi såg hur 

vårt största boende blev utslaget med stor smittspridning och många döds-

fall som följd. Som en följd av detta hade vi under en längre tid en mycket 

påverkad och ansträngd situation inom vår omsorgsverksamhet. Många av 

våra anställda blev sjuk och vikarier fick hoppa in i verksamheter där de 

inte jobbar i vanliga fall samt att viss omflyttning av personal gjordes. Vi 

vet nu att i efterhand att vi kompenserats väl av staten med statsbidrag för 

att hantera pandemins effekter. En kompensering som bör komma vår per-

sonal till del, den personal som faktiskt räddade liv och vårdade svårt 

sjuka. 

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att Storumans kommun omgående inleder samtal och förhandling med de 

fackliga organisationerna om kompensation till de anställda. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 § 114 att överlämna initiativären-

det till arbetsutskottet för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrativ chef tillika t.f. socialchef för tjänsteutlåtande. 

 

Administrativ chefs tillika t.f. socialchefs tjänsteutlåtande och bedöm-

ning 2021-09-23 

Daniel Johansson (V) har i initiativärende pekat på en ansträngd situation 

inom kommunens omsorgsverksamhet under den pandemi som fortfarande 

pågår. En ansträngd arbetssituation och omflyttning av personal anförs som 

exempel på argument till varför en extra kompensation bör utgå. Vidare pe-

kar Johansson på att finansiering finns eftersom kommunerna blivit kom-

penserade i form av tillkommande statsbidrag. 

 

Ingen lär glömma hur covid-19 utbrottet som drabbade kommunens största 

boende Tranan påverkade omsorgsverksamheten, de boende, anhöriga och 

medarbetarna. 
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De som arbetade på Tranan och de som kom att tillfälligt placeras dit gjorde 

utan tvekan ett gott arbete som krävde mer av var och en än vad som hör 

vardagen till. 

 

Under utbrottet tillämpades kollektivavtalets regler för arbetstid, övertid, 

förflyttning och så vidare. Skälet var att det bedömdes vara det enda rättvisa 

sättet att hantera var och en. Skulle de som förflyttades till Tranan ha något 

extra medan ordinarie personal som fick lära de tillkommande inte skulle 

kompenseras? Bedömningen blev att det inte var någon bra princip. 

 

Det saknades inte starka signaler från de fackliga organisationerna om att 

kommunen som arbetsgivare borde göra särlösningar i denna situation. Ar-

betsgivaren valde emellertid att stå fast vid att utgå från tecknade kollektiv-

avtal. 

 

Att vid behov förflyttas, arbeta övertid, förändra arbetsmetoder och att un-

der perioder arbeta under en högre belastning ligget inom ramen för den en-

skildes arbetsskyldighet och regleras i samtliga fall av gällande kollektivav-

tal. 

 

Att vårda äldre, ofta multisjuka, är dessutom huvuduppgiften som utförs 

varje dag inom äldreomsorgen. 

 

Det bör också beaktas att covid-19 påverkade skolans verksamheter påtag-

ligt. Skolstängningar, hemundervisning, annan arbetssituation och hög sjuk-

frånvaro tillhörde under en period vardagen även inom fritids-, kultur- och 

utbildningsnämndens område, vilket pekar på en annan problematik med 

förslaget. Kompensation vid sida av kollektivavtalen, hur ska den hanteras 

rättvist? Är det personalen på Tranan och de som flyttats dit som ska komp-

enseras? Eller är det all personal inom omsorgen som kanske inte hanterade 

brukare med covid-19 men som behövt arbeta lite hårdare ändå på grund av 

att en kollega tillfälligtvis tjänstgör på Tranan? Skolorna som fick stänga, 

hur ska man se på dem, ska de också kompenseras och i så fall hur för att 

det ska vara rättvist? 

 

Region Västerbotten gjorde en del punktinsatser avseende kompensation till 

vissa grupper som ansågs förtjäna det särskilt med anledning av covid-19. 

Av den mediala rapporteringen att döma blev det inte särskilt lyckosamt, 

särskilt ur rättvisesynpunkt. 
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Omsorgsnämnden gör vid delårsbokslutet en prognos om en negativ bud-

getavvikelse uppgående till ca -7 mnkr. Fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens prognos pekar mot ca –2 mnkr. Även om Storumans kommun 

som helhet ser ut att göra ett starkt resultat så saknas förutsättningarna inom 

nämnderna att finansiera någon ytterligare kompensation. Ramarna för sty-

relse och nämnder är beslutad av kommunfullmäktige och kan således  

endast ändras där. 

 

Mot bakgrund av ovanstående är förslaget i initiativärendet svårt att genom-

föra ur rättviseperspektiv och dessutom saknas finansiering i ram gällande 

kommunens två största nämnder. 

 

Återremiss vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-08 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-08 § 167att återremittera ärendet för 

ytterligare beredning genom att 

 

o fackliga organisationerna kallas till samråd och förhandling 

 

o det utreds hur många anställda som kan vara berörda av kompensation 

och att det i samråd med fackförbunden sätts en nivå på kompensa-

tionen i pengar eller ledighet. 

 

Administrativ chefs tillika t.f. socialchefs tjänsteutlåtande och bedöm-

ning 2022-05-09 - efter återremiss 

Samråd med de fackliga organisationerna förs löpande över året i olika 

former och på olika nivåer. Allt detta regleras genom vårt samverkansavtal 

som vi har med samtliga kollektivavtalsslutande parter. 

 

Även i samband med löneöversyn genomförs överläggningar alternativt in-

ledande förhandlingar med fackförbunden i syfte att samråda om principer-

na för löneöversynen. 

 

Vid löneöversyn 2022 har några åtgärder vidtagits. 

 

Kommunal 

Värdet i Kommunals avtal var summan av 380 kr/individ samt 0,3 % av lö-

nesumman ytterligare att fördela. Storumans kommun har i löneöversynen 

fördelat mer än avtalet ger, på helårsbasis ca 100 000 kr. 
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2022 genomförs sänkt arbetstidsmått för de som arbetar ständig natt. Enligt 

avtalet ska göras avräkning på löneutrymmet med anledning av förkort-

ningen, så har inte skett vilket ytterligare ökar utfallet. 

 

Kommunal har således fått ett högre utfall i löneöversynen jämfört med vad 

avtalet ger samt att ingen avräkning skett kopplat till det förändrade arbets-

tidsmåttet, det samlade värdet på årsbasis uppskattas till mer än 150 000 kr. 

 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 

Löneöversynen pågår, utfallet för de båda förbunden bedöms uppnå förhål-

landevis hög nivå inom vår kommun men inom ramen för budget. 

 

Vårdförbundet 

Avtal nyligt klart, löneöversyn ska genomföras. 

 

Övriga fackliga organisationer 

Utfall inom budgetram. 

 

Således har viss kompensation skett, inom budgetram och utifrån aktuella 

kollektivavtal. 

 

Avslutningsvis är det enligt gällande delegationsordning kommunstyrelsens 

arbetsutskott som är kommunens personalorgan, varför den här typen av 

frågor bör avgöras där. 

 

Mot bakgrund av argumentationen från tidigare tjänsteutlåtande och det 

som till det anförs i det här rekommenderas att initiativärendet avslås. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef/t.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtanden  

2021-09-23 och 2022-05-09. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 102 och  

2022-05-16 § 66. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 167. 

 

Arbetsutskottet förslag 

 

att initiativärendet avslås. 
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Yrkanden 

Daniel Johansson (V) yrkar 

 

att 1 miljon kronor avsätts ur budget för kommungemensamma omstruktu-

reringsmedel 2022 och att detta tillsammans med verksamhetsföreträdare 

och fackliga organisationer prioriteras till de anställda som gjort störst upp-

offringar under pandemin 

 

att en återrapportering görs till kommunstyrelsen när ärendet är hanterat. 

 

Anders Persson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Daniel  

Johansson ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

 

Omröstning 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

 

o Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 

o Nej-röst för bifall till Daniel Johansson ändringsyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Parti Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

C Tomas Mörtsell 1   

M Karin Holmner 1   

C Anders Persson 1   

C Malin Svensson 1   

M Ulf Vidman 1   

M Eva Banstorp 1   

L Hans-Peter Carlson 1   

KD Allan Forsberg 1   

S Karin Malmfjord 1   

S Ulrik Dahlgren 1   

S Peter Åberg 1   

S Daniel Johansson  1  

SD Marie Berglund  1  

  11 2  
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Med 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller kommunstyrelsen arbetsutskottets 

förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå initiativärendet. 

 

Reservation 

Daniel Johansson (V) reserverar sig skriftligen enligt nedan till förmån för 

eget yrkande. 

 

”Vi vet att många i vår personal inom främst äldreomsorg, barnomsorg och 

skola slitit hårt under den pandemin som drabbade Storumans kommun 

hårt. 

Vi lägger därför ett skarpt förslag idag då vi ser att vi behöver vända ut-

vecklingen och börja uppskatta vår personal innan vi står helt utan. Vi får 

omfattande rapporter om verksamheter som går en otroligt tuff sommar till 

mötes och vi riskerar tappa ytterligare personal om vi i politiken inte börjar 

agera. Detta är en signal om hur viktig vi ser att personalen är. Vi får ofta 

höra hur det privata näringslivet skapar välfärd och är en förutsättning för 

att anställa personal i offentlig verksamhet. Vänd på det resonemanget. 

Utan välfärd skulle väldigt få kunna driva företag i kommunen, det privata 

och de offentliga är beroende av varandra för vårt samhälle och vår kom-

mun. 

Att falla tillbaka på att ordinarie löneöversyner görs och att det skapar 

missnöje i personalgrupperna om vissa får ta del av kompensation och 

vissa inte håller inte som argument när kommunen nyligen gjort vinst på 

27,8 miljoner 2021 och prognostiserad vinst för 2022 uppgår till 14,5 mil-

joner. Genom dialog med vår personal kan vi motivera ett beslut men ge-

nom att inte föra dialog med personalen skapar vi missnöje. Staten har 

kompenserat Storumans kommun väl under covid pandemin och detta ska 

komma våra anställda till del i högre utsträckning tycker Vänsterpartiet.” 

----- 
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Ansökan om medfinansiering - projekt Solaris 
 

Kanslienheten har via stabschef Jimmy Lindberg 2022-04-08 inkommit 

med ansökan om medfinansiering till rubricerat projekt. Sökt belopp är 

568 215 kr. 

 

Projektbeskrivning 

Kommunens camping arrenderas ut periodvis, på senare år även vintertid. 

Campingen består av 24 stugor varav 22 med varmvattenberedare och andra 

förbrukare som årligen använder i genomsnitt 5750 kWh per styck men 

merparten fördelat på de fullutrustade stugorna. Därtill finns 62 elstolpar 

som i genomsnitt förbrukar 1000 kWh. Beläggningsgraden varierar men 

detta har i genomsnitt inneburit en energianvändning på drygt 200 000 

kWh/år de senaste tre åren. 

 

Högre energikostnader i framtiden innebär utmaningar för vår kommun och 

riskerar att leda till att det blir svårare för kommunen att hyra ut anlägg-

ningen. 

 

Projektet ska därför installera 63 stycken 390 Wp solpaneler på servicehu-

set med kapacitet att producera cirka 20 000 kWh per år, cirka 10% av den 

totala förbrukningen. Utvärdering görs mot målproduktion 20 000 kWh. 

Campinggäster är miljömedvetna och en anläggning enligt föreslaget be-

döms som en sidoeffekt även leda till goodwill och viss positiv PR-effekt. 

 

Parallellt med denna ansökan ska en ansökan till Klimatklivet skickas in. 

Om även den ansökan beviljas kommer ytterligare solpaneler att installeras 

för den summa som beviljas av Klimatklivet, upp till 225 965 kr. 

 

Projektperiod 

2022-05-01 – 2023-12-31 

 

Styrgrupp 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Arbetsgrupp 

Stabschef (tillika projektledare), teknisk chef/fastighetsansvarig, energi- 

och klimatrådgivare 
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Kostnadsbudget 

Solpaneler inkl, installation 325 000 kr 

Fordonsladdare inkl. betalfunktion 82 215 kr 

Installation av laddstolpar, elskåp 143 750 kr 

Kulvert 17 250 kr 

Summa 568 215 kr 

 

Bedömning 

Ansökan har behandlats av kommunens beredningsgrupp för projekt och av 

koncernledningsgruppen. Ansökan bedöms vara välskriven, välförankrad 

och tydligt bidra till både klimatmål och ekonomiska mål och tillstyrks där-

för. 

 

Utredaren föreslår att ansökan beviljas med 568 215 kr ur bygdemedel av-

satta för medfinansiering av näringslivsfrämjande insatser och projekt år 

2022. 

 

Arbetsutskottets behandling 2022-05-16 § 67 

Arbetsutskottet beslutade uppdra till förvaltningen att komplettera besluts-

underlaget vad avser gällande avtal med arrendatorerna på Storumans cam-

ping och därefter överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Kompletterande beslutsunderlag 

Frågeställningar från arbetsutskottet 

Arbetsutskottet var i grunden positivt inställt till att bevilja ansökan. Dock 

ställdes frågan om hur man mellan fastighetsägaren (kommunen) och cam-

pingarrendatorn planerar att reglera de minskade elkostnader som installat-

ionen av solcellerna innebär. Detta behöver regleras eftersom nuvarande ar-

rendeavtal är baserat på en beräknad elförbrukning som inte omfattar 

”egna” solceller på anläggningen. 

 

Frågan har beretts i samråd mellan stabschef, koncernchef och kansliets ut-

redare. 

 

Det gällande arrendeavtalet med campingen innebär att arrendatorn själv 

bekostar el till verksamheten som bedrivs. En investering i solkraft enligt 

aktuell projektbeskrivning beräknas sänka kostnaderna med cirka 10 pro-

cent på årsbasis. För att arrendatorn, på grund av investeringen av solceller,  

inte ska överkompenseras under avtalstiden föreslås att arrendatorn fakture-

ras av Storumans kommun för månatlig elproduktion från solcellsanlägg-

ningen, både för direktanvänd el samt eventuellt försåld el. 
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Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtanden 2022-05-04 och 2022-05-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-05-16 § 67. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja ansökan med 568 215 kr ur bygdemedel avsatta för medfinansie-

ring av näringslivsfrämjande insatser och projekt för år 2022 

 

att revidera avtalet med campingarrendatorn för att omfatta att arrendatorn 

under resterande del av innevarande avtalstid separatfaktureras för den el 

som den nya solcellsanläggningen producerar, enligt rådande elpris för 

kommunens gällande elavtal. 

----- 
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Kommunalt driftbidrag till Hemavan Tärnaby Airport AB 

2022 
 

Från och med 2021 års detaljbudget har årligt driftsbidrag till Hemavan 

Tärnaby Airport AB lagts in i kommunstyrelsens budgetram. Kommunsty-

relsen har i sin detaljbudget för 2021 avsatt 2 000 000 kr som bidrag till 

Storumans kommunföretag AB för att möjliggöra tillskott till Hemavan 

Tärnaby Airport AB som koncernbidrag om underskott uppstår. 

 

Hemavan Tärnaby Airport AB uppvisar i årsredovisning för 2021 ett under-

skott motsvarande 1 999 410 kr före koncernbidrag. Koncernbidrag bedöms 

därför nödvändigt. 

 

Beredande organs förslag 

Redovisningsansvarig Helena Viktorssons tjänsteutlåtande 2022-05-17. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utbetala 2 000 000 kr som driftstöd till Hemavan Tärnaby Airport AB 

via koncernbidrag från Storumans kommunföretag AB för täckande av 

uppkommet underskott. 

----- 
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Villkor för statsstöd till Hemavan Tärnaby Airport AB enligt 

Gruppundantagsförordningen (GBER) 2022 
 

Storumans kommun har 2022-01-20 ansökt hos Trafikverket om statsbidrag 

för bidragsåret 2022 i enlighet med Trafikverkets ändringsföreskrifter om 

driftbidrag till icke statliga flygplatser, TRVFS 2018:1. Trafikverket har 

2022-04-27 beslutat att bevilja ansökan med 8 695 000 kr avseende driften 

av Hemavan Tärnaby Airport år 2022. 

 

Trafikverket har även 2022-04-29 beslutat att bevilja Storumans kommun 

548 000 kr i tillfälligt bidrag för icke statliga flygplatser som kompensation 

för intäktsbortfall. 

 

Beskrivning av stödmottagaren 

Hemavan Tärnaby Airport AB är ett kommunalt majoritetsägt bolag där 

kommunens moderbolag Storumans kommunföretag AB äger 95,9 % och 

privata ägare 4,1 % av aktierna. 

 

Bolaget omsatte 2021 totalt 17 855 000 kr inklusive statsstöd och gjorde ett 

resultat på 1 000 kr där statsstöd lämnades i form av statligt och kommunalt 

driftbidrag samt kompensation för pandemisituationen till en summa av 

10 745 000 kr. Dessutom erhöll bolaget från Tillväxtverket ett statligt stöd 

för korttidspermittering under pandemin på 1 120 177 kr för år 2021. 

 

Bolaget bedriver flygplatsverksamhet vid Hemavans flygplats, där den enda 

reguljära trafiken är den statligt upphandlade linjetrafiken Hemavan – (mel-

lanlandning) – Arlanda. 

 

Linjen ska enligt den statliga trafikplikten ha minst 900 enkelturer per år 

och de senaste fem årens passagerarsiffror ligger i genomsnitt 10 167 pas-

sagerare per år. Nästan ingen godstrafik bedrivs vid flygplatsen vid sidan av 

passagerartrafiken. 

 

Statsstöd till Hemavan Tärnaby Airport AB för år 2022 

Storumans kommun har för avsikt att ge statsstöd till en total summa av 

11 243 000 kr till Hemavan Tärnaby Airport AB. Detta bidrag består av 

8 695 000 kr statligt driftbidrag, 548 000 kr tillfällig statlig kompensation 

samt 2 000 000 kr kommunalt driftbidrag. Statsstöd i form av kommunalt 

driftbidrag är beslutat av kommunfullmäktige i Storumans kommun  

2019-11-26 § 177 via budget och plan för åren 2020 – 2023. Utbetalning av 

kommunalt driftbidrag är beslutat av kommunstyrelsen 2022-05-30 § 93.  
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Kommunens avsikt är att statsstödet betalas ut via kommunens moderbolag 

Storumans kommunföretag AB som i sin tur lämnar statsstödet i form av 

koncernbidrag till Hemavan Tärnaby Airport AB. 

 

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 a-c) 

Stödmottagaren är inte föremål för betalningskrav av aktuellt slag.  

Storumans kommun anser att stödmottagaren 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). 

 

Artikel 4 

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

tikel 4.1 cc). 
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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. 

 

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. 
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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 

2021 var godsvolymen enligt Transportstyrelsens statistik 0 ton, och för år 

2020 0 ton. 

 

Punkt 15 

Hemavans flygplats har en årlig passagerarvolym som med stor marginal 

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

2021 var volymen 8 496 passagerare, och år 2020 var volymen 5 583 pas-

sagerare. 

 

Punkt 16 

Enligt Storumans kommun förordnande av Hemavans flygplats som tjänst 

av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI), beslutat av kommunfullmäktige 

2016-06-13 § 73, ska följande ersättningsprinciper gälla: 
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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  

efter godkänt årsbokslut. Detta förfarande säkerställer att överkom-

pensation 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 2022 enligt Gruppundantagsförordning-

en (GBER) är uppfyllda. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2022-05-16. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja Hemavan Tärnaby Airport AB statsstöd med maximalt 

11 243 000 kr för täckning av förluster för år 2022 

 

att statsstödet består av 8 695 000 kr statligt driftbidrag från Trafikverket 

för år 2022, 548 000 kr i tillfällig statlig kompensation samt 2 000 000 kr 

kommunalt driftbidrag enligt kommunstyrelsens beslut 2022-05-30 § 93 

 

att betala ut statsstödet via kommunens moderbolag Storumans  

kommunföretag AB som i sin tur lämnar statsstödet i form av koncern-

bidrag till Hemavan Tärnaby Airport AB 

 

att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilka vissa kategorier av 

stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 

108 i fördraget, artikel 56 a) 
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att villkoren i kommissionens förordning anses vara uppfyllda enligt 

ovanstående prövning. 

----- 
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Budget för samiskt förvaltningsområde 2022 

 

Förslag till budget för 2022 års statsbidrag för samiskt förvaltningsområde 

har upprättats av minoritetssamordnaren. Statsbidraget för år 2022 uppgår 

till 660 000 kr. 

 

Förskola och skola 110 000 

Lönekostnad, språk- och kulturarbete 50 000 

Fortbildning personal 10 000 

Samisk mat 10 000 

Material 10 000 

Aktivitet förskola 20 000 

Aktivitet skola 10 000 

Äldreomsorg 115 000 

Lönekostnad, språk- och kulturarbete 40 000 

Fortbildning personal 10 000 

Samisk mat och matförädling 23 000 

Aktiviteter, språkstöd för samiska seniorer 40 000 

Material, tidningar, böcker m.m. 2 000 

Samråd 10 000 

Fortbildning, aktiviteter 10 000 

Språk och kultur 130 000 

Lönekostnad, språk- och kulturarbete 20 000 

Språk- och kulturevenemang 45 000 

Språkbad 20 000 

Tillgänglighet i samiska miljöer 20 000 

Samernas nationaldag 3 000 

Samiska bokbussen (V8) 22 000 

Samordning 260 000 

Lön 240 000 

Resor, logi 10 000 

Övriga administrativa kostnader 10 000 

Språkservice 15 000 

Tolktjänster, översättningar, skyltarbete 15 000 

Information 20 000 

Annonser 20 000 

Summa 660 000 

 

Budgetförslaget har behandlats i samrådsgruppen för samiskt förvaltnings-

område 2022-03-23. 
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Målsättningarna för arbetet beskrivs i Minoritets- och samepolitisk hand-

lingsplan för Storumans kommun 2019–2022, fastställd av kommunfull-

mäktige 2019-04-23 § 44. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2022-05-16. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa budget för samiskt förvaltningsområde för år 2022 enligt upp-

rättat förslag. 

----- 
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Ansökan om minoritetsspråkmedel - nordsamisk språk- och 

kulturresa 
 

En ansökan har inkommit 2022-04-05 om bidrag med 12 000 kr för att två 

ungdomar under helgen 14–17 april ska genomföra en nordsamisk språk- 

och kulturresa till påskfestivalen i Kautokeino. Evenemanget omfattar bland 

annat en ungdomskonsert, traditionell renkapplöpning samt Sami Grand 

Prix. 

 

På grund av pandemin kunde en planerad nordsamisk språkresa 2020 inte 

genomföras, och därför har eleverna ännu inte under högstadietiden haft 

någon möjlighet att besöka en språk- och kulturmiljö där nordsamiskan är i 

majoritet. 

 

Samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde har vid sammanträde 

2022-05-23 tillstyrkt att ansökan beviljas. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2022-05-16. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja ansökan med 12 000 kr ur minoritetsspråkmedel för år 2022, 

(verksamhet 9209). 

----- 
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Remiss - betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 

2022:14) 
 

Storumans kommun har i remiss daterad 2022-03-30 inbjudits att lämna 

synpunkter på rubricerat betänkande. Synpunkterna ska vara Finansdepar-

tementet tillhanda senast 2022-08-22. 

 

Ett förslag till yttrande har upprättats av en arbetsgrupp bestående av kom-

munkansliets utredare, stabschef, samhällsplanerare, IFO-chef, miljö- och 

samhällsbyggnadschef samt mark- och exploateringsingenjör. 

 

Sammanfattning av utredningens förslag 

Utredningen föreslår en ny, samlad bostadsförsörjningslag för att förbättra 

och förtydliga styrningen på området. Ett gemensamt mål för stat och 

kommun föreslås: 

 

Målet för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla att leva 

i goda bostäder. Arbetet med bostadsförsörjningen ska särskilt främja jäm-

lika uppväxtvillkor samt motverka boendesegregation och hemlöshet. 

 

Bostadsmarknaden ska fungera inkluderande och möta hushållens efterfrå-

gan och behov.  Regering och kommun ska var och en för sig och i samver-

kan arbeta för att nå målet. Såväl kommersiella som idéburna bostadsaktö-

rer ska ges förutsättningar att bidra till måluppfyllelsen. 

 

Utredningen anser att staten bör kliva fram som den ledande parten. Därför 

föreslås att staten, i likhet med vad som redan gäller för kommunerna, tar 

fram en nationell handlingsplan för bostadsförsörjningen. I inledningen av 

varje mandatperiod ska regeringen till riksdagen redogöra för planerade åt-

gärder. 

 

Utredningen föreslår vidare en breddning av kommunernas arbete med bo-

stadsförsörjning genom kommunala handlingsplaner för bostadsförsörjning 

med lokala mål. Syftet är att det nationella målet för bostadsförsörjningen i 

bostadsförsörjningslagen ska uppnås genom effektiva åtgärder i samspel 

med den kommunala självstyrelsen och med beaktan av varierade behov 

och förutsättningar. 

 

För att sänka trösklarna till bostad för vissa bostadssökande som kan ha 

svårt att bli godkända som hyresgäster föreslår utredningen en reglering av 

hyresvärdars tillträdeskrav med innebörden att kraven ska ha ett berättigat  
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syfte samt vara lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Kraven ska 

vara transparenta och tillhandahållas bostadssökande samt under vissa om-

ständigheter även kommunen. 

 

I syfte att förbättra förutsättningarna för barnfamiljer att kunna etablera sig 

på bostadsmarknaden föreslås att alla kommuner ska tillhandahålla hyresga-

rantier till barnfamiljer som har behov av det för att erhålla en permanent 

bostad. Garantierna finansieras genom ett statligt stöd till kommunerna. Till 

skillnad från den garanti som gäller nu ska kommunerna kunna erhålla stat-

ligt stöd även för familjer i behov av försörjningsstöd. Detta innebär en an-

svarsförskjutning genom att staten tar ökat ansvar för barnfamiljer vars bo-

stadsbehov inte tillgodoses på bostadsmarknaden. 

 

För att åstadkomma en mer aktiv och träffsäker förmedling av bostäder fö-

reslås att bostadsförmedlingar får tydligare förutsättningar att kunna till-

lämpa reservationer och större utrymme för förturer. 

 

Vad gäller de allmännyttiga bostadsbolagen konstaterar utredningen att de 

så kallade allbo-reglerna ger vida ramar för de allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolagen och det är möjligt att förena affärsmässighet med en 

socialt hållbar bostadsförsörjning. Men utredningen säger samtidigt att all-

männyttans handlingsutrymme inte används i särskilt stor utsträckning. För 

att säkra en medvetenhet om att de allmännyttiga kommunala bostadsaktie-

bolagen utgör ett av kommunens verktyg för att leva upp till sitt ansvar för 

bostadsförsörjningen föreslås att allbo-reglerna förs in i den nya bostadsför-

sörjningslagen, där de får ett större sammanhang och där målsättningen är 

tydliggjord. 

 

Utredningen vill också framhålla den idéburna bostadssektorn genom att 

idéburna bostadsaktörer skrivs in i målet för bostadsförsörjningen, men 

också genom ett verksamhetsbidrag till intresseorganisationer som främjar 

användardrivet idéburet bostadsbyggande. Utredningen anser att den 

idéburna bostadssektorn har särskild potential att bidra till bostadsförsörj-

ningen på svaga marknader. 

 

Förslag till yttrande 

Ett förslag till yttrande har upprättats. Yttrandets huvudsakliga synpunkter 

är att Storumans kommun ser positivt på förslaget om ett gemensamt mål 

för både stat och kommun, ett mål som tar fasta på vikten av kommersiella 

och idéburna aktörer. 
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KS § 94 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2022-05-18. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Finansdepartementet enligt upprättat förslag. 

----- 
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KS § 98  KS/2022:5 - 009 

 

Verksamhetsuppföljning - räddningstjänst 
 

Kommunstyrelsen har 2022-02-01 fastställt uppföljningsplan för sina egna 

verksamheter år 2022. 

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om räddnings-

tjänstens 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), 

administratör (0,5), ställföreträdande räddningschef (1,0) med inriktning 

mot förebyggande arbete, tekniker (1,0) med inriktning mot drift och  

underhåll. 

 

Uppdrag 

Den dagliga driften består bland annat av olycksförebyggande arbete,  

administration, materialservice samt personalfrågor. 

 

Händelser/aktiviteter 

Under våren 2022 har nya brandmän rekryterats. Beredskapsstyrkorna i 

Storuman och Tärnaby är nu fullt bemannade. Samtliga nya brandmän är 

introduktionsutbildade och färdig för tjänstgöring. Under hösten 2022 ska 

ytterligare två brandmän rekryteras till reservstyrkan i Tärnaby. 

 

Måluppfyllelse 

Räddningstjänsten bedöms nå sina två verksamhetsmål 2022. 

 

Ekonomi 

Räddningstjänsten hade ett mindre resultatöverskott 2021 på 500 000 kro-

nor. Nettobudgeten 2022 uppgår till 11 034 000 kronor. Resultatet för peri-

oden januari-april är på 30 procent vilket är tre procentenheter under rikt-

punkten 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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KS § 99  KS/2022:5 - 009 

 

Uppföljning - investeringsprojekt 
 

Kommunstyrelsen har 2022-02-01 fastställt uppföljningsplan för sina egna 

verksamheter år 2022. 

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om investe-

ringsprojekt. 

 

Kommunfullmäktige har avsatt en investeringsram på 120 000 000 kronor 

för skattefinansierad verksamhet åren 2020 till 2023.  Investeringar inom 

avgifts- och taxefinansierad verksamhet hanteras utanför investeringsramen. 

Utfall, prognos och återstående medel för investeringsperioden redovisas 

nedan. 

 
 Utfall 

t.o.m.  

2021 

Utfall  

januari-

april 

2022 

Prognos Ram  

2020-2023 

Återstår 

2022-2023 

Investeringar  

skattefinansierad 

verksamhet (tkr) 

28 357 4 338 28 426 120 000 63 217 

      

 Utfall 

t.o.m. 

2021 

Utfall 

januari-

april 

2022 

Prognos 

2022 

Beslutad 

total budget 

 

Investeringar 

taxefinansierad 

verksamhet (tkr) 

33 436 979 19 150 53 300  

      

 Utfall 

t.o.m. 

2021 

Utfall 

januari-

april 

2022 

Prognos 

2022 

  

Totalsumma in-

vesteringar (tkr) 

61 793 5 317 46 576   

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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KS § 100  KS/2022:5 - 009 

 

Uppföljning - projektverksamhet 
 

Kommunstyrelsen har 2022-02-01 fastställt uppföljningsplan för sina egna 

verksamheter år 2022. 

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning av projekt. 

 

Uppföljningen gäller projekt som beslutats av kommunstyrelsen eller kom-

munstyrelsens arbetsutskott inom ramen för bygdemedel avsatta för medfi-

nansiering av projekt, och som pågår under innevarande år – totalt tolv pro-

jekt för 2022. Ytterligare projekt bedrivs i kommunen men med annan typ 

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

empel inom fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, näringslivskontoret 

och via Akademi Norr. 

 

Projekten som ingår i uppföljningen har en kommunal medfinansiering på 

cirka 7 766 000 kronor.  Kvarvarande medfinansieringsutrymme att besluta 

om för år 2022 är ungefär 937 000 kronor. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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KS § 101 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 

Beslut Beslutsdatum 

Färdtjänst (9.1) April 2022 

Riksfärdtjänst (9.3) April 2022 

Skolskjuts (10.3) April 2022 

Beslut om att avstå från att lämna yttrande över  

externa remisser (5.12) 

Maj 2022 

 

Brådskande beslut (5.3) – deltagande i och  

medfinansiering av projekt Europeiska migrations- 

och integrationsnätverket 

2022-04-26 

Brådskande beslut (5.3) – ombud vid bolagsstämma 

med Inlandsbanan AB 

2022-05-25 

Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens  

investeringsram upp till 500 tkr 

2022-02-21 

2022-04-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 65,  

67-71 

2022-05-16 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KS § 102 

 

Meddelanden 
 

KS/2022:269 

Länsstyrelsens beslut 2022-04-13 om tillstånd att sätta upp valaffischer 

inom Västerbottens län inför 2022 års val till riksdagen samt region- och 

kommunfullmäktige. 

 

KS/2022:362 

Lantmäteriets information 2022-05-13 om fältarbete längs riksgränsen mel-

lan Sverige och Norge maj-juni 2022. Sveriges regering har utsett en svensk 

gränskommission vid lantmäteriet med uppdrag att göra en översyn av riks-

gränsen mellan länderna för att ge en tydlig redovisning av dess läge och 

hur den är markerad. 

 

KS/2022:136 

Bergsstatens beslut 2022-05-19 att bevilja Gold Line Resources Sweden 

AB undersökningstillstånd för området Paubäcken nr 104 i Storumans och 

Lycksele kommuner. 

 

KS/2018:699 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-05-11 § 35 om namn-

sättning av gator inom fastigheten Björkfors 1:107 m.fl., Västbyn i Hema-

van. 

 

KS/2022:363 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-05-11 § 24 om upp-

följningsplan för nämnden år 2022. 

 

KS/2022:60 

Kommunalförbundet Lystkoms direktionsbeslut 2022-04-29 § 16 om upp-

handling av e-arkiv för Lystkoms medlemskommuner. 

 

Följande protokoll redovisas: 

 

o Primärkommunala beredningen Region Västerbotten 2022-05-04 

----- 

 


