
STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23)  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2018-10-02  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2018-10-02, kl. 09.00-11.00 

   

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Anders Persson (C) tjänstgörande ersättare för Therese Granström (C) 

 Roland Gustafsson (KD)  tjänstgörande ersättare för Ulf Vidman (M) 

 Peter Åberg (S)  tjänstgörande ersättare för Karin Malmfjord (S) 

 Ann-Christine Jonsson (S)  

     

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare  

 Peter Persson koncernchef 

 Patrik Nilsson administrativ chef, § 76 

 Anton Stenvall upphandlare, § 80 

  

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Peter Åberg 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2018-10-02 Paragrafer §§ 74-89 

 

 

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

 Maria Mickelsson 

  

                      

                    Ordförande …………………………………………………… 

 Tomas Mörtsell 

 

 

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

 Peter Åberg 

 ANSLAG/BEVIS 

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

 

Organ                                             Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Sammanträdesdatum                     2018-10-02 

 

Datum då anslaget sätts upp          2018-10-08           Datum då anslaget tas ned    2018-10-30 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KSAU § 74  KS/2018:771 – 739 

 

Medborgarförslag - byggande av hyreslägenheter och seniorboende i 

Hemavan___________________________________________________ 

 

Eva Andersson har 2018-06-01 lämnat in ett medborgarförslag där hon fö-

reslår att kommunen snarast börjar arbeta för att bygga hyreslägenheter 

och seniorboende i Hemavan. Till medborgarförslaget bifogas listor med 

520 namnunderskrifter. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-12 § 49 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter över-

lämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande och remitterats till Fastig-

hets AB Umluspen (FABU) för yttrande.  

 

Bedömning 

Av FABU:s yttrande framgår att bolagets uppgift som allmännyttigt fas-

tighetsbolag är enligt ägardirektiv och bolagsordning att främja bostads-

försörjningen och tillgången till verksamhetslokaler som gynnar kommu-

nens utveckling. FABU försöker i första hand effektivisera befintliga 

byggnader och lokaler om behov uppstår. För att nyproduktion av hyreslä-

genheter ska bli aktuellt behöver FABU svar på följande parametrar: 

 

o Hur ser behovet ut (kö)? 

o Har fastighetsbolaget råd att bygga? 

o Kan marknaden acceptera hyresnivåerna gällande nyproduktion? 

o Finns entreprenörer som kan/vill bygga? 

 

I dagsläget står 14 personer i kö till lägenhet i Hemavan, vilket inte kan 

betraktas som onormalt eller inte kan hanteras inom befintligt bestånd i 

området. I dagsläget ligger produktionskostnaden för bostäder på ca 

30 000 kronor kvadratmeter BOA (Boarea) vid kusten. Bedömningen är 

att produktionskostnaderna är något högre i västra delen av Västerbottens 

inland, dels på grund av fraktkostnader, bristfällig konkurrens och att man 

bygger ett mindre antal lägenheter vid samma tillfälle. Även med statligt 

bidrag får en normal 2:a på 60 m² en faktiskt hyra på ca 7 000 kronor per 

månad.  

 

Om man via det nya kösystemet ser att behovet av bostäder finns, att pre-

sumtiva hyresgäster kan acceptera hyresnivåerna, att skälig ekonomi för 

fastigheten kan uppnås samt att konkurrenskraftiga priser vid nyprodukt-

ion erhålls bedömer FABU att det finns goda möjligheter för nyproduktion 

av bostäder i Hemavan. 
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KSAU § 74 – forts.   

 

Mot bakgrund av detta anser FABU att medborgarförslaget anses besvarat.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-09-12. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

  

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 75  KS/2018:1182 - 042 

 

Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2018 

 

Nettokostnaderna i förhållande till budget är under perioden januari t.o.m. 

augusti 64 procent vilket är 3 procentenheter under riktpunkt. Detta mot-

svarar ett överskott på ca 2 100 000 kronor de första åtta månaderna. För 

helåret prognostiseras ingen avvikelse gentemot kommunstyrelsens bud-

getram. Fastighetsförvaltningen prognostiserar ett underskott på 1 900 000 

kronor beroende på en kall och snörik vinter innebärande högre värme- 

och snöröjningskostnader. Integrationsenheten prognostiserar ett överskott 

på 1 100 000 kronor beroende på upplösning av tidigare avsatta medel. 

Beroende på underskottet i fastighetsförvaltningen kommer 800 000 kro-

nor av 1 000 000 kronor som finns till kommunstyrelsens förfogande att 

inte användas 2018.  

 

De två stora investeringsprojekten vattenförsörjning Hemavan och  

triangelspår vid Storumanterminalen har igångsatts under året. Vattenför-

sörjningsprojektet uppgår till ca 31 000 000 kronor och beräknas vara fär-

digt 2019/2020. Triangelspåret vid Storumanterminalen som kommer att 

sammanbinda tvärbanan och inlandsbanan uppgår brutto till ca 73 000 000 

kronor och beräknas vara färdigställt 2021.  

 

Kommunstyrelsen bedöms klara 14 av 17 mål 2018. I procent innebär det 

att kommunstyrelsen bedöms klara 76 procent av målen 2018 att jämföra 

med 2017 då kommunstyrelsen klarade 71 procent av målen.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-09-24. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att delårsrapporten januari-augusti 2018 för kommunstyrelsen fastställs. 

----- 
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KSAU § 76  KS/2018:1149 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2018 för Storumans kommun 

 

Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i  

Storumans kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti.  

Delårsrapporten ska, förutom styrelsens och nämndernas verksamhets-

berättelser, innehålla en förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt 

utfall, sjukfrånvaro och måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2018 på 0 kronor vilket är i en-

lighet med budget för året och i linje med ett av delmålen för god ekono-

misk hushållning.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-09-20.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättad delårsrapport för Storumans kommun perioden januari–

augusti samt prognos för helåret 2018 godkänns 

 

att nämnderna uppmanas att se över verksamheterna för att minimera un-

derskotten. Nämnderna ska notera att de i år och kommande år omfattas av 

den långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram 

 

att nämnderna i samband med årsredovisningen 2018 redovisar vidtagna 

åtgärder samt handlingsplan för att minska underskotten kommande år.  

----- 
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KSAU § 77  KS/2018:283 - 041 

 

Ändringsbeslut - investeringsprojekt Ombyggnad av kök,  

Skytteanska skolan (Laxnäs 1:27)_____________________ 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-24 § 35 att avsätta 6,2 mnkr för 

ombyggnation av kök på Skytteanska skolan, bland annat för byte av 

material i innerväggar.  

 

Saneringen har visat sig mer omfattande än vad som tidigare bedömts. 

Detta kombinerat med behov av byte av dolda rör innebär att kommun-

fullmäktiges beslut behöver justeras. Justeringen ligger inom beslutad total 

investeringsram för perioden 2016-2019. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-09-20. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunfullmäktige avsätter ytterligare 1 050 000 kronor till investe-

ringsprojektet vilket innebär följande:  

 

Fastighet/ 

projekt 

Projektnamn Syfte Budget 

(kr) 

Laxnäs 1:27 Ombyggnad av 

kök, Skytteanska 

skolan 

Åtgärd disk samt 

byte av material i 

innerväggar som är 

godkänt för livsme-

delshantering 

7 250 000 

----- 
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KSAU § 78  KS/2018:882 - 000 

 

Överenskommelse om samverkan för regional utveckling i  

Västerbottens län___________________________________ 

 

Under 2017-2018 har kommunerna i Västerbottens län tillsammans med 

Regionförbundet i Västerbottens län tagit fram ett förslag på en samver-

kansstruktur för regionalt utvecklingsarbete från och med 2019. 

 

Samverkansstrukturens syfte är att skapa ett forum och beredningsstruk-

turer för en förtroendefull, effektiv och transparent samverkan för regional 

utveckling. Samverkan omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget 

som mellankommunal samverkan. Samverkansstrukturen innehåller poli-

tiska och tjänstepersonbaserade forum och bygger på fyra samverkansom-

råden enligt nedan: 

 

o Samhällen som inkluderar och utvecklar människor 

o Platsbaserad näringslivsutveckling och innovation 

o Investeringar i utbildning och kompetens 

o Hälsa och social välfärd  

 

Den överenskommelse som sluts mellan kommunerna och Region Väster-

botten är likalydande för alla kommuner. För varje kommun tydliggörs 

överenskommelsens innebörd för den enskilda kommunen genom att ett 

samverkansavtal tecknas mellan kommunerna och regionen. 

 

Den primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten har som ett 

led i att bereda en ny samverkansstruktur inhämtat kommunernas behov 

och syn på samverkan i framtiden genom en remiss till kommunerna hös-

ten 2017. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Region 

Västerbotten samt kommunchefer som företräder Region 10, Umeå-

regionen och Skellefteåregionen.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-09-07. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att samverkansavtalet för regional utveckling mellan Region Västerbotten 

och Storumans kommun godkänns. 

----- 
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KSAU § 79  KS/2018:1139 - 041 

 

Budget år 2019 för kommunalförbundet Partnerskap Inland -  

Akademi Norr________________________________________ 

 

Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 

har upprättat förslag till budget för 2019. Direktionen ska samråda med 

medlemmarna om förslaget senast den 15 oktober. Till den slutliga be-

handlingen av budgeten i direktionen har kommunerna möjlighet att yttra 

sig över den föreslagna budgeten.  

 

Budgetens intäkter i form av medlemsavgifter uppgår till 1 078 350 kro-

nor.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till budget 2019 för kommunalförbundet Partnerskap 

Inland – Akademi Norr godkänns. 

----- 
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KSAU § 80  KS/2017:120 - 057 

 

Upphandling av leasingfordon 

 

Tekniska avdelningen har infordrat anbud för ramavtal för leasing av for-

don. Upphandlingen avser följande åtta anbudsområden: 

 

1. Personbilar (diesel och bensin) 

2. Personbilar (elbil och laddhybrid) 

3. Transportfordon, minibussar 

4. Transportfordon, elbilar mindre skåpbilar 

5. Transportfordon, mindre skåpbilar (servicebilar) 

6. Skåpbilar 

7. Flakbilar 

8. Personbilar (elhybrid) 

 

Avtalstiden för upphandlingen är 3 år plus 1 år.  

 

Vid anbudstidens utgång 2018-08-31 har fyra anbud inkommit, varav två 

uppfyller ställda skallkrav och därmed kvalificerats för utvärdering.  

 

Vid sammanträdet redovisas utvärderingen av anbuden och förslag till till-

delning. Då inga anbud inkommit för anbudsområdena 2 och 4 kommer ny 

upphandling att göras för dessa två anbudsområden.  

 

Beredande organs förslag 

Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2018-09-07. 

 

Arbetsutskottet beslutar  

 

att tilldela Burlin Motor i Umeå AB (556526-5385) kontrakt avseende 

anbudsområdena 1 och 8 

 

att tilldela Nordemans Bil AB (556113-8297) kontrakt avseende anbuds-

områdena 3, 5, 6 och 7. 

-----  
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KSAU § 81  KS/2018:720 - 860 

 

Ansökan om bidrag ur minoritetsspråkmedel - filmen Gierhkie  

(Järven)_______________________________________________ 

 

Ideella föreningen Dearna Film – Tärnafjällen Filmproduktion har  

2018-05-24 inkommit med ansökan om minoritetsspråkmedel för produk-

tion av kortfilmen ”Gierhkie” (Järven). 

 

Dearna Film är en ideell förening med huvudsyfte att främja samisk kultur 

och samiska språket. Projektet omfattar inspelningen av en kortfilm (cirka 

20 minuter) om en renskötarfamilj med ett inlägg i rovdjursdebatten. 

Medverkande är från Tärnaområdet i Storumans kommun. Filmen syftar 

till att synliggöra en del av den samiska kulturen och främja språket, sång 

och jojk inför en bred publik. 

 

Den totala produktionskostnaden beräknas till 60 000 kronor (för manus-

arbete, språkkonsultation, översättning, rekvisita, inspelning, transporter 

med mera). Ansökan omfattar 26 000 kronor.  

 

Bedömning 
Ansökan har behandlats vid möte i samrådsgruppen för samiskt förvalt-

ningsområde 2018-08-29. Samrådsgruppen är positiv till ansökan men  

efterfrågar kvalitetssäkring av det språkliga och pedagogiska innehållet. 

 

Efter samtal med sökanden görs bedömningen att kvalitetssäkring gjorts  

i god omfattning, främst via uppdrag till sydsamisk språkkonsulent  

Per-Martin Israelsson. 

 

Beredande organs förslag  

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-09-20. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja ansökan med 26 000 kronor ur statsbidraget för samiskt för-

valtningsområde för år 2018 (verksamhet 9509, projekt 5064).  

----- 
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KSAU § 82  KS/2018:1003 - 860 

 

Ansökan om bidrag ur minoritetsspråkmedel - mönsterkonstruktion 

med samiskt språk i fokus____________________________________ 

 

Föreningen Dearna har 2018-08-27 inkommit med ansökan om 30 000 

kronor för en kurs i mönsterkonstruktion inför koltsömnad med fokus på 

samiska språk. 

 

Syftet med ansökan är att erbjuda föreningens medlemmar en mönsterkon-

struktionskurs för att skapa egna måttanpassade koltmönster som sedan 

ska bli underlag inför koltsömnad. Under kursen kommer kommunika-

tionsspråket att vara de olika samiska varieteterna samt delvis svenska. 

Inom föreningen finns alla de fyra samiska varieteterna representerade. 

 

Kursen planeras att genomföras under hösten 2018 under två veckoslut 

under ledning av Ann-Sofi Fjällström från Snåsa.  

 

Bedömning 

Ansökan har behandlats vid möte i samrådsgruppen för samiskt förvalt-

ningsområde 2018-08-29. 

 

Samrådsgruppen uppdrar till ordföranden och projektledaren inom projekt 

Aktene att ta frågan vidare med föreningen Dearna om att anordna kursen 

inom projektet. 

 

Om kursen hålls inom projekt Aktene kommer det projektet att kunna be-

tala kursen. Om så sker måste kursen vara öppen för alla intresserade och 

gärna även från Norge/Hattfjelldal. 

 

Frågan har ställts till föreningen om detta är ett acceptabelt upplägg. I så 

fall bör denna ansökan avslås och alltså istället hänvisas till projekt Ak-

tene. 

 

Enligt uppgift från projektledaren i Aktene 2018-09-28 uppger föreningen 

att den vill driva kursen på egen hand för sina egna medlemmar.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-09-28. 
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KSAU § 82 – forts.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avslå ansökan med hänvisning till att kursen bör kunna genomföras 

inom projekt Aktene. 

----- 
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KSAU § 83  KS/2018:1028 - 860 

 

Ansökan om medfinansiering ur minoritetsspråkmedel - sydsamiskt 

språkbad inom projekt Aktene________________________________ 

 

Föreningen Vadtejen Saemiej Sijte har 2018-08-31 inkommit med en an-

sökan på 20 000 kronor för ett sydsamiskt språkbad i samarbete med pro-

jekt Aktene. 

 

Inom projekt Aktene anordnas ett språkbad i sydsamiska tillsammans med 

det sydsamiska kulturcentret Sijti Jarnge i Hattfjelldal i månadsskiftet sep-

tember-oktober. Projektet bekostar kursavgifter, lön för kurspersonal och 

vissa ytterligare omkostnader för arrangemanget av språkbadet. 

 

I dagsläget bedriver Vadtejen Saemiej Sijte kurser i sydsamiska i samar-

bete med ABF och projektet Aktene. Flera av deltagarna i dessa kurser 

samt ett antal andra samer som inte deltar i kurserna har uttryckt intresse 

för att delta i språkbadet i Hattfjelldal. Ansökan gäller alltså dessa om-

kostnader, bland annat för logi och studiematerial, som uppskattas till 

20 000 kr. 

 

Bedömning 

Ansökan har inte hunnit beredas av samrådsgruppen för samiskt förvalt-

ningsområde. Ansökan bedöms ändå rimlig utifrån syfte och omfattning. 

 

Samrådsgruppen har i arbetet med 2018 års handlingsplan uttryckt en ge-

nerell viljeinriktning om att de fyra språkvarieteterna ska ”dela lika” på de 

80 000 kronor som avsatts för enskilda ansökningar. Vadtejen Saemiej 

Sijte menar mot bakgrund av detta att den sökta summan står för sydsa-

miskans ”andel” av det totala ekonomiska utrymmet. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja ansökan, under förutsättning att den kompletteras med en kost-

nadsspecifikation, med 20 000 kronor ur statsbidraget för samiskt förvalt-

ningsområde för år 2018 (verksamhet 9509, projekt 5064). 

----- 
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KSAU § 84  KS/2018:817 - 109 

 

Remiss - förslag till ändringar avseende reglering av marktjänster 

 

Näringsdepartementet har i remiss daterad 2018-06-13 gett Storumans 

kommun möjlighet att lämna synpunkter på en utredning från Transport-

styrelsen angående förslag till ändringar avseende regleringen av mark-

tjänster vid flygplatser, översyn av regelverket och utökat tillsynsansvar 

för Transportstyrelsen. Yttrande ska vara Näringsdepartementet tillhanda 

senast den 15 oktober 2018. 

 

Sammanfattning 
Marknaden för marktjänster vid flygplatser ska vara fri, enligt Europeiska 

rådets direktiv 15 oktober 1996 (96/67/EG). Detta har i Sverige huvudsak-

ligen genomförts genom lagen (2000:150) om marktjänster vid flygplatser. 

 

Med anledning av klagomål till Europeiska kommissionen rörande tillträ-

det till centraliserad infrastruktur på Arlanda flygplats har kommissionen 

efter viss skriftväxling sänt över en formell underrättelse till Sverige med 

budskapet att Sverige i vissa fall inte har tillämpat reglerna i direktivet 

korrekt. 

 

Vissa av kommissionens påpekanden föranleder att den svenska lagstift-

ningen snarast bör justeras. Det gäller främst kravet på objektiva, rele-

vanta och transparenta villkor till centraliserade anläggningar på flygplat-

serna, samt att inga otillåtna avgifter tas ut. För att säkerställa att lagstift-

ningen efterlevs bör Transportstyrelsen få ett tillsynsansvar samt ges rätt 

att meddela förelägganden och förbud, som får förenas med vite (och rätt 

att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten). 

 

Marknaden för marktjänster ska vara fri, men Transportstyrelsen föreslår 

att den i vissa fall ska kunna begränsas med hänvisning till luftfartsskyd-

det. 

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019. 

 

Bakgrund 

På större flygplatser tillhandahålls ofta marktjänster av stora internation-

ella aktörer som ibland specialiserar sig på någon specifik tjänst (till ex-

empel bagagehantering, flygplanstankning eller catering). För att få bed-

riva marktjänster på en flygplats måste leverantören ingå ett marktjänstav-

tal med flygplatsen. Ett marktjänstavtal regler bland annat vilka tjänst som 

får utföras, behörighet att vistas på flygplatsen, ersättningar, gällande  
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regelverk och säkerhetsbestämmelser (”safety/security”). Enligt utred-

ningen finns det cirka 100 leverantörer av marktjänster till flygplatser i 

Sverige idag. 

 

Storumans kommun äger två flygplatser. En av dessa, Hemavans flyg-

plats, är i löpande drift med reguljärtrafik året om. Flygplatsen och tillhö-

rande verksamhet inklusive marktjänster utförs av det majoritetsägda 

kommunala bolaget Hemavan Tärnaby Airport AB. 

 

Bedömning 

Det är osannolikt att någon extern operatör skulle vara intresserad av att 

utöva marktjänster på Hemavans flygplats. Om det skulle uppstå en situat-

ion där en annan operatör anmäler intresse, är det naturligtvis angeläget att 

denna operatör ges rättvisa förutsättningar att konkurrera på. 

 

Visst extraarbete och vissa kostnader kan uppstå för flygplatsens ledning i 

och med att kriterier ska fastställas (som ska vara objektiva, relevanta och 

transparenta), men det bör inte bli i någon större omfattning. Ingreppen i 

det kommunala självstyret bedöms också vara begränsade och proportion-

erliga i förhållande till ändamålet och behovet av att uppfylla EU-

direktivet. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-07-12. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Näringsdepartementet att Storumans kommun inte 

har något att erinra mot förslaget. 

----- 
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KSAU § 85  KS/2018:881 - 409 

 

Remiss - Naturvårdsverkets redovisning avseende klassificering av 

gruvavfall och Naturvårdsverkets och SGU:s förslag till strategi för 

hantering av gruvavfall______________________________________ 

 

Miljö- och energidepartementet har i remiss daterad 2018-07-03 gett  

Storumans kommun möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets 

redovisning avseende klassificering av gruvavfall och Naturvårdsverkets 

och SGU:s förslag till strategi för hantering av gruvavfall. Yttrande ska ha 

kommit in senast den 31 oktober 2018.  

 

Ärendet har överlämnat till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande/ 

förslag till yttrande. 

 

Bakgrund 

Regeringen har gett Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersök-

ning (SGU) tillsammans i uppdrag att 1) ta fram en långsiktig strategi för 

miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall och bedömning av åtgärder 

för efterbehandling av gruvverksamhet, 2) utvärdera efterbehandlingar av 

nedlagda gruvverksamheter från 1980-talet och framåt samt 3) kartlägga 

kostnader för hantering av gruvavfall och för efterbehandling av gruvverk-

samhet.  

 

Bakgrunden härrör ur Riksrevisionens rapport ”Gruvavfall – ekonomiska 

risker för staten” som konstaterar att sulfidhaltigt gråberg, som potentiellt 

kan utgöra en miljö- och hälsorisk, inte klassificeras som farligt avfall 

idag.  Det saknas grund för klassificering av gråbergsavfall som farligt av-

fall i avfallsförordningen. Det framgår också att det ofta finns stora variat-

ioner i testvärden och s.k. spegelingångar (innebär att det inte är förhands-

bestämt om materialet är farligt avfall eller inte) som försvårar för till-

synsmyndigheten att ställa krav i en avfallshanteringsplan. Storumans 

kommun remissvar skall ha inkommit till Miljö- och energidepartementet 

senast den 31 oktober 2018. 

 

Myndigheterna kommer med en rad förslag på förtydligande av vägled-

ningen som finns hos länsstyrelserna samt förordas ändring i bilaga 4 till 

avfallsförordningen med syfte att det ska bli lättare att kategorisera grå-

berg som farligt avfall utan att förändra systematiken. 
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Bedömning 

Storumans kommun har drabbats av ett utdraget förfarande med att han-

tera de konkursade zinkgruvorna Svärtträsk och Blaiken. Malmbrytningen 

vid gruvorna upphörde vid första konkursen 2007 och först andra kvartalet 

2015 startade första entreprenaden med återställningsarbetet i Svärtträsk. 

Detta medförde att det läckte tungmetaller från sedimentationsdammarna 

rakt ut i naturliga vattendrag under åtta år och för Blaiken finns ännu inget 

beslut om sanering. Om problemet med utdragna förfaranden har sin källa 

i svårigheter att klassificera gråberg från gruvbrytning som ”farligt” finns 

det starka incitament att stärka tillsynsmyndigheten i sitt arbete. Länssty-

relserna uppger sig sakna tillräcklig handledning och resurser för att utöva 

tillsyn.  

 

Synpunkter på förslagen 

Sammanfattningsvis är förslagen genomtänkta och efterfrågade. Det finns 

dock en begreppslig kluvenhet om föremålet för diskussion ska betecknas 

som ett ”gruvavfall” eller en tillgång som ska återanvändas. Avfall antyder 

något som inte längre ska eller kan användas.  

 

Åtgärd 1: Det är svårt att bedöma avfallshanteringskostnaderna om en 

fyndighet inte avgränsats, det är inte ovanligt att fyndigheterna växer me-

dan de är i drift och prospektering sker. Världsmarknadspriser kan också 

göra mera brytvärt. Det borde också tas hänsyn till vilken metod som före-

slås, dagbrott kontra underjord. 

 

Åtgärd 3: Frågan om prövningen av hushållningsbestämmelserna (3-4 kap 

Miljöbalken) bör inte ingå i det uppdrag som SGU och Naturvårdsverket 

fått av Regeringen. Att ställa högre krav på verksamhetsutövarna förenklar 

förvisso tillsynsmyndighetens arbete men riskerar försvåra för en viktig 

bransch för Sverige. Att flytta över ansvar riskerar få konsekvenser för de 

regioner där gruvbranschen är viktig för sysselsättning och skatteunderlag. 

Det är Regeringens intention att strategin ska bidra till att Sverige fortsät-

ter stå stark som gruvnation. 

 

Åtgärd 8: Det bör finnas expertkunskap i alla de län där gruvverksamhet 

förekommer, det bör vara en prioriterad fråga som inte ska behöva delege-

ras till experter i andra län. Det är ofta stora företag och väsentliga 

branscher som genererar många ärenden. Det bör hanteras av den ansva-

riga länsstyrelsen. 
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I och med kommunernas marginella roll att påverka gruvetableringar i den 

egna kommunen krävs effektiva medel för tillsyn och återställning.  

Storumans kommun bör därför i yttrandet ställa sig bakom förslagen och 

lämna ovan uppräknade synpunkter. För den kommun som drabbas av ”ett 

Svärtträsk” är det inte endast själva tillsynen som behöver snabbas på utan 

hela tidsspannet från konkurs till dess att åtgärder sätts in.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-08-14. 

 

Arbetsutskottet beslutar  

 

att lämna yttrande till Miljö- och energidepartementet utifrån utredarens 

bedömning och synpunkter på förslagen i tjänsteutlåtandet.  

----- 
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KSAU § 86  KS/2018:921 - 373 

 

Remiss - nätkoncession för kraftledning från Gardikfors till Grundfors 

 

Affärsverket Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen 

om tillstånd för att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för 

linje). Ansökan avser en 220 kV-luftledning från Gardikfors till Grundfors 

i Storumans kommun. Denna del avser ledning från befintlig ledning fram 

till ny station i Grundfors.  

 

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans och Energimarknadsin-

spektionen emotser kommunens svar senast den 16 oktober 2018. I yttran-

det ska det särskilt framgå:  

 

o Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdes-

bestämmelser.  

o Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande 

verksamhet.  

o Om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är 

tillräckliga.  

o Annan information som kommunen anser är av betydelse för Energi-

marknadsinspektionens prövning.  

 

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande/ 

förslag till yttrande.  

 

Bedömning 

Förändringarna av ledningsdragningen sker i närhet (- 500 meter) till 

Grundfors stationsanslutning. Ingen bebyggelse närmare än 100 meter be-

rörs av denna åtgärd. Det finns därmed inga hinder för Svenska kraftnät att 

bygga och använda kraftledningen. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-08-14. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen utifrån utredarens be-

dömning i tjänsteutlåtandet.  

----- 
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KSAU § 87  KS/2018:922 - 373 

 

Remiss - nätkoncession för kraftledning från Grundfors till Juktan 

 

Affärsverket Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen 

om tillstånd för att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för 

linje). Ansökan avser en 420 kV luftledning (konstruktionsspänning) från 

Grundfors till Juktan i Storumans kommun.  

 

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans och Energimarknadsin-

spektionen emotser kommunens svar senast den 16 oktober 2018. I yttran-

det ska det särskilt framgå:  

 

o Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdes-

bestämmelser.  

o Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande 

verksamhet.  

o Om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är 

tillräckliga.  

o Annan information som kommunen anser är av betydelse för Energi-

marknadsinspektionens prövning.  

 

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande/ 

förslag till yttrande.  

 

Bedömning 

Förändringarna av ledningsdragningen sker i närhet (- 500 meter) till 

Grundfors stationsanslutning. Det rör sig om några hundra meter ny led-

ning som ersätter 420 meter uttjänt ledning. Det finns ingen bebyggelse 

inom 100 meter från kraftledningen. Det finns därmed inga hinder för 

Svenska kraftnät att bygga och använda kraftledningen. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-08-14. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen utifrån utredarens be-

dömning i tjänsteutlåtandet.  

----- 
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KSAU § 88  KS/2018:923 - 373 

 

Remiss - nätkoncession för kraftledning från Grundfors till Porjus 

 

Affärsverket Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen 

om tillstånd för att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för 

linje). Ansökan avser en 400 kV luftledning från Grundfors i Storumans 

kommun till Porjus i Jokkmokks kommun.  

 

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans och Energimarknadsin-

spektionen emotser kommunens svar senast den 16 oktober 2018. I yttran-

det ska det särskilt framgå:  

 

o Om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdes-

bestämmelser.  

o Om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande 

verksamhet.  

o Om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är 

tillräckliga.  

o Annan information som kommunen anser är av betydelse för Energi-

marknadsinspektionens prövning.  

 

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande/ 

förslag till yttrande.  

 

Bedömning 

Förändringarna av ledningsdragningen sker i närhet (- 500 meter) till 

Grundfors stationsanslutning. Det rör sig om några hundra meter ny led-

ning som ersätter 350 meter uttjänt ledning. Det finns ingen bebyggelse 

inom 100 meter från kraftledningen. Det finns därmed inga hinder för 

Svenska kraftnät att bygga och använda kraftledningen. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-08-14. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen utifrån utredarens be-

dömning i tjänsteutlåtandet. 

----- 
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KSAU § 89  KS/2018:1168 - 106 

 

Remiss - förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet 

Lyckseleregionen________________________________________ 

 

Storumans kommun har efter beslut i kommunstyrelsen 2017-12-19 § 173 

ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Lycksele-Malå.  

 

Förutom Storumans kommun har Åsele, Vilhelmina och Sorsele kommu-

ner också ansökt om medlemskap i förbundet från och med 1 januari 2019. 

Därför måste en ny förbundsordning antas, vilket innebär att medlemmar-

na behöver besluta om godkännande av förbundsordningen i fullmäktige 

innan 2018 års slut. 

 

Med anledning av detta planeras också ett namnbyte till Samordningsför-

bundet Lyckseleregionen. 

 

Förslag till förbundsordning har 2018-09-18 sänts till medlemmarna på 

remiss. Yttrande önskas senast 2018-10-12. Ärendet har överlämnats till 

utredare Alexander Jonsson för tjänsteutlåtande/förslag till yttrande.  

 

Bedömning 

Utredaren och arbetsmarknadssekreteraren har granskat förslaget i samråd 

med koncernchefen och konstaterar följande:  

 

I förslagets § 5 skrivs att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och åtta er-

sättare, där Region Västerbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

samt Lycksele kommun föreslås få varsin permanent plats, och de fyra öv-

riga kommunerna ska dela på en plats enligt rullande schema.  

 

Detta skulle skapa en obalans mellan kommunernas inflytande i förbundet 

och dessutom strida mot lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser, § 10:  

 

”Varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en 

ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika många som an-

talet ledamöter”.  

 

Bedömningen är därför att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och åtta 

ersättare.  
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Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-09-24. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Samordningsförbundet utifrån tjänsteutlåtandet, av 

vilket framgår att Storumans kommun anser att styrelsen ska bestå av åtta 

ledamöter och åtta ersättare.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 


