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 Utdragsbestyrkande 
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Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Therese Granström (C) 

 Anders Persson (C) tjänstgörande ersättare för Ulf Vidman (M) 

 Karin Malmfjord (S)  
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Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare  

 Peter Persson koncernchef 

 Alexander Jonsson utredare, §§ 99 och 102 

 Johan Duvdahl näringslivschef, § 99 

 Barbro Åkesson fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningschef § 102 

 Patrik Nilsson administrativ chef, § 104 

  

  

 

 

 

 

Utses att justera Karin Malmfjord 
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Underskrift  Sekreterare …………………………………………………… 

 Maria Mickelsson 

  

                      

                    Ordförande ……………………………………………………    
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                      Justerande  ……………………………………………………  

 Karin Malmfjord 
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KSAU § 96  KS/2017:772 - 041 

 

Utdebitering 2018 

 

Enligt 8 kap. 6 § kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrel-

sen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budget-

förslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober 

månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-09-28. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att utdebiteringen 2018 fastställs till 23,15 kronor per skattekrona. 

----- 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (16)  

    

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-10  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 97  KS/2017:352 - 104 

  KS/2017:777 - 104 

 

Utbetalning av partistöd 2018 

 

Kommunfullmäktige har 2014-09-23 fastställt lokala regler för partistöd 

som ett komplement till gällande lagstiftning.  

 

Av reglerna framgår bl.a. följande: 

 

o Partistödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut 

av kommunfullmäktige.  

o Av totalt budgeterat belopp för partistöd per år utgör 45 % grundstöd 

som fördelas per parti och år samt 55 % mandatstöd som fördelas per 

mandat och år. 

o En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 

visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 2 kap. 11 § 

andra stycket Kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett 

granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 

11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen 

inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.   

 

I samband med att kommunfullmäktige fastställde reglerna beslutades 

också att totalt budgeterat belopp för partistöd ska uppgå till 300 000 kronor 

för år 2018. Detta innebär att grundstödet uppgår till 16 875 kronor och 

mandatstödet till 4 024 kronor.  

 

Redovisningar och granskningsintyg avseende 2016 års partistöd har in-

kommit från samtliga partier inom föreskriven tid.  

 

Beredande organs förslag 
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2017-09-29. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att partistödet för 2018 betalas ut i förskott under januari månad 2018 enligt 

följande: 
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KSAU § 97 – forts.  

 

Parti Antal  
mandat 

Grund- 
stöd 

Mandat- 
stöd 

Totalt 

Moderaterna 3  16 875   12 072   28 947 

Centerpartiet 13  16 875   52 312   69 187 

Liberalerna 2  16 875     8 048   24 923 

Kristdemokraterna 2  16 875     8 048   24 923 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13  16 875   52 312   69 187 

Vänsterpartiet 6  16 875   24 144   41 019 

Sverigedemokraterna 1  16 875     4 024   20 899 

Kommunlistan 1  16 875     4 024   20 899 

----- 
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KSAU § 98  KS/2016:657 - 253 

 

Riktlinjer för försäljning av tomter för permanentboende 

 

Kommunfullmäktige antog 2012-02-28 § 22 rutiner vid försäljning av 

kommunens mark gällande tomtkö m.m. Rutinerna infördes för att få en 

bättre planering av kommunens tomtmark och en aktuell tomtkö genom 

bl.a. införande av registreringsavgift och förnyelseavgift för tomtkö. Dess-

utom infördes vitesföreläggande ifall köparen inte fullgjort sin byggnads-

skyldighet inom utsatt tid. 

 

Storumans kommuns ambition är att tillskapa attraktiva tomter för perma-

nentboende i främst Hemavan, Tärnaby och Storuman. Kommunen vill för-

dela villatomter för permanentboende till privatpersoner och förhindra köp i 

spekulationssyfte. För att undvika detta finns behov av riktlinjer för försälj-

ning av nya tomter.  

 

Det har även visat sig att administrationen av tomtkön är omständlig och 

tidskrävande. Därför föreslås att kommunens tomter försäljs via kommu-

nens webbplats i samband med att ett bostadsområde färdigställs och att 

principen ”först till kvarn” gäller. 

 

Förslag till riktlinjer för försäljning av tomter för permanentboende har 

upprättats. 

 

Beredande organs förslag 
Ingenjör Debora Jonssons och handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlå-

tande 2017-09-15. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättade riktlinjer för försäljning av tomter för permanentboende antas 

 

att kommunfullmäktiges beslut 2012-02-28 § 22 upphävs. 

----- 
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KSAU § 99  KS/2017:574 - 149 

 

Avsiktsförklaring - bolagisering av Inlandets teknikpark 

 

Storumans kommun har i skrivelse från Vilhelmina kommun daterad  

2017-06-26 tillfrågats om undertecknande av avsiktsförklaring för bildande 

av bolaget Inlandets Teknikpark AB, ITAB (arbetsnamn). 

 

Nuläge 

Inlandets teknikpark har bedrivits i projektform sedan 2013 i samarbete 

mellan Dorotea, Storumans, Vilhelmina och Åsele kommuner samt elva  

företag och med projektstöd från länsstyrelsen och regionförbundet.  

Vilhelmina kommun är projektägare och samordnar arbetet. 

 

Storumans kommun deltar i det pågående projektet ”Inlandets Teknikpark - 

från projekt till utvecklingsbolag”, enligt beslut kommunstyrelsens arbets-

utskotts beslut 2016-11-01 § 101. Projektperioden är beslutad till  

2017-01-01--2020-02-15. 

 

Kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfi-

nansiering av projekt med 248 730 kronor för år 2017, 319 795 kronor för 

2018 och 319 795 kronor för år 2019. Kommunens medfinansieringsbeslut 

villkorades med att: 

 

o projektets delmål 1 (utredning av driftsformen) genomförs innan man tar 

ställning till driftsformen 

o projektets delmål 1 revideras till att inbegripa en grundlig utredning av 

den långsiktiga finansieringen 

o ”visionen” om att bilda ett gemensamt utvecklingsbolag och ett gemen-

samt utbildningsbolag utgår ur projektet. 

 

Den föreslagna bolagiseringen 

Enligt skrivelsen från Vilhelmina kommun är avsikten att genomföra bola-

giseringen under 2017. 

 

Ett eventuellt undertecknande av den efterfrågade avsiktsförklaringen inne-

bär ett långsiktigt åtagande. Bolaget föreslås ägas av ett nybildat kommun-

förbund, Inlandets teknikförbund, ITF (arbetsnamn). 

 

Enligt kalkylen från Vilhelmina kommun skulle den kommunala insatsen 

till bolaget ligga på ungefär samma årliga summa som betalas till det nu på-

gående projektet. Detta i och med att bolaget kontinuerligt ska ha som  
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KSAU § 99 – forts.  

 

målsättning att hitta projektfinansiering för vidareutveckling av verksam-

heterna. Den ”önskade budgeten” för bolaget år 2019 har en planerad om-

sättning på cirka 3 150 000 kronor, med bemanning på cirka 3,5 tjänster. 

 

Behov och prioriteringar i Storumans kommun 

Ärendet har 2017-08-30 remitterats till Storumans kommunföretag AB 

(SKFAB)/näringslivskontoret med tre frågeställningar. I yttrande från 

SKFAB daterat 2017-08-31 anges följande:  

 

1. Hur många företag i Storumans kommun är idag medlemmar/deltagare i 

teknikparken? 

- Ett företag från Storumans kommun är medlem i teknikparken. 

2. Uttrycker dessa företag att de har nytta av medlemskapet/deltagandet i 

teknikparken? 

- Ja, de uttrycker att det är viktigt för dem att vara med i teknikparken. 

3. Anser SKFAB att ett eventuellt deltagande i bolagisering av teknikparken 

är en värdefull näringslivsfrämjande åtgärd? 

- Nej, bolagiseringen är inte en betydelsefull näringslivsfrämjande åtgärd, 

men vissa delar av teknikparkens verksamhet är av intresse och vi tror att 

det kan spela roll i framtiden för våra företag. 

 

Vidare skriver SKFAB att den föreslagna insatsen i bolagiseringen är för 

stor i förhållande till det antal företag som kan ha nytta av teknikparkens 

arbete, i förhållande till omfattningen av kommunens avsatta medel för nä-

ringslivsutveckling. Den medfinansiering som kommunen hittills har gått in 

med har gett en begränsad effekt, och inget ytterligare företag i kommunen 

har gått med i teknikparken sedan kommunen gick med i projektet. I sam-

band med det nu aktuella förslaget om bolagisering har näringslivskontoret 

återigen stämt av med industriföretagen i kommunen, och intresset för tek-

nikparken är i dagsläget fortsatt lågt. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-09-26. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Storumans kommun avstår från att underteckna avsiktsförklaring om bo-

lagisering av teknikparken i nuläget 
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KSAU § 99 

 

att villkoren i kommunstyrelsens arbetsutskotts medfinansieringsbeslut 

2016-11-01 § 101 uppfylls innan Storumans kommun kan fatta definitivt 

beslut om deltagande i eventuell bolagisering. 

----- 
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KSAU § 100  KS/2017:746 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2017 för kommunstyrelsen 

 

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

augusti 59 procent vilket är 8 procentenheter under riktpunkt. Detta motsva-

rar ett överskott på ca 7 300 000 kronor de första åtta månaderna. För hel-

året prognostiseras ingen avvikelse gentemot kommunstyrelsens budgetram. 

Räddningstjänsten bedöms göra ett underskott på ca 500 000 kronor men 

det uppvägs framförallt av att motsvarande överskott bedöms uppstå när 

medel till SFI avsatta för praktikplatser används i låg omfattning. 

 

En köksenhet har inrättats fr.o.m. 2017 med ansvar för alla kök i kommu-

nen. En kostchef leder enheten. 

  

Kommunstyrelsen bedöms klara 9 av 14 mål 2017. I procent innebär det att 

kommunstyrelsen bedöms klara 64 procent av målen 2017 att jämföra med 

2016 då kommunstyrelsen också klarade 64 procent av målen.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-09-26. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att delårsrapporten januari-augusti 2017 för kommunstyrelsen fastställs. 

----- 
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KSAU § 101  KS/2017:765 - 133 

 

Flyktingmottagande 2018 

 

Länsstyrelsen kommer under oktober 2017 att inleda diskussioner med  

länets kommuner om hur stort flyktingmottagande respektive kommun kan 

åta sig inför 2018. Detta handlar inte om ensamkommande flyktingbarn 

utan om ensamstående vuxna och familjer med barn som kommunen tar 

emot enligt avtal. 

 

Det så kallade ”länstalet”, det vill säga det totala antalet flyktingar som ska 

tas emot i Västerbottens län är ännu inte fastställt. Länsstyrelsen räknar med 

att få besked om detta i månadsskiftet september/oktober. Därefter fördelas 

länstalet mellan länets kommuner. 

 

Inför 2017 så föreslogs att Storumans kommun skulle ta emot sammanlagt 

20 flyktingar enligt avtal. Med tanke på att antalet kommunplacerade flyk-

tingar bedömdes minska kraftigt under kommande år beslutade dock kom-

munen att för 2017 ta emot 40 flyktingar i stället för 20.  

 

För att vinna tid inför den kommande diskussionen med länsstyrelsen om 

kommunens flyktingmottagande 2018 ges nu kommunstyrelsen möjlighet 

att diskutera och fatta beslut i frågan.  

 

Koncernledningsgruppen har diskuterat frågan och beslutat föreslå kom-

munstyrelsen att inför 2018 försöka få ett mottagande på samma nivå som 

2017. Kommunen bedöms ha kapacitet för att kunna ta emot ca 40 flyk-

tingar även 2018. Koncernledningsgruppen bedömer att ett högt flyk-

tingmottagande är viktigt för tillväxten i kommunen. 

 

Beredande organs förslag 

Integrationschef Kerstin Olla-Grahns tjänsteutlåtande 2017-09-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsens ordförande och koncernchef får i uppdrag att teckna 

avtal om flyktingmottagande för 2018 motsvarande dagens nivå.  

----- 
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KSAU § 102  KS/2017:723 - 060 

 

Projekt "Alpina utbildningar - en angelägenhet för hela länet" 

 

De alpina utbildningarna i Tärnaby – Tärnaby alpina gymnasium och Skid-

akademin som drivs av Storumans kommun och Skidhemmet som drivs av 

Västerbottens läns landsting – är en viktig bas för samhällsservice och nä-

ringsliv i området. Elever och studenter samt lärare och tränare samt all ser-

vice som behövs däromkring är en stor del av samhället i Tärnaby. 

 

Dock möter utbildningarna också en stor mängd utmaningar. Ett antal ut-

vecklingsprojekt har genomförts i kommunal regi och med olika samver-

kansparter (på senare år främst Alpint utvecklingscentrum i Tärnaby  

2010-2014 samt Snösäkra Tärnaby 2014-2016), men många frågor återstår 

att lösa. 

 

Med anledning av detta aktualiserades frågan i koncernledningsgruppen 

under början av 2017. I mars 2017 bildades en arbetsgrupp för framtagande 

av en projektansökan med syfte att långsiktigt utreda och säkra grundförut-

sättningarna för de alpina utbildningarna i Tärnaby och även för länet som 

helhet. Arbetsgruppen har bestått av fritids-, kultur- och utbildningsförvalt-

ningschef, rektor vid Luspengymnasiet, kommunkansliets utredare, utbild-

ningsstrateg vid Region Västerbotten samt Skidförbundets nationella alpina 

chef. 

 

Under våren och sommaren 2017 har arbetsgruppen färdigställt ett underlag 

till projektansökan, i löpande dialog med koncernledningsgruppen och 

kommunens projektutvecklingsgrupp. 

 

Ansökan om medfinansiering från regionala utvecklingsmedel har insänts 

till Region Västerbotten 2017-09-07 eftersom höstens första utlysning 

stängde då. Beslutsdatum hos regionförbundet är 2017-10-23. 

 

Projektbeskrivning 

Projektet ska genomföra en förstudie för att kartlägga förutsättningarna för 

Skidakademins, och de andra alpina utbildningarnas, framtid i Tärnaby. 

Förstudien ska utreda och fastställa vad och vem som behövs för att det ska 

finnas livskraftiga, attraktiva alpina utbildningar i Tärnaby, samt lägga 

grunden för att långsiktigt säkra dessa. 

 

Rollfördelningen är en central utmaning och det gäller att skapa en starkare 

samsyn mellan alla berörda parter och intressenter. Det krävs sannolikt ett 

mer formaliserat arbete mellan de olika parterna utifrån respektive uppdrag  
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KSAU § 102 – forts.  

 

och funktion. Representanter för Region Västerbotten (utbildningsstrateg) 

och Svenska Skidförbundet (alpin chef) har deltagit i arbetsgruppen för 

framtagandet av projektet och kommer att vara aktiva parter i genomföran-

det. 

 

Det finns mycket stora värden och samhällsnytta som riskerar att gå förlo-

rade om de alpina utbildningarna skulle krympa eller helt försvinna. Utbild-

ningarnas elevunderlag är ett mycket viktigt befolkningsunderlag för en ort 

som Tärnaby och därför också ett stort underlag för samhällsservice. De al-

pina eleverna är duktiga ungdomar som kan ge mycket tillbaka till sam-

hället och som dessutom p.g.a. sitt alpina intresse kanske gärna kan tänka 

sig att bo kvar i dessa mindre samhällen. Därigenom kan de bidra till kom-

petensförsörjning för hela arbetsmarknaden i de i övrigt glesbefolkade fjäll-

områdena. 

 

Större tillgång till högre utbildning ligger helt i linje med de utlokalise-

ringssträvanden som börjar uttryckas från regeringshåll. Det är därför ange-

läget att hitta en gemensam väg för alla skidutbildningar på universitets-

nivå. Umeå kommun har inlett ett arbete med Skidförbundet och Umeå uni-

versitet för att starta ett ”skiduniversitet” lokaliserat i Umeå, men detta be-

höver inte alls vara ett motsatsförhållande utan bör snarare skapa synergier 

med Tärnaby med forskning i Umeå samt utbildningar och träning med där-

till kopplad forskning i Tärnaby. 

 

Projektets mål 

Målsättningarna kan formuleras i tre övergripande perspektiv och hur skap-

ar vi livskraft i dessa: 

 

1. De alpina utbildningarnas framtid 

2. Orten Tärnabys framtid 

3. Den alpina sportens framtid i länet (bredd och spets hänger ihop) 

 

Projektets målsättning är att skapa initiativ för att hitta synergierna,  

eftersom dessa tre perspektiv är beroende av varandra och ömsesidigt stär-

kande. Näringslivets medverkan och engagemang är en helt avgörande 

framgångsfaktor. 
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KSAU § 102 – forts.  

 

Förstudiens operativa mål 

1. Utforska och initiera länssamarbete: regionen, kommunerna, förbundet, 

landstinget. 

2. Genomföra möte/workshop med intressenterna under hösten 2017. 

3. Inventera/planera underlag för mer samordnad träningsverksamhet och 

utbildningsverksamhet. 

4. Ta fram ett politiskt underlag till Storumans kommuns interna gång för 

”viljeinriktning för Tärnaby”, med koppling till pågående arbete med 

fördjupad översiktsplan för Tärnaby. 

5. Skapa en färdig plan för operativt genomförande av mer formaliserad 

samverkan (våren 2018). 

 

Projektperiod 
2017-10-01--2018-06-30 

 

Total projektbudget 
553 424 kronor 

 

Finansieringsbudget 
Storumans kommun 276 712 kronor 

Region Västerbotten 276 712 kronor. 

 

Projektorganisation 

Projektet anställer en projektledare på heltid i 9 månader. Projektets styr-

grupp bildas av representanter från kommunstyrelsen, fritids-, kultur- och 

utbildningsförvaltningen, Region Västerbotten och Svenska Skidförbundet 

 

Bedömning 

Koncernledningsgruppen har tidigare uttalat sig positiv till ett projekt för de 

alpina utbildningarna i Tärnaområdet.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-09-26. 

 

Utredarens förslag 

att kommunen genomför projektet enligt upprättad ansökan 

 

att kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för med-

finansiering av projekt med 91 404 kronor för år 2017 och 185 308 kronor 

för år 2018. 
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KSAU § 102 – forts.  

 

Yrkande 

Tomas Mörtsell (C) yrkar 

 

att Västerbottens läns landsting erbjuds en plats i projektets styrgrupp. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på utredarens förslag och finner att ar-

betsutskottet bifaller detta. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på eget tilläggsyrkande och finner 

att arbetsutskottet även bifaller detta.  

 

Arbetsutskottet beslutar  

 

att genomföra projektet enligt upprättad ansökan 

 

att kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för med-

finansiering av projekt med 91 404 kronor för år 2017 och 185 308 kronor 

för år 2018 

 

att erbjuda Västerbottens läns landsting en plats i projektets styrgrupp. 

----- 
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KSAU § 103  KS/2017:708 - 373 

 

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken - Vattenfalls ansökan om nätkon-

cession för befintlig 40 kV luftledning mellan väg E45 och Umluspens 

kraftstation i Storumans kommun_______________________________ 

 

Vattenfall har 2017-08-25 inbjudit Storumans kommun att skriftligen yttra 

sig över deras ansökan om ny nätkoncession för befintlig 40 kV luftledning, 

mellan väg E45 och Umluspens kraftstation i Storumans kommun. 

 

Sträckan som detta avser utgår från Umluspens kraftstation och går till 

transformatorstation på Storhälla parallellt med järnvägen (Inlandsbanan) 

och Grusbacka industriområde cirka 1 200 meter. 

 

Ledningen anlades 1958 och blev ombyggd 1988 och ska nu uppgraderas. 

För att Vattenfall ska få vidta åtgärden krävs en nätkoncession och därför 

hörs bland andra Storumans kommun. Ledningen har visuell påverkan, av-

ger strålning men ett nollalternativ skulle innebära att många samhällen blir 

utan strömförsörjning. Ledningen befinner sig på redan stadsplanelagd 

mark, område för högspänningsledning och kraftverksändamål. 

 

Bedömning 

Koncessionsansökan bedöms kunna tillstyrkas.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2017-09-01. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tillstyrka att Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) medges förlängd 

nätkoncession för befintlig 40 kV luftledning mellan väg E45 och  

Umluspens kraftstation i Storumans kommun. 

----- 
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KSAU § 104  KS/2017:747 - 042 

 

Information - delårsrapport januari-augusti 2017 för Storumans 

kommun_______________________________________________ 

 

Delårsrapporten januari-augusti 2017 för Storumans kommun är under upp-

rättande och kommer att behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 31 

oktober.  

 

Vid dagens sammanträde lämnar administrativ chef Patrik Nilsson inform-

ation i ärendet.  

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2017 på 5,7 mnkr, vilket medför 

en negativ avvikelse med 5,4 mnkr mot budget. Detta medför konsekvenser 

för den finansiella måluppfyllelsen 2017. Det finansiella målet för 2017 att 

årets resultat ska utgöra minst 2 % av skatteintäkter, utjämning och gene-

rella statsbidrag bedöms inte kunna uppnås.  
 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att notera informationen.  

----- 

 

  

  

 


