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KSAU § 1  KS/2018:508 - 022 

 

Motion - fixartjänster 
 

Karin Malmfjord (S) har 2018-04-15 lämnat in en motion angående fixar-

tjänster.  

 

Ett vanligt problem bland äldre är att de faller och skadar sig i hemmet, nå-

got som orsakar lidande för individen och stora kostnader för samhället. 

 

Många kommuner har i dag infört fixartjänster som primärt riktas till äldre 

personer i syfte att förebygga fallolyckor i hemmet. I första hand erbjuds 

hjälp med sysslor som kan innebära fallrisk för äldre. 

 

Fixartjänster definieras enligt en Vinnovarapport (VR 2013:09) ”Ej be-

hovsbedömda insatser riktade till äldre samt eventuellt andra specificerade 

målgrupper som utgörs av lättare insatser i eget boende med huvudsakligt 

syfte att förebygga fallolyckor i hemmet”. 

 

Enligt lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) får en kommun 

tillhandahålla vissa servicetjänster utan behovsprövning för att förebygga 

olycksfall, fixartjänster är exempel på sådana tjänster. 

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att fixartjänster utreds 

 

att riktlinjer för fixartjänster tas fram  

 

att fixartjänster införs. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-24 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till ar-

betsmarknadssekreteraren för tjänsteutlåtande.  

 

Utredning 

Under perioden 2010-02-01--2010-12-31 utförde personer som anvisades 

till arbetsmarknadsåtgärden LYFT servicetjänster till personer över 67 år 

inom det geografiska området Storuman och Stensele samhällen. 
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KSAU § 1 – forts.  

 

Storumans kommun hade under perioden 2011-12-31--2012-05-31 service-

tjänster till personer över 67 år enligt Lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter. Uppgifterna utfördes av anvisade personer från Arbetsför-

medlingen med stöd av arbetsledare på Arbete För Alla (AFA) som finns i 

Storuman. 

 

Första året, 2010, utfördes 60 uppdrag åt 20 personer. Under andra perioden 

2011-2012 utfördes 80 uppdrag till 26 personer, varav 10 uppdrag åt fem 

personer i västra delen av kommunen. En anledning till att servicetjänsterna 

togs bort var att AFA inte kunde utföra arbetsuppgifterna i den västra delen 

p.g.a. personalbrist. 

 

Efter kontakt med ett antal kommuner i Västerbotten är det endast en kom-

mun som har fixartjänst, Malå kommun.  Fixartjänsten ingår som en del av 

arbetsuppgiften hos en person som är anvisad från Arbetsförmedlingen och 

som tillhör arbetsmarknadsenhetens område. Fixartjänsten startade i sam-

band med arbetsmarknadsåtgärden Plusjobb. Då var det betydligt flera upp-

drag som genomfördes men efterfrågan har minskat under åren till att nu 

vara ett till två uppdrag per månad. Ingen kostnad tas ut för den utförda 

tjänsten. 

 

För att genomföra fixartjänst inom Storumans kommun kan AFA genom-

föra arbetsuppgifterna i den östra delen av kommunen. Om AFA skulle eta-

blera en verksamhet i västra kommundelen krävs en arbetsledare, anvisade 

personer, ett fordon, maskinell utrustning, personlig skyddsutrustning och 

lokal. Detta till en kostnad av ca 800 000 kronor per år. Detta är kostnader 

som måste budgeteras extra för. Dessa pengar finns inte inom arbetsmark-

nadsenheten idag. 

 

Förslag till införande av fixartjänster i Storumans kommun 

I den östra kommundelen införs fixartjänster som en verksamhet inom AFA 

med motsvarande upplägg som under perioden 2010-2012.  

 

Behovet att få servicetjänster utförda är oftast säsongsbundna. Utifrån detta 

kan en idé vara att ansvaret inom den västra delen läggs inom redan befint-

lig verksamhet, exempelvis inom omsorgsverksamheten.  

 

Uppdraget som arbetsledare kan vara en uppgift för sjukskriven redan an-

ställd personal som behöver en omplacering för att komma tillbaka i jobb. 
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KSAU § 1 – forts.  

 

Behov finns av ytterligare finansiering för arbetsledare, anvisad personal 

från Arbetsförmedlingen, leasing av fordon, personlig skyddsutrustning och 

materiel för att utföra fixartjänsten. 

 

I västra delen finns även ett behov av arbetsplats för personer som behöver 

sysselsättning och anvisning från Arbetsförmedlingen till praktikplatser och 

då kan fixartjänst vara en del av detta. 

 

Bedömningen om eventuell konkurrens med kommersiell verksamhet inom 

branschen är att den inte är så stor att det skulle påverka branschen på ett 

negativt sätt. 

 

Förslag till riktlinjer i Storumans kommun 

o Personer över 67 år som är folkbokförda i Storumans kommun och 

permanent boende får använda fixartjänsten. 

o Fixartjänsten bokas tre dagar innan den ska utföras på angivet telefon-

nummer. 

o En avgift på 100 kronor per påbörjad halvtimme tas ut. 

o Vid bokning av samma tider är det turordning av beställningen som 

gäller. 

o Fixartjänst har med sig egen utrustning, exempelvis trappstege, skruv-

dragare, gräsklippare med bränsle, snöstyrare m.m. 

o Vid snöskottning är det gång fram till huset som kan skottas för hand. 

Takskottning ingår inte i fixartjänsten. 

o Hängrännor rensas inte och grässlänter klipps inte. 

o Fönsterputsning av utåtgående fönster på andra våningen utförs inte. 

Beredande organs förslag 

Arbetsmarknadssekreterare Ingrid Elebrinks tjänsteutlåtande 2018-12-14. 

 

Arbetsmarknadssekreterarens förslag 

att fixartjänster införs enligt upprättat förslag 

 

att riktlinjer för fixartjänster fastställs enligt upprättat förslag 

 

att det budgeteras medel till omsorgsförvaltningen för att införa fixartjänst i 

västra delen och att Arbete för alla (AFA) blir ansvarig i östra delen där 

kostnaderna belastar verksamhet inom befintlig budget 

 

att motionen därmed bifalls. 
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KSAU § 1 – forts.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att återremittera ärendet för ytterligare utredning, dels vad gäller finansie-

ring och dels om hjälp med digitala tjänster, som idag tillhandahålls via  

pilotprojektet e-Rum, skulle kunna ingå i fixartjänster.  

----- 
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KSAU § 2  KS/2018:1006 - 315 

 

Motion - parkeringsplan för Hemavan 
 

Karin Malmfjord (S) har 2018-08-27 lämnat in följande motion:  

 

Det har under många år byggts fritidshus i Hemavanområdet. Det har inve-

sterats i liftsystem och köpcentra. Från grannlandet Norge kommer många 

som besöker och handlar på Bayhill vilket ökar behovet av parkeringsplat-

ser centralt. Ökat fritidsboende och besökare har gjort att trafiksituationen 

många gånger varit problematisk. Under 2018 färdigställer Trafikverket ge-

nomfarten förbi Hemavan men det räcker inte utan det behövs ett helhets-

grepp när det gäller parkeringsplatser i Hemavan, som det är brist på.  

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att en parkeringsplan tas fram för hela Hemavan.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25, § 58 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Behovet bedöms vara koncentrerat till centrum och ett symptom av en 

ökande handel. Handeln har ökat kraftigt i Storumans kommun. Idag är 

dubbelt så många anställda inom handeln som för 10 år sedan och omsätt-

ningen har också dubblerats. Det ligger i handelns intresse att parkerings-

problematiken mildras då de mister kunder och då deras verksamhet drab-

bar tredje man och skapar badwill. Det bedöms svårt att rymma fler parke-

ringsplatser vid Bayhill i Hemavan som efter expansion och tätortsupprust-

ning har högre parkeringstryck än någonsin. Parkering på motsatt sida E12 

kräver av riksintresseskäl en kostsam plankorsning för gående som dock 

blir mer och mer aktuell. Detta tyder sammantaget på att det finns utrymme 

för ett parkeringsgarage vid Bayhill eller ett ytterligare handelsområde där 

kommunen bör ställa krav på effektiv parkeringsyta. Markvärden är så pass 

höga och utvecklingstakten stabil vilket gör att man borde kunna räkna hem 

investeringen. Hemavan är dessutom redo för förtätning. Dialogen om par-

keringsfrågan med Bayhill bör fortsätta på ledningsnivå.  

 

Det som ligger närmast en parkeringsplan är utvecklingsdelen i den fördju-

pade översiktsplanen (FÖP) för Hemavan.  Den ligger i turordning först ef-

ter fördjupad översiktsplan för Tärnaby och den kommunövergripande 

översiktsplanen, vilket omöjliggör en snabb lösning. Det finns inget hinder  
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KSAU § 2 – forts.  

 

att aktualisera frågan redan nu då det inte råder något tvivel om behovet el-

ler om alternativen. Det handlar om att bestämma sig för en lösning och ett 

tillvägagångssätt. Dessutom kan tjänst köpas för att beivra överträdelser på 

gatumark. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-02.  

  

Utredarens förslag 

 

att eventuella förslag på tillkommande ytor för parkeringsändamål som 

uppkommer ur dialog med Bayhill inarbetas i fördjupade översiktsplan för 

Hemavans utvecklingsdel för att på lång sikt gagna syftet 

 

att Storumans kommun på kort sikt gör en kostnadsflödesanalys för ett par-

keringshus som del av dialogen med handeln. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att återremittera ärendet för ytterligare utredning och bedömning avseende 

en parkeringsplan för hela Hemavan.  

----- 
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KSAU § 3  KS/2018:1232 - 140 

 

Motion - utvinning av råvaror i Storumans kommun 
 

Erold Westman (KL) har 2018-09-25 lämnat in en motion om utvinning av 

råvaror i Storumans kommun vad gäller gruvverksamhet och skogsnäring.  

 

Länsstyrelsen har beslutat att inte tillstyrka gruvtillstånd för planerad  

fluoritgruva vid Kyrkberget i Storumans kommun (”Höglandsgruvan”). 

Erold Westman anser att gruvverksamheten är livsviktig för inlandet ur 

sysselsättningssynpunkt i flera decennier och borde vara av riksintresse. 

Detta skulle även påverka både Storumanterminalen och den tilltänkta bat-

terifabriken i Skellefteå positivt. Erold Westman önskar därför att samtliga 

partier i kommunfullmäktige med representation såväl regionalt som i riks-

dag aktivt bearbetar sina representanter för att få till stånd en ändring av 

länsstyrelsens beslut att säga nej till gruvan vid Kyrkberget.  

 

Erold Westman anser vidare att begränsningar inom skogsnäringen på 

grund av naturreservatens utbredning måste stoppas så att invånare i inlan-

det får ta tillvara skogen i ett samhällsnyttigt perspektiv.  

 

Både en start av gruvverksamhet vid Kyrkberget och att kunna ta tillvara 

skogen är två viktiga frågor i nuläget för att Storumanterminalen ska kunna 

utvecklas i framtiden.  

      

Erold Westman föreslår  

 

att kommunen verkar för att få till stånd en ändring av länsstyrelsens beslut 

att inte tillstyrka gruvverksamhet vid Kyrkberget  

 

att kommunen verkar för att utbredningen av naturreservat stoppas för att 

främja skogsnäringen i inlandet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25, § 59 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Den första delen av motionen handlar om det tilltänkta gruvprojektet med 

flusspatbrytning i Högland 25 km nordväst om Storuman. Bolaget skickade 

in ansökan om bearbetningskoncession sommaren 2014 och fick tillståndet 

den 18 februari 2016. Eftersom Högsta domstolen beslutat att ompröva ett  
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KSAU § 3 – forts.  

 

annat tillstånd (Norra Kärr, sällsynta jordartsmetaller) fick det prejudice-

rande effekt även på andra projekt. Resultatet blev att ansökan om bearbet-

ningskoncession skulle innefatta ett större område (influensområde) än end-

ast den egentliga gruvbrytningen. Detta fick till följd att bland annat  

Höglandsfyndigheten återsändes till Sveriges geologiska undersökning 

(SGU) för omprövning. Under våren 2017 begärdes kompletterande in-

formation från bolaget gällande en utökad miljökonsekvensbeskrivning som 

de fick i maj 2017. Nytt samråd med sakägare vars frågor främst rörde  

Natura 2000 och rennäring inom det utökade området har besvarats löpande 

av bolaget till och med april 2018. Länsstyrelsen ändrade därefter stånd-

punkt och förklarade i sitt yttrande till SGU att sandmagasinet och klar-

ningsdammen hamnar i kärnområde för rennäringen.  

 

Förutsättningarna att ändra länsstyrelsens yttrande i denna fråga är små  

och dessutom verkanslösa eftersom det enligt 8 kap. minerallagen är  

Bergsstaten (del av SGU) som beslutar i frågan genom Bergmästaren. Detta 

är normalfallet men om det är ett speciellt betydelsefullt ärende eller att 

Bergmästaren vill frångå Länsstyrelsens beslut kan frågan hänskjutas till 

Regeringen och i det undantagsfallet kan föreslagen strategi vara möjlig. 

Det är dock alltid en god idé att vårda nationella politiska kontakter. 

 

Den andra delen i motionen gäller begränsningar av framväxande naturre-

servat och andra naturskydd. I Storumans kommun skyddas redan en stor 

areal idag, över 20 %. Kommunen har i sina yttranden påtalat att förutsätt-

ningarna för värdeskapande näringsliv i kommunen kringskärs genom  

utökade skydd och att det i sig inte är hållbart. Gällande skrivningar i den 

kommunövergripande översiktsplanen kan man från politiskt håll försöka 

påverka när den aktualiseras nästa tillfälle.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-26. 

  

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås vad gäller första att-satsen om ändring av länsstyrelsens 

beslut att inte tillstyrka gruvetablering vid Kyrkberget 

 

att motionen anses besvarad vad gäller andra att-satsen om att verka för att 

stoppa utbredningen av naturreservat för främjande av skogsnäringen i in-

landet.  

----- 
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KSAU § 4  KS/2017:1031 - 739 

 

Investering - omställning av del av äldreboendet Tranan till 

trygghetsboende 
 

Omsorgsnämnden står inför en mängd utmaningar, bland annat kompetens-

försörjning och budgetföljsamhet.  

 

Som ett första steg mot att klara dessa utmaningar och omforma gamla 

strukturer att närma sig dagens förutsättningar föreslås att en del av äldre-

boendet Tranan ställs om till trygghetsboende.  

 

Ett trygghetsboende är helt vanliga bostäder som inte behöver biståndsbe-

slut från kommunen.  

 

Ett våningsplan i flygeln kallad D-huset är föremålet för föreslagen om-

ställning. Fastighets AB Umluspen har projekterat omställning som gäller 

befintlig byggnad som byggs om till elva lägenheter, varav fem ettor och 

resten tvåor, avsedda att hyras ut som trygghetsboende samt ett samvarorum 

och en ny och uppdaterad utemiljö.  

 

Utredning i ärendet har tagits fram 2018-12-27 som sammanfattningsvis 

konstaterar att en omställning av del av Tranans äldreboende till trygghets-

boende minskar kostnaderna för omsorgsnämnden samt trycket på kompe-

tensförsörjning och kan bidra till att skapa rörlighet på bostadsmarknaden. 

Den totala investeringen beräknas uppgå till 12 miljoner kronor.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Perssons tjänsteutlåtande 2018-12-27. 

 

Administrativ chefs förslag 

 

att kommunfullmäktige avsätter 12 mnkr ur kommunstyrelsens investe-

ringsram 2016-2019 för omställning av del av äldreboendet Tranan till 

trygghetsboende.  

 

Yrkande  

Karin Malmfjord (S) yrkar 

 

att utredningen kompletteras inför kommunstyrelsens behandling av ären-

det med förslag till kriterier för uthyrning av trygghetsbostäder enligt om-

sorgsnämndens beslut 2018-12-12 § 96.  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 4 – forts.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på administrativ chefs förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detta. Ordföranden ställer därefter proposition på 

Karin Malmfjords tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet även  

bifaller detta.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunfullmäktige avsätter 12 mnkr ur kommunstyrelsens investe-

ringsram 2016-2019 för omställning av del av äldreboendet Tranan till 

trygghetsboende.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att, inför kommunstyrelsens behandling av ärendet, komplettera utred-

ningen med förslag till kriterier för uthyrning av trygghetsbostäder enligt 

omsorgsnämndens beslut 2018-12-12 § 96. 

----- 
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KSAU § 5  KS/2019:40 - 009 

 

Kommunstyrelsens uppföljningsplan 2019 
 

Förslag till uppföljningsplan 2019 för kommunstyrelsens egna verksam-

heter har upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-01-21. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att uppföljningsplan 2019 för kommunstyrelsen fastställs enligt följande:  

 

Datum Nivå Verksamhet Inriktning 

19 mars KSAU All verksamhet Verksamhetsberät-

telse 

9 april KS All verksamhet Verksamhetsberät-

telse 

  Projektverksamhet Uppföljning 

  Trafikverksamhet Uppföljning 

  Översiktlig planering Uppföljning 

14 maj KSAU All verksamhet Tertialuppföljning 

28 maj KS All verksamhet Tertialuppföljning 

  Räddningstjänst Drift och ekonomi 

  Investeringsprojekt Uppföljning 

10 september KS Kansli Drift och ekonomi 

  Administration (eko-

nomi och personal) 

Drift och ekonomi 

  Köksverksamhet Drift och ekonomi 

8 oktober KSAU All verksamhet Delårsrapport 

22 oktober KS All verksamhet Delårsrapport 

  Teknisk verksamhet Drift och ekonomi 

12 november KS Sumnet Drift och ekonomi 

3 december KSAU All verksamhet Verksamhetsplan 

  All verksamhet Detaljbudget 

  All verksamhet  Taxor och avgifter 

17 december KS All verksamhet Verksamhetsplan 

  All verksamhet Detaljbudget 

  All verksamhet Taxor och avgifter 

  Integrationsenheten Drift och ekonomi 

----- 
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KSAU § 6  KS/2018:1847 - 750 

 

Remiss - Socialdepartementets promemoria om ändring av 

övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens 

barn- och ungdomsvård 
 

Socialdepartementet har i remiss daterad 2018-11-27 översänt rubr. pro-

memoria. Storumans kommun bereds möjlighet att lämna yttrande över re-

missen senast den 31 januari 2019. 

 

Ärendet har överlämnats till omsorgsnämnden, som upprättat förslag till 

yttrande.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.  

----- 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 7  KS/2018:1826 - 373 

 

Remiss - nätkoncession för luftledning från 150 kV-station 

(transformator T5) till 400 kV-station Grundfors  

(2018-102052) 
 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen 

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

linje). Ansökan avser en luftledning från Vattenfalls nya 150 kV-station 

(transformator T5) till Svenska kraftnäts nya 400 kV-station i Grundfors. 

Den ska drivas med 400 kV (nominell spänning) och konstrueras för 420 

kV (konstruktionsspänning).  

 

Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få till-

stånd och i sin handläggning utreds ledningens påverkan på samhällsbygg-

naden, miljö och människors hälsa.  

 

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 

(2013:208) och Energimarknadsinspektionen emotser kommunens yttrande 

senast den 31 januari 2019.  

 

I yttrandet 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 

Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för platsen. Aktuell 

ledning sträcker sig ett hundratal meter vid Grundfors kraftstation och 

närmaste skola är i Gunnarn. De skyddsåtgärder som sökanden avser vidta 

bedöms som tillräckliga. Det finns därmed inga hinder för Vattenfall  

Eldistribution AB att bygga och använda kraftledningen.  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 15 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 7 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-22. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt utredarens be-

dömning. 

-----  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 16 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 8  KS/2018:1826 - 373 

 

Remiss - nätkoncession för luftledning från 150 kV-station 

(transformator T4) till 400 kV-station i Grundfors  

(2018-102053) 
 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen 

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

linje). Ansökan avser en luftledning från Vattenfalls nya 150 kV-station 

(transformator T4) till Svenska kraftnäts nya 400 kV-station i Grundfors. 

Den ska drivas med 400 kV (nominell spänning) och konstrueras för 420 

kV (konstruktionsspänning).  

 

Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få till-

stånd och i sin handläggning utreds ledningens påverkan på samhällsbygg-

naden, miljö och människors hälsa.  

 

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 

(2013:208) och Energimarknadsinspektionen emotser kommunens yttrande 

senast den 31 januari 2019.  

 

I yttrandet 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 

Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för platsen. Aktuell 

ledning sträcker sig ett hundratal meter vid Grundfors kraftstation och 

närmaste skola är i Gunnarn. De skyddsåtgärder som sökanden avser vidta 

bedöms som tillräckliga. Det finns därmed inga hinder för Vattenfall  

Eldistribution AB att bygga och använda kraftledningen.  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 17 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 8 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-22. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt utredarens be-

dömning. 

-----  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 18 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 9  KS/2018:1826 - 373 

 

Remiss - nätkoncession för luftledning (T1-T2) från vatten-

kraftstationen till ny station i Grundfors (2018-102054) 
 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen 

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

linje). Ansökan avser en luftledning (T1-T2) från vattenkraftstationen till 

Vattenfalls nya station i Grundfors. Den ska drivas med 150 kV (nominell 

spänning) och konstrueras för 170 kV (konstruktionsspänning).  

 

Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få till-

stånd och i sin handläggning utreds ledningens påverkan på samhällsbygg-

naden, miljö och människors hälsa.  

 

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 

(2013:208) och Energimarknadsinspektionen emotser kommunens yttrande 

senast den 31 januari 2019.  

 

I yttrandet 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 

Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för platsen. Aktuell 

ledning sträcker sig ett hundratal meter vid Grundfors kraftstation och 

närmaste skola är i Gunnarn. De skyddsåtgärder som sökanden avser vidta 

bedöms som tillräckliga. Det finns därmed inga hinder för Vattenfall  

Eldistribution AB att bygga och använda kraftledningen.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-22. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 19 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 9 – forts.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt utredarens be-

dömning. 

-----  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 20 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 10  KS/2018:1826 - 373 

 

Remiss - nätkoncession för luftledning (NL3S2) från vinkel-

stolpe norr om väg 969 till ny station i Grundfors  

(2018-102055) 
 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen 

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

linje). Ansökan avser en luftledning (NL3S2) från vinkelstolpen norr om 

väg 969 till Vattenfalls nya station i Grundfors. Den ska drivas med 150 kV 

(nominell spänning) och konstrueras för 170 kV (konstruktionsspänning).  

 

Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få till-

stånd och i sin handläggning utreds ledningens påverkan på samhällsbygg-

naden, miljö och människors hälsa.  

 

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 

(2013:208) och Energimarknadsinspektionen emotser kommunens yttrande 

senast den 31 januari 2019.  

 

I yttrandet 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 

Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för platsen. Aktuell 

ledning sträcker sig ett hundratal meter vid Grundfors kraftstation och 

närmaste skola är i Gunnarn. De skyddsåtgärder som sökanden avser vidta 

bedöms som tillräckliga. Det finns därmed inga hinder för Vattenfall Eldis-

tribution AB att bygga och använda kraftledningen.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-22. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 21 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 10 – forts.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt utredarens be-

dömning. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 11  KS/2018:1826 - 373 

 

Remiss - nätkoncession för luftledning (NL2S1) från vinkel-

stolpe söder om väg 969 till ny station i Grundfors  

(2018-102056) 
 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen 

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

linje). Ansökan avser en luftledning (NL2S1) från vinkelstolpen söder om 

väg 969 till Vattenfalls nya station i Grundfors. Den ska drivas med 150 kV 

(nominell spänning) och konstrueras för 170 kV (konstruktionsspänning).  

 

Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få till-

stånd och i sin handläggning utreds ledningens påverkan på samhällsbygg-

naden, miljö och människors hälsa.  

 

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 

(2013:208) och Energimarknadsinspektionen emotser kommunens yttrande 

senast den 31 januari 2019.  

 

I yttrandet 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 

Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för platsen. Aktuell 

ledning sträcker sig ett hundratal meter vid Grundfors kraftstation och 

närmaste skola är i Gunnarn. De skyddsåtgärder som sökanden avser vidta 

bedöms som tillräckliga. Det finns därmed inga hinder för Vattenfall Eldis-

tribution AB att bygga och använda kraftledningen.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-22. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 23 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 11 – forts.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt utredarens be-

dömning. 

-----  

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 24 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 12  KS/2018:1826 - 373 

 

Remiss - nätkoncession för markledning (NL062) från vinkel-

stolpe söder om kraftverksdammen till station vid vatten-

kraftverket i Grundfors (2018-102057) 
 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen 

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

linje). Ansökan avser en markledning (NL062) från vinkelstolpe strax söder 

om kraftverksdammen till station vid vattenkraftverket i Grundfors. Den 

ska drivas med 45 kV (nominell spänning) och konstrueras för 52 kV (kon-

struktionsspänning).  

 

Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få till-

stånd och i sin handläggning utreds ledningens påverkan på samhällsbygg-

naden, miljö och människors hälsa.  

 

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 

(2013:208) och Energimarknadsinspektionen emotser kommunens yttrande 

senast den 31 januari 2019.  

 

I yttrandet 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 

Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för platsen. Aktuell 

ledning sträcker sig ett hundratal meter vid Grundfors kraftstation och 

närmaste skola är i Gunnarn. De skyddsåtgärder som sökanden avser vidta 

bedöms som tillräckliga. Det finns därmed inga hinder för Vattenfall Eldis-

tribution AB att bygga och använda kraftledningen.  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 25 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 12 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-22. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt utredarens be-

dömning. 

-----  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 26 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 13  KS/2018:1826 - 373 

 

Remiss - nätkoncession för markledning (NL061) från befint-

lig station vid vattenkraftverket till ny station i Grundfors 

(2018-102058) 
 

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen 

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

linje). Ansökan avser en markledning (NL061) från befintlig station vid vat-

tenkraftverket till Vattenfalls nya station i Grundfors. Den ska drivas med 

45 kV (nominell spänning) och konstrueras för 52 kV (konstruktionsspän-

ning).  

 

Det är Energimarknadsinspektionen som avgör om ledningen ska få till-

stånd och i sin handläggning utreds ledningens påverkan på samhällsbygg-

naden, miljö och människors hälsa.  

 

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 

(2013:208) och Energimarknadsinspektionen emotser kommunens yttrande 

senast den 31 januari 2019.  

 

I yttrandet 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 

Det finns inga detaljplaner eller områdesbestämmelser för platsen. Aktuell 

ledning sträcker sig ett hundratal meter vid Grundfors kraftstation och 

närmaste skola är i Gunnarn. De skyddsåtgärder som sökanden avser vidta 

bedöms som tillräckliga. Det finns därmed inga hinder för Vattenfall Eldis-

tribution AB att bygga och använda kraftledningen.  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 27 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 13 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-22. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt utredarens be-

dömning. 

-----  

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 28 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 14  KS/2018:1848 - 106 

 

Nominering - Föreningen Svenskt Vatten 
 

Svenskt Vatten håller föreningsstämma den 14 maj 2019 i samband med 

Vattenstämman i Örebro. På föreningsstämman ska personer utses till föl-

jande uppdrag:  

 

o Styrelse på 15 ledamöter (åtta förtroendevalda och sju tjänstemän) 

o Ordförande och vice ordförande  

o två revisorer och två revisorsersättare 

o Valberedning på sju ledamöter (fyra förtroendevalda och tre tjänstemän) 

 

Valberedningen emotser förslag på ledamöter till ovannämnda förtroende-

uppdrag inom föreningen. Önskemålet är att medlemmarna nominerar per-

soner med olika kompetens för att bidra till att föreningen fortsätter att ha 

en styrelse med hög kompetens och en god geografisk spridning.  

 

Nomineringsförslagen ska vara valberedningen tillhanda senast den 31  

januari 2019. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att nominera va-ingenjör Debora Jonsson till styrelsen för Föreningen 

Svenskt Vatten.  

-----  

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 29 (29)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 15  KS/2018:1880 - 106 

 

Nominering - Föreningen Avfall Sverige 
 

Föreningen Avfall Sveriges medlemmar, kommuner och kommunbolag, ges 

möjlighet att nominera personer till föreningens styrelse samt revision inför 

föreningens årsmöte den 21-22 maj i Stockholm.  

 

Styrelsen består av 18 ledamöter, varav tio är förtroendevalda och åtta 

tjänstemän. Mandattiden för styrelseledamöter är två år och för revisorer 

och deras ersättare ett år. Omval kan ske.  

 

Valberedningen arbetar efter de riktlinjer som styrelsen lagt fast och som 

bland annat innebär att styrelsens sammansättning ska reflektera medlem-

marnas struktur och geografiska spridning. Valberedningen strävar efter att 

styrelsen får en så jämn könsfördelning som möjligt och det är angeläget 

med en viss omsättning i styrelsen samtidigt som kontinuiteten upprätthålls.  

 

Nomineringar ska ha inkommit till Avfall Sverige senast den 1 februari 

2019.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att nominera avfallsingenjör Anna Brunned till styrelsen för Föreningen 

Avfall Sverige.  

----- 

 

 

 

 


