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Nuläge  

Ett flertal stora investeringar har slutförts, påbörjats och planeras i kommunen. 
Dessa kommer att generera en förbättrad sysselsättning med stärkt kommunal eko-
nomi som följd. Investeringarna och dess effekter har på ett övergripande plan 
kartlagts i studien Investeringseffekter i Storumans kommun.  
 
Turist och besöksnäringen fortsätter att utvecklas starkt i den västra kommundelen. 
Vindkraftsparker byggs och planeras framförallt i den östra kommundelen. Vind-
kraftsparken i Blaikfjället har ett 60 tal verk i produktion och är i byggnadsfas med 
ytterligare ca 40 tal verk. Förutom befintlig gruva i Pauträsk finns tre betydande 
mineralfyndigheter: Rönnbäck, Högland samt Barsele. Landstinget har etablerat ett 
Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman vilket kan göra oss världsledande vad 
gäller medicinsk behandling i glesbygd med åldrande befolkning. Kommunen är 
även en del av Datacenterinitiativet i Västerbotten vars studie hittills visat på goda 
förutsättningar att kunna attrahera stora datacenteretableringar.  
 

Demografi 

2014 innebar för första gången sedan 1990 – talet att befolkningen, med undantag 
för 1992 ökade. Tidigare år har befolkningen minskat årligen med mellan 14 och 
148 individer. Den 31 december 2014 hade kommunen 5 995 invånare och en ök-
ning med en innevånare jämfört med föregående år. Minskningar tidigare år beror 
framförallt på födelseunderskott d.v.s. att fler dör än vad som föds p.g.a. en åld-
rande befolkning. Befolkningsutvecklingen har förbättrats de sista åren beroende 
på en ökad inflyttning som till viss del förklaras av invandring och flyktingmotta-
gande. Befolkningsutvecklingen styrs till stor del av faktorer som kommunen har 
svårt att påverka. Den nationella konjunkturen påverkar ofta mer än enskilda insat-
ser som kommunen gör. 
 
Ett trendbrott har ägt rum med en ökning av befolkningen i spannet 6 – 18 år samt 
spannet 19 – 24 år. Om vi blickar framåt tyder mycket på att antalet barn i åldrarna 
6 – 18 år kommer att vara på samma nivå under de kommande fyra åren. Antalet 
ungdomar i åldern 19 – 24 år bedöms också vara på oförändrad nivå under samma 
period. Antalet i gruppen 25 – 64 år, den arbetsföra befolkningen är svårbedömd 
för de kommande fyra åren när den påverkas av när den förbättrade sysselsättning-
en slår igenom till följd av de pågående och planerade investeringarna i kommu-
nen. Gruppen 65 år och äldre bedöms fortsätta öka något under de kommande 
åren. 
 

Ekonomi 

Kommunen har ett resultatöverskott på 8,4 mnkr 2014 vilket är 0,3 mnkr bättre än 
budget. 2015 har styrelse och nämnder kompenserats med 1,5 % för kostnadsök-
ningar samt ytterligare 2,7 mnkr för integrationsarbetet. Det budgeterade resultatet 
för 2015 uppgår till 8,2 mnkr. Bedömningen är att nettokostnaderna för åren 2016 
– 2019 inte kan tillåtas öka med mer än 1,5 % per år om vi ska klara de finansiella 
målen som kommunfullmäktige definierar i god ekonomisk hushållning. 

2 



 

Utmaningar 

Storumans kommuns viktigaste uppgift, oavsett politisk ledning eller tidpunkt, är 
att skapa sådana förutsättningar att människor vill bo kvar flytta hit och besöka 
oss. Kvaliteten och utbudet av vård, omsorg, trygghet, lärande, utvecklingsmöjlig-
heter och annat kan vara det som avgör om det är just vår kommun som den en-
skilde bestämmer sig för att leva och verka i. Utveckling av besöksmål samt kul-
tur- och fritidsaktiviteter är av stor betydelse för medborgare och gäster. Vi måste 
också på olika sätt arbeta för att möjligheterna till sysselsättning förbättras och att 
goda kommunikationer säkerställs. Anpassning av arbetskraftens kompetens till 
den rådande efterfrågan på arbetsmarknaden samt mottagande och integration av 
nya medborgare är också utmaningar kommande år. En ytterligare utmaning är att 
få ut så mycket positiva effekter som möjligt för medborgarna av de pågående och 
planerade investeringarna i kommunen.  
 

Hot  

Med en åldrande befolkning och färre i arbetsför ålder blir det svårare för privat 
och offentlig sektor att rekrytera kompetent arbetskraft med följd att effekterna av 
de planerade investeringarna i området försvagas. Ett annat hot är urbanisering 
t.ex. de statliga myndigheternas centralisering, som ofta leder till indragen service 
utanför de större städerna. Ytterligare hot är bristande offentlig infrastruktur ex-
empelvis, vägar, vatten och avlopp. 
 

Möjligheter 

Vi ser en positiv expansion för turism och boende i Hemavan – Tärnaby och turist-
iska utvecklingsmöjligheter även i kommunens östra del. Vi är en av de populär-
aste besökskommunerna i Sverige. Ett flertal mineral- och gruvetableringar plane-
ras och byggande av vindkraftsparker finns både slutförda, påbörjade och på pla-
neringsstadiet. Kommunen har ytterligare förstärkt positionen som inlandets trans-
portnav i och med att Storumanterminalen kommit in i en ny fas med en växande 
efterfråga på logistiska lösningar. Landstinget har etablerat ett Glesbygdsmedi-
cinskt centrum i Storuman vilket kan göra oss världsledande vad gäller medicinsk 
behandling i glesbygd med åldrande befolkning. Vi arbetar för att GMC i  
Storuman uppgraderas till nationell status. Kommunen är en del av ett Västerbott-
niskt datacenterinitiativ som handlar om att undersöka förutsättningar för att attra-
hera stora datacenteretableringar samt förbereda siter lokalt. Kommunen är ett sa-
miskt förvaltningsområde från och med 2010, vilket ger stora möjligheter att er-
bjuda upplevelser och kultur som baseras på den samiska historien och kulturarvet.  
 
En orolig omvärld gör att antalet flyktingar som kommer till oss ökat markant de 
sista åren. Vi har hittills varit framgångsrika i integrationsarbetet med flyktingarna 
och invandrare när flertalet valt att bo kvar i vår kommun. Det framtida behovet av 
kompetensförsörjning i både offentlig- och privatsektor kan delvis åtgärdas med 
ett fortsatt framgångsrikt integrationsarbete.   
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Detta sammantaget och mer därtill skapar förutsättningar för ett starkt näringsliv 
med mätbara kringeffekter för underleverantörer och handel med mera, vilket är en 
viktig förutsättning för en bred arbetsmarknad som kan locka nya att flytta hit och 
redan bofasta att stanna kvar. Våra framgångsrika företag och idrottsstjärnor är 
goda exempel på att det går att lyckas i Storumans kommun. 
 
Kommunens utmaning är att möta medborgarnas, näringslivets och besökarnas be-
hov av service med attraktiva, kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar och 
bästa möjliga förutsättningar för framtida utveckling inom alla samhällssektorer. 
 

Vår vision för 2020 

 
Storumans kommun ska genom samsyn utveckla hållbar tillväxt som 

genererar välstånd till medborgarna. 
 
 

År 2020 kännetecknas kommunen av: 
Här går det att lyckas. Vi är en bra kommun för alla att bo, leva och verka i med 
goda förutsättningar för företagsamhet i en fin miljö. 
 
Kommunen är en attraktiv arbetsgivare, som tar tillvara medarbetarnas kunskap 
och engagemang. 
 
Alla, som är eller vill bli kommuninvånare, har förutsättningar att skapa sig ett gott 
och tryggt liv nära naturen med goda kommunikationer och möjligheter till me-
ningsfulla aktiviteter och upplevelser samt sysselsättning på en bred arbetsmark-
nad. Vi är attraktiva att besöka och är en av Sveriges ledande turistkommuner. 
 
 

God ekonomisk hushållning 

Målen för god ekonomisk hushållning i Storumans kommun är: 
 
Finansiella mål 

1. En långsiktig målsättning är resultatet ska utgöra minst 2 procent av skat-
teintäkter, utjämning och generella statsbidrag. 

2. Kommunen ska om likviditeten tillåter amortera 5 miljoner kr på de egna 
långfristiga lånen. 

 
Verksamhetsmål 

1. Storumans kommun ska jämföra sitt resultat med SKL:s mätning Kommu-
nens kvalitet i korthet (KKiK). Måluppfyllelse nås då kommunen är bättre 
än medelvärdet på hälften av målen i KKiK som vi det enskilda året mäter.  
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Budget-, investerings- och nyupplåningsramar 2016 - 2019 

Budgetramar 2016-2019 
 

Styrelse/nämnd 2016 2017 2018 2019 

Kommunstyrelsen 50 564 51 504 52 457 53 426 
Fritids-, kultur-, och utbildningsnämnden 153 879 155 565 157 277 159 014 
Omsorgsnämnden 145 328 147 741 150 193 152 686 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 964 3 008 3 053 3 099 
Summa verksamhetens nettokostnader 352 449 357 236 362 094 367 026 
Årets resultat i % av skatter och statsbidrag 2,0% 1,9% 2,0% 1,6% 

 

Sannolikt kommer verksamhetsanpassningar att krävas för att klara de finansiella 
målen i god ekonomisk hushållning samt en budget i balans. 

Investeringsramar 2016-2019  

De senaste årens intäkter från AFA har bl.a. möjliggjort avskrivningar av övervär-
derade objekt vilket gör att vi ökat utrymmet för avskrivningar. Vårt goda resultat 
har även stärkt vår likviditet. Sammantaget möjliggörs en utökning av investeringar 
och nyupplåning under perioden samtidigt som vi kan behålla våra finansiella mål.  

I syfte att stå redo att möta de utmaningar som kommunen står inför utökas totalra-
men för investeringar till 30 mkr per år och fördelas enligt nedan.   
 
Delen strategiska investeringar är avsedda för det som rör de strategiska frågor 
kommunen behöver hantera under perioden.  
 

Styrelse/nämnd Mnkr 2016 2017 2018 2019 

Strategiska investeringar – fördelas av kommunstyrelsen 10 10 10 10 
Kommunstyrelsen 18,5 18,5 18,5 18,5 
Fritids-, kultur-, och utbildningsnämnden 0,75 0,75 0,75 0,75 
Omsorgsnämnden 0,75 0,75 0,75 0,75 
Summa  30 30 30 30 
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Nyupplåning 2016-2019 

För att ytterligare vara förberedd att möta våra strategiska utmaningar utökas ut-
rymmet för nyupplåning till 30 mkr per år. 

Ekonomi- och verksamhetsstyrning 

Storumans kommun styrs med vision och mål. De ekonomiska ramar som fast-
ställs av kommunfullmäktige är fullmäktiges prioritering mellan verksamhetsom-
råden. Styrelsen, nämnderna och bolagen ska sedan inom sina ekonomiska ramar 
arbeta efter av kommunfullmäktige fastställd vision och övergripande mål. 
 
Vid konflikt mellan mål och medel är det den ekonomiska ramen som styr med fö-
reträde för den lagbundna verksamheten. 
 
Det finns en tydlig koppling mellan vision, övergripande mål, effektmål, verksam-
hetsmål och finansiella mål för att säkerställa en helhetssyn i Storumans kommun. 
Översiktsplanen och det lokala tillväxtprogrammet är ytterligare politiska doku-
ment som ska ge vägledning för bland annat den fysiska planeringen och tillväxt-
arbetet. 
 
 

Inriktningsmål
Strategisk plan

VISION
Verksamhetsplan Aktivitetsplan

Nyckeltal

EFFEKT

Resurser

IF 2012-08

Effektmål Produktionsmål

Kvantifiering och 
tidsbestämning av 
Inriktningsmål
(Ex. 4% högre nöjdhet 
bland xx före 
utgången av 2012)

Politiken i samråd 
med 

förvaltningsledning

Konkreta åtgärder 
med ansvarig för att 
uppnå Effektmålen
(Ex. Vi ska  öka 
öppethållande  med två
kvällar/vecka med start 
v-3. Ansvarig: B . 
Jonsson.)

Enhetschef i samråd 
med sin personal

Exempel
•Timmar/mån
•Kr/mån
•Antal besök
•Tid xx i % av anställd tid

Målformulering i Storumans kommun

Trovärdig 
framtidsbild av 
önskvärd 
utveckling

Politiken 
ansvarar

Politiken 
ansvarar

Övergripande 
formuleringar, 
ej tidsatta.
(Ex. högre, bättre, 
mera , mindre)

VAD som ska göras HUR det ska göras

Förvaltningen servar 
de olika nivåerna 
med relevanta 
nyckeltal

ResurserResurser

Mätning
Verksamhetsresultat

OCH
Insatta resurser

Verksamhetsresultat
OCH

Insatta resurser
God ekonomisk 

hushållning
God ekonomisk 

hushållning

 
 
Den politiska styrningen utövas av de förtroendevalda som har en tydlig uppgift att 
ange vad som ska genomföras respektive fördela de resurser som kommunen har 
till sitt förfogande. Förvaltningsorganisationen ansvarar för hur det arbete som 
sker i verksamheterna ska genomföras så att de politiska målen uppfylls. 
 
Arbetet ska präglas av återkoppling och uppföljning. Uppföljningens syfte är, föru-
tom att följa upp att verksamhetens mål och ekonomi, också att vara ett beslutsun-
derlag för åtgärder och fortsatt planering. Bilden nedan är tänkt att visa hur alla 
steg i processen påverkar varandra: budgetarbete för kommande år sker samtidigt 
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som uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet för innevarande och 
föregående år. 
 
 
 
 

Budgetprocess 

 
 
 

 

Januari 

Juni 
 

Juli 
 

December 
 

Verksamhets-
berättelser och års-
redovisning 

Tertialuppföljning Delårsrapport 

Ramar och strategisk 
plan 

Budget och verk-
samhetsplaner 
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Prioriterade områden  

Kommunfullmäktige lämnar till nämnder och styrelse ansvaret för verksamhetso-
råden och därtill liggande frågor i reglemente förutom det som i lag uppdragits till 
nämnd eller styrelse. Kommunfullmäktige lämnar till de kommunala bolagen an-
svaret för verksamhetsområden i bolagsordning. Förutom detta finns policys och 
riktlinjer mm som är styrande för den verksamhet som styrelse, nämnder och 
kommunala bolag bedriver.     
 
Kommunfullmäktige uppdrar till berörd nämnd, styrelse eller bolag att i mer pre-
cisa formuleringar i verksamhets- och affärsplaner klargöra mål för verksamheten, 
omfattning och kvalitet på kort och lång sikt som krävs för att bidra till att visionen 
uppfylls. Uppföljning av resultatet ska ske löpande i delårsrapporter och årsredo-
visning och även redovisa en analys av verksamheternas förutsättningar och behov 
framöver. 
 

All kommunal verksamhet 

Gemensamt för alla prioriterade områden är att de alltid ska betraktas ur följande 
perspektiv: demokrati, öppenhet, tillgänglighet, jämställdhet, mångfald, kultur, ef-
fektivitet samt ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Projektutvecklings-
gruppen ska utgöra en resurs för all kommunal verksamhet. 

 
All kommunal verksamhet förväntas prioritera 

• samverkan i olika former inom kommunens samtliga ansvarsområden, både 
inom kommunen, tillsammans med andra kommuner och övriga aktörer  

• att fortsätta utarbeta en relevant uppföljning där verksamheternas målupp-
fyllelse tydligt kopplas till kommunfullmäktiges mål 

• värdegrundsarbete på arbetsplatser utifrån perspektiven demokrati, öppen-
het, tillgänglighet, jämställdhet, mångfald, kultur, effektivitet samt ekono-
miskt och social hållbarhet. 

• ett aktivt arbete med kultur och värderingar i kommunen gentemot med-
borgarna 

• att i samverkan med olika aktörer arbeta för en god folkhälsa bland med-
borgarna 

• mottagande och integration av nya människor i vår kommun  
• digitalisering och ny teknik i det kommunala service- och tjänsteutbudet 
• lokala varor och tjänster utifrån gällande upphandlingsregler 

 

Utbildning och kompetensutveckling 

Kommunen ska tillgodose medborgarnas behov av barnomsorg, utbildning och 
kompetensutveckling genom hela livet. Vi ska genom ett nära samarbete med olika 
aktörer bidra till att såväl privat som offentlig arbetsmarknad får tillgång till den 
kompetens de behöver.  
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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden förväntas att särskilt prioritera  
• anpassa utbildningarna inom de frivilliga utbildningarna i samråd med nä-

ringslivet och utifrån kommunens kompetensbehov 
• översyn av lokalutnyttjande i alla skolformer 
• entreprenörskap i skolan för att stimulera företagande i tidig ålder. 

 

Vård, omsorg, trygghet och säkerhet 

Kommunen ska ge alla äldre och funktionshindrade den omsorg de behöver. Med-
borgare och besökare ska kunna känna trygghet och säkerhet när de vistas i kom-
munen. 
 
Omsorgsnämnden förväntas att särskilt prioritera 

• anpassning av boendeformer för äldre och dementa till de behov som ställs 
utifrån den demografiska utvecklingen 

• höjd status genom långsiktig hållbar kompetensförsörjning inom äldre-
omsorgen när vi får en alltmer åldrande befolkning 

• samverkan mellan kommunen, landstinget och andra aktörer när det gäller 
verksamhet bland barn, ungdomar, vuxna och äldre 

• att minska timanställningar 
• att minska sjukskrivningar 
• att på sikt minska antal delade turer 

 

Infrastruktur, kommunikationer och miljö 

Storumans kommun ska verka för att våra vägar, gator, vatten- och avloppsnät, fi-
bernät, renhållning och övriga tjänster ska hålla god kvalitet och vara kostnadsef-
fektiva. 
 
Kommunstyrelsen förväntas särskilt prioritera 

• att utveckla långsiktiga hållbara underhållsplaner för vägar, vatten och av-
lopp 

• införskaffande av mark för strategisk utveckling 
• att skapa förutsättningar för skapande av bostäder för alla 
• en samordnad köksorganisation 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen förväntas särskilt 
prioritera 

• att planera för attraktiva centra, bostadsområden och industrimark  
• att förbättra förutsättningar för dem som vill bygga permanentboende, fri-

tidshus eller företagsverksamhet 
• arbetet med översikts- och detaljplaner 

 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Genom en nära samverkan med näringslivet har vi klart för oss vilka behov kom-
munen kan bidra till att tillgodose. Politiska aktiviteter ska bidra till utveckling av 
befintliga och nya branscher samt nya företagsetableringar inom kommunen. 
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Storumans kommunföretag AB förväntas särskilt prioritera 

• att utveckla samarbetet med befintliga och potentiella företagare, investe-
rare och andra aktörer 

• Att förenkla företagens väg in till den kommunala servicen. 
• att skapa förutsättningar för fler, växande och hållbara företag med fokus 

på ökat företagande för unga vuxna, kvinnor och utlandsfödda. 
 
 

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB förväntas särskilt prioritera 
• att det finns tillgängliga ytor och lokaler för expansion av befintliga företag 

och etableringar av nya företag 

Leva, bo och vistas 

Genom att erbjuda bra kommunal service, goda samhällstjänster, goda kommuni-
kationer, en bred arbetsmarknad samt utveckling av besöksmål blir Storumans 
kommun ett ställe där man kan lyckas, människor vill flytta till, bo kvar på och be-
söka. För våra medborgare och besökare ska det finnas möjligheter till upplevelser, 
kultur och en meningsfull fritid genom livets alla skeden. 
 
Kommunstyrelsen förväntas särskilt prioritera 

• att öka medborgarnas möjligheter att driva frågor genom regelbundna och 
strukturerade dialogmöten 

• att öka förutsättningar för karriärmöjligheter i kommunala verksamheter 
• att öka förutsättningar för samrekryteringar 

 
Fastighets AB Umluspen förväntas särskilt prioritera 

• att tillgodose den ökade efterfrågan på bostäder  
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