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Organisation 
 
(Siffrorna inom parentes anger antalet ledamöter) 

     
     
 
 

 
 
Mandatfördelning i kommun-
fullmäktige 

2007 till 
2010 

Moderata Samlingspartiet 6 
Centern 5 
Folkpartiet 4 
Kristdemokraterna 5 
Arbetarpartiet socialdemokraterna 15 
Vänstern 6 
 
Den koalition som bildades efter valet 2006 med alla 
partier utom socialdemokraterna splittrades i januari 
2008. Nya val till styrelse och nämnder hölls i slutet av 
april 2008. 
 
Efter nyvalen till styrelse och nämnder april 2008 bildade 
socialdemokraterna, kristdemokraterna och avhopparna 
från Vänstern som kallar sig kommunlistan en koalition 
med en politisk majoritet i kommunen. 

Ordförandeposterna tillföll socialdemokraterna och vice 
ordförandeposterna kristdemokraterna.  
 
Koalitionen mellan socialdemokraterna, 
kristdemokraterna och kommunlistan upphörde i slutet av 
2009 när kommunlistan meddelade att man lämnar 
koalitionen. Socialdemokraterna och kristdemokraterna 
har t.o.m. sista december 2010 efter kommunlistans 
avhopp styrt kommunen i minoritet. 
 
Utifrån ordinarie kommunval september 2010 har 
kommunen nytt styre fr.o.m. första januari 2011 som är 
en allians bestående av de borgerliga partierna samt 
kommunlistan. 
 
Storumans kommuns Förvaltnings AB har sålt alla sina 
aktier i Tärnafjällens Exploaterings AB per 2011-01-01.  
 

Fritid-, kultur och 
utbildningsnämnd (9)  

Arbetsutskott (3) 

Storumans kommuns 
Förvaltnings AB (9) 

Storuman 
Development 
AB (Storuman 
energi AB) 50% 

Fastighets 
AB 
Umluspen 
100 % 

Storumans 
Flygplats 
AB  
100 % 

Tärnafjällens 
Exploaterings 
AB  
24 % 

Hemavan 
Tärnaby 
Airport AB 
44% 

 Kommunstyrelsen 
(13)  

Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott (5) 

Omsorgsnämnd (7) 

 (7)Arbetsutskott (3) 

Miljö- och 
samhällsbyggnads- 

nämnd (7) 

Industri- 
centrum i 
Storuman 
AB 100% 

Valnämnd 
(5) 

Kommunfullmäktige 
(41) 

Revisorer 
(5)  

Överförmyndare 
(1) 

Överför(1)myndare 
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Sex år i sammandrag 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Verksamhetens nettokostn / skatteintäkter + 
statsbidrag, procent 106,3 95,9 98,5 99,4 101,2 97,1 
Verksamheten/skatteintäkter + statsbidrag 95,9 86,4 89,4 89,2 92,2 87,9 
Pensionsutbet inkl löneskatt/skatteint + statsbidrag 2,2 2,3 2,1 3,2 2,7 1,8 
Avskrivningarna/skatteintäkter + statsbidrag 6,5 5,8 5,8 5,0 5,4 6,7 

Finansnettot/skatteintäkter + statsbidrag 1,7 1,4 1,2 2,0 0,9 0,7 
       
Årets nettoinvesteringar, tkr 20 237 30 739 12 255 2 769 28 833 8 568 
       
Investeringsvolym/nettokostnader, procent 6,2 10,0 3,5 0,8 8,3 2,5 
Avskrivningar/nettoinvesteringar, procent 102,2 61,3 147,7 628,1 65,2 214,3 
       
Total pensionsskuld, tkr 140 952 142 619 176 342 168 869 172 270 161 987 
varav Avsättning för pension inkl löneskatt 4 462 6 180 6 717 5 426 4 402 3 312 
varav Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 136 490 136 439 169 625 163 443 167 868 158 675 
       
Total skuld- och avsättningsgrad, procent 54,5 54,0 53,4 56,3 58,7 57,4 
varav avsättningsgrad 3,6 3,8 3,9 3,4 3,0 2,6 
varav kortfristig skuldsättningsgrad 20,1 17,0 16,5 17,4 21,3 20,6 
varav långfristig skuldsättningsgrad 30,8 33,2 33,0 35,5 34,4 34,2 
       

Soliditet, procent       
Eget kapital/totala tillgångar 45,5 46,0 46,6 43,8 41,3 42,6 
exkl utlåning till kommunala bolag 48,5 51,4 52,5 53,7 50,5 45,1 
inkl pensionsförpliktelser 11,1 13,6 6,9 8,2 5,5 9,5 
exkl utlån till kom bolag inkl pensionsförpl 11,8 15,2 7,7 10,1 6,8 11,7 
       
Kassalikviditet, procent 88,7 93,2 110,7 116,9 92,8 110,5 
       

Primärkommunal skattesats 22,40 22,40 22,40 22,90 22,90 22,90 
Landstingskommunal skattesats 10,50 10,50 10,50 10,5 10,5 10,5 
Begravningsavgift, Stensele 0,33 0,34 0,34 0,32 0,32 0,32 
Begravningsavgift, Tärna  0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
       
Befolkning 1 januari 6 554 6 507  6 432 6 383 6 304 6 227 
varav 6 - 15 år 792 766 703 649 627 588 
varav 16 - 18 år 248 247 255 272 256 243 

varav 65 - 84 år 1 438 1 423 1 421 1 440 1 447 1 458 
varav 85 år och äldre 160 185 198 206 199 201 
Befolkning 31 december 6 507 6 432 6 383 6 304 6 227 6 120 
Befolkningsförändr under året -47 -75 -49 -79 -77 -107 
Antal födda barn under året 48 51 72 60 53 53 
Antal döda under året 86 89 86 76 100 95 
Nettoflyttning -6 -38 -38 -63 -28 -65 
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Omvärlden

Samhällsekonomin och kommu-
nerna

Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekyl- och re-
kordartad 2010. Aldrig tidigare i modern tid har efterfrå-
gan ökat så mycket. Detta förklaras delvis av motsvarande
fall 2009. BNP minskade med 5,3 procent 2009 och ökade
med 5,3 procent 2010. Sverige har dock av olika skäl
klarat sig bättre än många andra länder. En ljusare inter-
nationell bild samt företagens och hushållens positiva
förväntningar inför framtiden gör att svensk ekonomi
förväntas växa snabbt även i år. BNP beräknas öka med
4,3 procent samtidigt som sysselsättningen (antal arbetade
timmar) stiger med 1,8 procent. Även 2012 bedöms att
BNP-tillväxten bli hög, 3,3 procent. Bedömningen är att
BNP-tillväxten även för 2013 och 2014 blir hög, 3,3 pro-
cent respektive 3,2 procent.

Utvecklingen har varit stark över hela linjen. Återhämt-
ningen i världshandeln har inneburit att den svenska ex-
porten har ökat mycket kraftigt. Normaliserade förhållan-
den på de finansiella marknaderna och en ökad tillgång på
krediter har bidragit till en liknande rekyl för investering-
ar. Till exportens och investeringarnas starka tillväxt ska
läggas att också hushållens konsumtionsutgifter har ut-
vecklats förhållandevis väl. Trots att hushållens reala
inkomster endast ökade med knappt 1 procent 2010 kom
hushållens konsumtionsutgifter att växa med över 3 pro-
cent.

Arbetsmarknaden förbättras nu snabbt tack vare den väx-
ande efterfrågan. Den starka sysselsättningsuppgången
som inleddes sista kvartalet 2009 höll i sig också under
fjärde kvartalet 2010. Antalet arbetade timmar är nu uppe
i nivå med föregående topp andra kvartalet 2008. Antalet
sysselsatta är dock fortfarande något färre än den tidigare
toppen, det saknas fortfarande drygt 20 000 sysselsatta.
Bedömningen är att produktionen växer betydligt starkare
under 2011 än antalet arbetade timmar. Det innebär att en
del av den produktivitetsminskning som skett kommer att
hämtas in igen.

Den nya mer positiva skatteunderlagsprognoserna innebär
förbättrade förutsättningar för kommunsektorn. Givet
samma volymökningar som i SKL:s decemberprognos
blir den totala resultateffekten 2011 plus 2,3 miljarder för
kommunerna. 2012 blir resultateffekten betydligt mindre.
Trots förstärkningen av resultaten kvarstår det mer lång-
siktiga problemet att intäkterna normalt knappast täcker
de behov av verksamhet som demografi och krav på för-
bättringar ställer. Kommuner och landsting står fortfaran-
de inför stora omprövningar.

Regionen

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Det regionala utvecklingsprogrammet för 2007 - 2013
(RUP) för Västerbottens län togs fram under 2005/2006 i
samarbete mellan kommuner, landsting, näringsliv, be-
rörda statliga myndigheter och ett stort antal intresseorga-
nisationer. Länsstyrelsen samordnade programframtag-
ningen. Under 2010 gjordes under ledning av Region
Västerbotten en revidering av programmet för perioden
2011-2013, och i samband med detta ändrades även nam-
net på dokumentet till Regional utvecklingsstrategi
(RUS). Strategin pekar ut följande inriktningar och priori-
teringar:

Ökad nettoinflyttning:
Stärkt presentation av Västerbottens livsmiljöer
Ökad samverkan mellan regionens alla delar.

Utveckling av näringsliv och företagare:
Ökad förädlingsgrad
Åtgärder för att stärka tjänstesektorn, kulturella och krea-
tiva näringar
Stimulera entreprenörskap och företagande i bred bemär-
kelse
Affärsdriven miljöutveckling och miljödriven affärsut-
veckling
Kraftsamling kring starka innovativa miljöer.

Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning:
Höjd utbildningsnivå i regionen
Matchning mellan arbetskraftsefterfrågan och –utbud
Västerbotten ska vara en välkomnande arbetsmarknad.

Tillgänglighet och infrastruktur:
Stärkt tillgänglighet en förutsättning för utveckling i hela
länet.
Infrastrukturen i ett systemperspektiv
Utvecklad infrastruktur för en fortsatt stark råvaruexport

Internationellt samarbete och omvärldskontakter:
Flerregionala samarbeten för Västerbottens utveckling
Ett stärkt territoriellt samarbete över landsgränser
Västerbotten ska vara en aktiv region inom Östersjöstra-
tegin och i andra EU-sammanhang
Stimulans till ökat internationellt samarbete och stärkt
deltagande i europeiska forskningsprogram.

Genomförandet av prioriteringarna i RUS sker via opera-
tiva program, där ”Regionalt strukturfondsprogram för
regional konkurrenskraft och sysselsättning” (i dagligt tal
”mål 2”) och ”Regional plan för Europeiska socialfonden
i Övre Norrland 2007 – 2013” är de största. Andra opera-
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tiva program är bland annat Interreg IVA Botnia Atlanti-
ca, Interreg IVB Norra periferin samt verksamheter inom
Landsbygdsprogrammet.

Regionalt tillväxtprogram (RTP)

Det regionala tillväxtprogrammet (RTP) för Västerbottens
län för 2010, syftar till att samordna insatser inom områ-
den där sektorssamverkan bidrar till att utveckla hållbara
lokala arbetsmarknadsregioner utifrån ett näringslivsper-
spektiv. RTP syftar vidare till att samordna de ambitioner
som anges i RUS med finansieringen i de operativa pro-
grammen.

Exempel på mål för 2010 i RTP:

Länet ska ha ett ohälsotal som uppgår till högst 39,1 dagar
Länet ska rankas bland de tio län i Sverige som har högst
förvärvsfrekvens
Länet ska vara bland de tre län som har högst andel indi-
vider med eftergymnasial utbildning och att andelen indi-
vider med eftergymnasial utbildning i kommunerna ökar
med en procentenhet.

Hur ser det ut i Storumans kommun med ovanstående
mål?

Ohälsotal 2008 2009 2010
Riket 35,8 32,8 29,5
Västerbottens län 41,2 37,6 33,9
Storumans kommun 49,2 46,9 43,2

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar från försäk-
ringskassan med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning,
rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning.
Ohälsotalet innehåller INTE dagar med sjuklön från ar-
betsgivare. Källa: Försäkringskassan

Förvärvsfrekvens 2007 2008 2009
Riket 59 58 56
Västerbottens län 58 58 55
Storuman 53 52 50

Förvärvsfrekvensen har beräknats som andelen förvärvs-
arbetande av befolkningen 16 år och äldre. Källa: SCB.

Eftergymn utbildning 2007 2008 2009
Riket 22 23 24
Västerbottens län 24 24 26
Storuman 13 14 15

Andelen personer med eftergymnasial utbildning har
beräknats på antalet personer med eftergymnasial utbild-
ning mindre än tre år, eftergymnasial utbildning mer än
tre år och forskarutbildning som andel av den totala be-
folkningen i regionen. Källa: SCB

Samarbete med andra

Storumans kommun har ett väl utvecklat samarbete med
andra, såväl i närområdet, som på regional och nationell
nivå. Bildandet av Region Västerbotten 2008 innebar en
formalisering och förstärkning av det mellankommunala
samarbetet.

Kommunen är medlem i föreningen Blå Vägen E12, som
syftar till att stärka samarbetet i strategiska utvecklings-
frågor längs stråket längs väg E12. Vidare ingår kommu-
nen i den så kallade Tiokommungruppen, som är en sam-
manslutning av länets inlandskommuner.

Sedan 2004 samarbetar Storumans och Lycksele kommu-
ner i det så kallade LYST-samarbetet. Beslut om att bilda
en gemensam nämnd har fattats, med inrättande den
1 januari 2011. Huvudsyftet är att operativt samordna
olika verksamheter mellan de båda kommunerna. Sedan
2005 har kommunerna gemensam konsumentvägledare.
Med början 2007 har kommunernas telefoni- och kund-
tjänstfunktioner samordnats och är idag en gemensam
enhet. Den gemensamma nämnd som bildats har till upp-
gift att vidareutveckla detta samarbete till andra verksam-
hetsområden.

Samarbetet med Lycksele kommun har också resulterat i
ett antal gemensamma projekt, bl.a. inom landsbygdsut-
veckling (”LANDSLYST”), företagsamhet (”Före-
tagsamma kvinnor”) och kompetensförsörjning (”Guldlin-
jen”).

Inom biblioteksverksamheten sker samarbete mellan åtta
bibliotek i Västerbottens inland under namnet V8. Syftet
är att öka tillgänglighet och utbud genom bl.a. gemensam
katalog, låneregister, webbapplikation.

Samverkan med landstinget i det s.k. Tillsammansarbetet
har fortsatt under året. Detta syftar till att samordna kom-
munens och landstingets insatser för äldre. För att lång-
siktigt säkra insatserna är avsikten att teckna ett särskilt
avtal. Kommunfullmäktige fattade ett inriktningsbeslut
februari 2011 angående fördjupade samverkan med lands-
tinget inom områdena medicin, vård, rehabilitering samt
individ- och familjeomsorg.
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Näringsliv och infrastruktur

Nickelfyndigheten i Rönnbäcken, Björkvattsdalen är en
av de största i Europa. Ett svenskt prospekteringsbolag
fick 2005 undersökningstillstånd och har gjort undersök-
ningar med bland annat borrningar i Vinberget och Rönn-
bäcknäset och nu senast i Sundsberget. Prospekteringsbo-
laget arbetar med kompletterande borrningar
samt teknisk- och miljöundersökningar för att ytterligare
klarlägga miljöpåverkan. Parallellt med detta sker en
utvärdering av den ekonomiska potentialen för att börja
utvinningen av nickel.

Flouritfyndigheten i Blaiken utvärderades av Gränges
Aluminium på 1970-talet, och bedömdes då innehålla
12,5 miljoner ton. Mineralen Fluorit - som även kallas
flusspat och kalciumfluorid - är ett mineral som används
inom industrin i bland annat stål- och aluminiumfram-
ställning, i teflon och vid keramiktillverkning. Det är ett
brittiskt prospekteringsbolag som äger utvinningsrätten
till fyndigheten vid Högland – Blaiken.

Vid gruvan i Pauträsk planeras för en utvidgning av verk-
samheten i form av underjordsbrytning, vilket kommer att
förlänga gruvans livslängd avsevärt.

Under 2010 togs det formella beslutet av bygget av vind-
kraftsparken på Blaikfjället. Vindkraftsparken blir en av
de största i Sverige med 90 vindkraftsverk. 3,8 miljarder
ska investeras på gränsen mellan Sorsele och Storuman.

Den 20:e oktober påbörjades bygget av Storumantermina-
len. Det första "spadtaget" togs av Storumans kommunal-
råd Gunilla Lundgren som sköt första salvan och påbörjar
därmed markarbetet. Terminalen, som är en 55 miljoners
satsning på infrastrukturen i Storumans kommun, planeras
att stå färdig under 2012. Projektet finansieras i samver-
kan mellan Storumans kommun, Region Västerbotten och
EU.

Utvecklingen av turist- och besöksnäringen i Hema-
van/Tärnaby-området har fortsatt under året. Några nya
större aktörer har valt att etablera sig i Hemavan/ Tärna-
by. Uppgraderingen av Hemavans flygplats är nu färdig
och har möjlighet att ta ner större flygkärror.

Storumans kommun skrev under 2010 en avsiktsförklar-
ing med ett svensk bolag som agerar på den internationel-
la marknaden för att utveckla friktionsutrustning kopplat
till flyg- och flygplatsanknutna verksamheter. Företagets
avsikt är att under 2011 etablera verksamhet vid Storu-
mans Flygplats.

Nystartade företag
(Källa: Nyföretagar-
barometern, Jobs &
society, web-select) 2008 2009 2010
Nystartade företag i
Storumans kommun 33 18 35
Antal nystartade före-
tag per 1 000 inv
- Storumans kommun 5,2 2,9 5,7
- Glesbygdskommuner 4,6 4,3 4,6
- Riket 6,4 5,9 6,9

Konkurser i aktiebolag
med säte i Storumans
kommun 6 6 2

Under 2010 startades det 35 nya företag i Storumans
kommun. Det placerar kommunen på plats 101 i landet
jämfört med plats 257 i landet 2009. Av Västerbottens
kommuner är det 3 kommuner som har fler nystartade
företag per 1 000 invånare att jämföras med 2009 när det
var 10 kommuner som hade fler nystartade företag per
1 000 invånare.

Arbetsmarknaden

Arbetslöshet i
årsmedeltal i
kommunen
länet och riket,
procent 2008 2009 2010

Föränd-
ring 2008
till 2010 i
procent-
enheter

Riket 2,5 4,0 3,9 1,4
Västerbottens
län 2,8 4,1 3,7 0,9
Storumans
kommun 3,3 4,0 4,0 0,7
Källa: Arbetsförmedlingen

Nyanmälda plat-
ser Arbetslösa

ÅR 08 08 10 08 09 10
Januari 16 19 8 173 157 174
Februari 21 25 8 138 146 168
Mars 14 18 132 147 154
April 40 18 23 131 162 150
Maj 43 8 26 113 162 128
Juni 23 23 47 95 123 127
Juli 14 21 33 97 134 136
Augusti 53 28 12 94 133 149
September 14 12 12 111 131 138
Oktober 18 11 19 106 150 137
November 7 13 50 134 151 145
December 21 14 9 160 175 147
Källa: Arbetsförmedlingen
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Ett sätt att matcha arbetskraftsutbud och arbetskraftsefter-
frågan är arbetspendling. Storumans kommun har en net-
toutpendling, d.v.s. det är fler som bor i Storumans kom-
mun och arbetar i en annan kommun (utpendling) än som
arbetar i Storuman men bor i en annan kommun (inpend-
ling).

Så här har det sett ut de senaste åren (statistik för 2010
finns tillgänglig först under hösten 2011):

Pendling, antal perso-
ner

2007 2008 2009

Inpendling 301 260 262
Utpendling 420 384 380
Nettoutpendling 119 124 118

Befolkningen

Sedan år 2000 har befolkningen i Storumans kommun
minskat med 814 personer från 6 934 till 6 120. Det mot-
svarar 11,7 procent. I Stensele församling har minsk-
ningen varit 12,4 procent eller 659 personer och i Tärna
församling 9,5 procent eller 155 personer.

2008 2009 2010
Befolkning 1 januari 6 383 6 304 6 227
Befolkning 31 december 6 304 6 227 6 120
- varav Stensele församling 4 771 4 705 4 642
- varav Tärna församling 1 533 1 522 1 478
Förändring - 79 -77 -107
Antal födda 60 53 53
Antal döda 76 100 95
Nettoflyttning - 63 -28 -65

Ett större befolkningstapp har skett 2010 jämfört med
tidigare år beroende på att både nettoutflyttningen och
födelseunderskottet varit relativt stort.

Antalet födda har varit stabilt under flera år medan antalet
döda stadigt ökat för att kulminera 2009 och nått nivåer
som innebär att fortsatt födelseunderskott de närmaste
åren är ofrånkomliga.

Att nettoutflyttning 2010 blir så stor jämfört med 2009
hänger ihop med en stor befolkningsminskning inom
Tärnaby församling. Förändringar i statliga trygghetssy-
stem samt bosättningsbeteende hos säsongsanställda är
faktorer som påverkar nettoflyttningen i områden med
stort inslag av säsongsarbeten.

Nedan redovisas befolkningens fördelning på olika ålders-
grupper:

2008 2009 2010
0-5 år 328 341 344
6-15 år 649 627 588
16-18 år 272 256 243
19-24 år 358 371 362
25-64 år 3 051 2 986 2 924
65-84 1 440 1 447 1 458
85-~ 206 199 201

Det stora antalet födda barn under 2007 och 2008 gör att
gruppen 0 – 5-åringar ökar i antal. Gruppen 6 – 15 åringar
har minskat under 2008, 2009 och 2010 när kullarna som
lämnat gruppen varit större än kullarna som tillkommit till
gruppen. Gruppen 16 – 18-åringar har minskat med 13
personer 2010 för att sedan minska ytterligare till ca 208
personer 2011 när den stora gruppen ungdomarna födda
1992 lämnar gruppen.

Gruppen 19 – 24-åringar minskar inte i någon större om-
fattning trots stor nettoutflyttning i åldersgruppen beroen-
de på att de stora kullarna födda runt 1990 kommer in i
gruppen.

Åldergruppen 25 – 64 åringar, alltså den åldersgrupp där
den huvudsakliga arbetskraften finns, har redan börjat
minska och kommer att fortsätta minska när 40-talisterna
lämnar gruppen.

Gruppen 65 - 84-åringar har varit ungefär lika stor de
senaste fem åren men kommer troligen att öka under de
närmaste åren när de som är födda på fyrtiotalet går in i
gruppen. Man kan också räkna med att gruppen 85 år och
äldre ökar i antal.
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Hur ser befolkningsförändringarna ut över året? Och hur
fördelar sig flyttningarna mellan länet och övriga landet
och utlandet?

Flyttn Flyttn
inom utom Födelse Summa
länet länet netto förändr

2003 -19 -27 -38 -84
2004 -19 19 -41 -41
2005 -43 37 -38 -47
2006 -34 -4 -38 -75
2007 -30 -6 -14 -49
2008 -66 2 -16 -79
Jan - mars 2009 -9 -4 -25 -38
Apr - juni 2009 10 -11 -5 -6
Juli - sept 2009 -20 -4 -10 -34
Okt - dec 2009 2 5 -7 0
2009 -13 -15 -47 -75
Jan - mars 2010 +-0 +14 -4 +10
Apr - juni 2010 -14 -25 -10 -49
Juli - sept 2010 -11 -21 -6 -38
Okt - dec 2010 -10 +2 -22 -30
2010 -35 -30 -42 -107

Födelseunderskottet har minskat något 2010 jämfört med
det rekordstora födelseunderskottet 2009. Det ökande
födelseunderskottet 2009 och 2010 beror på att antalet
födda barn har minskat något och framförallt att antalet

döda har ökat. Nettoutflyttningarna både inom och utom
länet har ökat 2010 jämfört med 2009.

Hur ser flyttningarna ut i olika åldersgrupper?

Nettoflyttning
i olika ålders-
grupper 2006 2007 2008 2009 2010
0-5 år - 2 4 -4 9 -3
6-15 år - 3 -2 2 -5 -6
16-18 år 1 -6 -1 -3 -2
19-24 år -29 -6 -41 -23 -46
25-39 år 4 8 -1 -1 -13
40-64 år 3 -8 0 1 -1
65-84 -7 -9 -13 -5 4
85-~ -5 1 -5 -1 1

Den största både in- och utflyttningen sker, som man kan
förvänta, i gruppen 19 - 24-åringar. Nettoutflyttningen i
den gruppen är markant större än i andra ålderskategorier.
Antalet som flyttar i gruppen ökade markant under 2010
och det har varit den enskilt största faktorn till att befolk-
ningsmängden 2010 minskat markant mer än tidigare år.

Trenden 2006 tom 2008 att utflyttningen i gruppen 65 år
och äldre ökar bröts 2009 och under 2010 har en nettoin-
flyttning skett.

Verksamheterna

Infrastruktur, skydd m.m.

Vårens snösmältning ställde till med stora problem i hela
kommunen. I Solberg gick ett slamskred som drog med
sig stora jordmassor och vegetation. Trots att inga männi-
skor skadades kommer händelsen att leva länge i det all-
männa medvetandet då den dels var helt oväntad, dels har
lämnat mycket tydliga spår i naturen.

I Storuman gjorde kombinationen av snabb snösmältning,
trasiga dagvattenledningar och kalavverkning att tre om-
råden i centrala tätorten stod under vatten. F.d. yrkessko-
lan, Parkskolans parkering och parkeringen vid sjukstu-
gan. Räddningstjänsten var igång med personal och ut-
rustning i knappt en vecka och hjälpte Tekniska kontoret
att hantera situationen. Händelsen var allvarlig och kom-
munstyrelsens presidium höll sig informerade om utveck-
lingen, men det var aldrig aktuellt att göra den till en
extraordinär händelse.

Ombyggnaden av reningsverket i Långsjöby har ännu inte
kunnat påbörjas. Verksamhetsutövaren väntar på klar-
tecken från tillsynsmyndigheten. Under 2009 beslutade

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att det inte finns
behov av sanering av viken nedanför avlopps-
reningsverket. En privatperson överklagade beslutet till
Länsstyrelsen, som i sin tur beslutade om sanering i maj
2010. Kommunen valde att överklaga beslutet till Mil-
jödomstolen, som i juli månad beslutade att inte ändra
Länsstyrelsens beslut. Ärendet ligger numera hos Mil-
jööverdomstolen efter att kommunen överklagat.

Vårens intensiva snösmältning innebar stora olägenheter
för vatten- och avloppsförsörjningen. Råvattenintaget i
Hemavan raserades med otjänligt dricksvatten som följd.
Intaget är nu återställt. Vid Backens sjukstuga blev par-
keringen översvämmad bland annat p.g.a. dåliga dagvat-
tenledningar som inte kunde hålla undan smältvattnet.
Även Röbroskolan och området kring Parkskolan drabba-
des.

Följande tomter är sålda:

 Tre tomter för permanentboende samt en tomt för
fritidsändamål i Hemavan,

 Två tomter i Skarvsjöby,
 Tre fritidshustomter i Högstaby
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 En tomt för permanentboende i Tärnaby

I Rödingfors har kommunen sålt ett markområde. Kom-
munen har förvärvat mark för byggande av om-
lastningsterminalen mellan Storuman och Stensele.
Ett småhus har sålts i Barsele.

Följande större underhållsarbeten har gjorts på kommu-
nens fastigheter:
• Rådhuset 4, ombyggnad folktandvården
• Energideklarationer slutförts
• Åtgärder för energibesparingar
• Större markunderhåll, Rådhuset 4
• Systematiskt brandskyddsarbete

Större investeringsprojekt som utförts på fastigheter är
ombyggnad av lokaler på Skytteanska skolan i Tärnaby
för att inrymma den alpina gymnasieutbildningen samt för
att tillskapa utrymmen för fritidsverksamheten

Fritid och kultur

Musik- och Teaterförening blev 2010 års kulturstipendiat.
Kultursamverkan har haft regelbundna träffar för att pla-
nera i enlighet med nämndens målsättning. Sommaren
2010 genomfördes en filminspelning i Storuman där
kommunens ungdomar agerade i såväl huvudroll som
andra roller och uppgifter. Filmen hade premiär vid
Stockholms filmfestival i november och visades även i
Storuman i december.

Kommunbiblioteket har genomfört en lästävling bland
eleverna i grundskolan. Tävlingen avslutades med tårtka-
las för alla inblandade.

Pedagogisk verksamhet

Inför ht -10 ändrade förskoleklasspedagogerna på Park-
skolan målsättningen för varje barn, från många små,
specifika mål till tre gemensamma, långsiktiga mål: ar-
betsro/koncentration, fungerande kamratskap och delta-
gande i gemensamma aktiviteter. Föräldrarna uppskattade
sättet att arbeta med långsiktiga mål.

Unikum används nu för alla elever inom grundskolan.
Därigenom underlättas för både elever och föräldrar att
följa elevens skolutveckling och måluppfyllelse i enlighet
med kurs- och läroplaner.

Från regeringshåll har det de senaste åren beslutats om
många och stora förändringar för utbildningsverksamhe-
ten. Det är i sådana lägen viktigt med arbetsro i förvalt-
ningen för att den samlade kraften ska kunna fokuseras på
kompetensutveckling och förändrade arbetsformer. Skol-
verket startade med implementeringsinsatser, riktade till
huvudmännen, under våren 2010. Under hösten fortsatte

utbildningsinsatserna, då riktade mot rektorer och vissa
lärargrupper.

Antalet ungdomar i gymnasieålder minskar rejält nu under
några år. Inte bara i kommunen utan i hela länet och lan-
det minskar ungdomarna i gymnasieålder. Gymnasiets
elevantal var under vårterminen 2010, 173 elever och
hösten 2010, 172 elever. Nämnden beslutade i maj att
pga. få sökande inte göra en antagning till fordonspro-
grammet och barn- och fritidsprogrammet. Eleverna som
sökt andra gymnasieskolor har i huvudsak sökt program
som vi inte erbjuder inom kommunen

Utvecklingsarbete inför gymnasiereformen 2011 har på-
börjats, för att i samarbete med närliggande kommuner
kunna erbjuda ett slagkraftigt utbud av gymnasieprogram
från och med höstterminen 2011.

Utvecklingen av det alpina gymnasiet i Tärnaby har fort-
satt. Där finns nu tre årskurser med totalt 21 elever. Vissa
delar av undervisningen genomförs av lärare från Lus-
pengymnasiet med hjälp av distansteknik.

Inom vuxenutbildningen har två studiegrupper avslutat sin
yrkesutbildning, undersköterskor och processtekniker. Det
har också startat en ny omgång av vård- och processtekni-
kerutbildning. Vårdutbildningen är ett samarbete med
Sorsele kommun och bedrivs på distans.

Vård och omsorg

Under året har projektet med utredning av förutsättningar
för införandet av valfrihetssystem - LOV fullföljts. Utred-
ningen utmynnade vid halvårsskiftet till ett beslut att
införa systemet i Storuman. Införandet kommer, efter att
det förankrats, att annonseras tidigast andra kvartalet
2011.

Projektet har öppnat för nya tankar som troligen även till
vissa delar är möjlig att överföra till andra verksamheter.

Under 2008 påbörjades ett samverkansprojekt mellan
VLL och länets kommuner om en ny IT-tjänst för sam-
ordnad vårdplanering. Ett IT-stöd för informationsöverfö-
ring mellan kommun och landsting – PRATOR – upp-
handlades och planerades att införas under hösten 2010.
Allt för att uppnå säkerhet för den enskilde. I varje kom-
mun utsågs två personer som har arbetat med detta under
2010.

En ombyggnad av boendet Sibyllagården har inneburit att
två nya korttidsplatser tillskapats. Entrén i detta hus har
också i samband med detta förändrats. En förändring som
varit mycket uppskattad.

Utbildning i Palliativ vård och Demens har utförts för
personal inom Äldreomsorgen.
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Under 2010 har försörjningsstödet minskat jämfört med
föregående år. Minskning bland annat för arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder för ungdomar samt utvecklande av
riktlinjer och metoder för handläggning av försörjnings-
stödsärenden. Antalet ansökan om ekonomiskt bistånd har
varit 413 st.

Vändpunkten, daglig verksamhet för psykiskt funktions-
nedsatta, har fortsatt sitt samarbete med studieförbunden
kring aktiviteter. Badhuset är en populär aktivitet hos
Vändpunkten, där antalet besökare har ökat. Vändpunkten
har utvecklat sitt samarbete med RSMH (riksföreningen
för mental och social hälsa) och arbetet med att inrätta ett
brukarråd är påbörjat. Ca 10-12 personer besöker dagligen
Vändpunktens verksamhet.

Särskilt riktade insatser

Arbetet med ensamkommande flyktingbarn har fortsatt
och utvecklats under 2010. Planering och upprättande av
en ny verksamhet har genomförts. Verksamheten som är
en s.k. +18 verksamhet riktar sig till ungdomar med per-
manent uppehållstillstånd.

Insatserna för integration i det svenska samhället kan här
ytterligare intensifieras genom stöd och hjälp av personal
från Språnget som finns tillgänglig under viss tid. Konti-
nuerlig uppföljning av insatserna kommer att ske via
genomförandeplan/integrationsplan. De ungdomar som är
aktuella för denna boendeform har tidigare haft sitt boen-
de på HVB-hemmet Språnget.
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Måluppfyllelse

Här följer en diskussion kring måluppfyllelse mot de mål
som sattes upp för 2010 i dokumentet Strategisk plan
2010, vision 2020 och budget för 2010.

Målen i visionsdokumentet kan knappast sägas uppfylla
kraven för att vara verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning enligt Kommunallagens kap 8 § 5. Målupp-
fyllelse för de finansiella målen redovisas särskilt i av-
snittet finansiell analys.

Befolkning

2015 ska befolkningsutvecklingen ha vänt och bli-
vit positiv

Befolkningen minskade med 107 personer under 2010.

Vi har ett inflyttningsöverskott i åldersgruppen 25-
64 åringar

Vi har ett inflyttningsunderskott i gruppen 25-64 åringar
uppgående till 14 stycken 2010.

Utbildning och kompetensutveck-
ling

Vi måste tillgodose medborgarnas behov av barn-
omsorg, utbildning och kompetensutveckling ge-
nom hela livet. Vi ska dessutom genom ett nära
samarbete med olika aktörer bidra till att såväl
privat som offentlig arbetsmarknad får tillgång till
den kompetens de behöver.
Särskilt prioriteras ett fördjupat samarbete med det
lokal näringslivet och att hela skolsystemet anpas-
sas till rådande elevunderlag.

Länets kommuner har undertecknat ett nytt samverkans-
avtal när det gäller gymnasieskolan. Det beslutades i slu-
tet av vårterminen 2010 om att programutbudet El- och
energiprogrammet ska erbjudas i samverkan med Vilhel-
mina.

Alla skolor har skol- och föräldraråd men med något olika
utformning. Ledningsgrupp för gymnasieskolan och vux-
enutbildningen har regelbundna träffar med representanter
för näringslivet. Genom styrgruppen för KY-utbildningar
sker också samverkan. Alla elever vid för- och grundskola
har getts möjligheter att se teater och film vid minst ett
tillfälle under året.

Vård, omsorg, trygghet och säkerhet

Alla äldre och funktionshindrade ska ges den om-
sorg de behöver i vår kommun. Socialtjänsten ska
kännetecknas av en snabb, korrekt och genomtänkt
handläggning där ett förebyggande arbete priorite-
ras och möjliggörs. Medborgare och besökare ska
kunna känna trygghet och säkerhet när de vistas i
kommunen.
Särskilt prioriteras arbetet med en utvecklad sam-
verkan inom kommunen och mellan kommun och
landsting samt säkerhetsställandet av vård och
omsorg med god kvalitet för kommunmedborgarna.

Samverkan sker med landstinget vad gäller samordning av
resurser vid sjukstugorna i Storuman och Tärnaby. Sam-
verkansavtal finns mellan parterna. Kommunfullmäktige
har fattat ett inriktningsbeslut februari 2011 om fördjupad
samverkan med landstinget inom konceptet glesbygdsme-
dicinskt center. Samverkan består av bl.a. samlokalisering
av verksamheter som verksamhetsmässigt är nära knutna
till varandra samt satsningar på forskning och utveckling
inom glesbygdsmedicin samt äldrevård.

Individ och familjeomsorgen har samverkan med skola,
polis, psykiatri, arbetsmarknadsenhet och arbetsförmed-
ling.

Infrastruktur, kommunikationer och
miljö

Inom ramen för den kommunala kompetensen ska
vi verka för en god lokal infrastruktur. Detta inne-
bär att våra vägar, gator, vatten- och avloppsnät,
fibernät, renhållning och övrigt av betydelse för
leverans av bastjänster inom verksamhetsområdet
ska hålla god kvalitet och vara kostnadseffektiva!
Kommunen ska aktivt verka för att behålla och
förbättra befintliga kommunikationer såsom flyg,
buss, tåg, vägnät och bredband. Kommunen ska
vara ett logistiskt centrum. Genom en snabb, kor-
rekt och genomtänkt planering, handläggning och
tillsyn skapar vi goda förutsättningar för dem som
vill bygga fritidshus, permanentboende eller före-
tagsverksamhet.
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Särskilt prioriteras ett aktivt arbete med omlast-
ningsterminalen och därtill hörande affärsplan
mot ett förverkligande. Även prioriteras översikts-
planearbetet och planerandet för industrimark och
attraktiva bostadsområden.

Byggnadsärendena har inte hanterats inom rimlig tid be-
roende på för lite personella resurser i förhållande till
ärendemängden. Två nya byggnadsinspektörer har an-
ställts för att minska handläggningstiderna för byggnads-
ärenden.

Flygtrafiken vid Storumans flygplats upphörde juni 2010.
Ekonomiska avvägningar låg till grund för beslutet att inte
tillföra de medel som behövs för en egen finansierad flyg-
linje.

Hösten 2010 påbörjades byggandet av omlastningstermi-
nalen i Stensele. Storumans kommun kommer att stå som
ägare av omlastningsterminalen. Driften av terminalen
planeras att ske med ett av kommunen delägt bolag. För-
slag till affärsplan förs med de tänkta delägarna i driftbo-
laget.

Bredbandutbyggnaden har fortsatt under året. Ortsam-
manbindande nät i Björkvattendalen är färdigbyggt. Ut-
byggnaden av bredband i Jovattsdalen är klart. Byggna-
tionen av bredband till Laisholm är påbörjad men fick
avbrytas när vintern kom.

Översiktsplanen är klar och kommer att hanteras av
kommunfullmäktige i maj 2011.

Näringsliv och arbetsmarknad

Genom olika kanaler arbetar vi för att underlätta
företagsetableringar. Genom en nära samverkan
med näringslivet har vi klart för oss vilka behov
kommunen kan bidra till att tillgodose.

Under 2010 har det pågått ett intensivt arbete med att ta
fram ett nytt lokalt tillväxtprogram i kommunen. Pro-
grammet kommer att föreläggas kommunfullmäktige i
maj 2011 för beslut. I processen med att ta fram ett nytt
lokalt tillväxtprogram har bl.a. politiker, tjänstemän, fack
och näringslivsföreträdare deltagit i olika fokusgrupper.

Två ytterligare byggnadsinspektörer har anställts under
2010 för att minska handläggningstiderna på byggnads-
ärenden. Investeringar i framförallt den västra delen av
kommunen har medfört en mycket stor ökning av bygg-
nadsärenden.

Leva, bo och vistas

Genom att erbjuda bra kommunal service och ver-
ka för goda samhällsinsatser i övrigt, goda kom-
munikationer, en bred arbetsmarknad samt utveck-
ling av besöksmål blir Storumans kommun ett stäl-
le där man lyckas, ett ställe människor vill flytta
till, bo kvar på och besöka. För våra medborgare
och besökare ska det finnas möjligheter till upple-
velser, kultur och meningsfull fritid genom livets
alla skeden.
Särskilt prioriteras frågan kring lokal och verk-
samhet för utställning av kulturskatter i Tärnaom-
rådet och även i övriga kommunen samt att fullföl-
ja arbetet med bostadsförsörjningen.

Kommunen har fått medel för en fördjupande förstudie av
Alpint utvecklings centrum. Inom konceptet Alpint ut-
vecklings centrum borde utställning av kulturskatter i
Tärnaområdet vara en naturlig del.

Det kommunala fastighetsbolaget har beslutat om nypro-
duktion av en flerfamiljsfastighet under 2011. Via kom-
munens exploateringsavtal med TEXAB ska 5 färdigställ-
da tomter överlämnas till kommunen för uppförande av
permanentboende.

Verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning

Det planerade fastighetsunderhållet ska vid ut-
gången av 2010 uppgå 45 kronor per kvadratmeter
(ca 3 500 tkr per år).

För fastighetsunderhåll har avsatts 2 500 tkr i budgeten
för 2010. Kommunens ansträngda budgetläge 2010 gör att
målsättningen med ett planerat fastighetsunderhåll på ca
3 500 tkr inte har infriats 2010.

Det planerade underhållet av vatten- och avlopps-
anläggningar, gator och vägar ska vid utgången av
2010 uppgå till 3 000 tkr per år.

För underhåll av vatten- och avloppsanläggningar, gator
och vägar har avsatts 2 000 tkr. Kommunens ansträngda
budgetläge 2010 gör att målsättningen med ett planerat
underhåll på 3 000 tkr inte har infriats 2010.

Alla beslut ska föregås av konsekvensanalyser med
bestämda ambitionsnivåer.

Målet är inte uppfyllt 2010. Många beslut tas utan konse-
kvensanalyser med bestämda ambitionsnivåer.
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Storumans kommun ska jämföra sig med analys-
verktyget Kolada:s ”liknande kommuner” och nät-
verkskommunerna i jämförelsenätverket och kom-
munen ska inte ha högre kostnader inom olika
verksamhetsoråden utan att ha mätbart bättre kva-
litet.

Mycket lite arbete har gjorts vad gäller att jämföra sig
med Kolada:s ”liknade kommuner” och nätverkskommu-
ner. Inom äldreomsorgen bedrivs ett projekt med stöd av
Lagen om valfrihet i syfte att få fram kostnad per brukare.
Under 2011 planeras omfattande jämförelse med jämför-
bara kommuner.
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Finansiell analys

Koncernen

Årets resultat

Koncernens resultat 2010 är positivt och uppgår till
10 254 tkr. Resultatet för kommunen uppgår till 10 074
tkr och står för den största delen av överskottet. Resultatet
för den civilrättsliga koncernen uppgår till 872 tkr.

Dotterbolagens resultat framgår av redovisningarna på
avsnittet kommunala bolag. Storumans Kommuns För-
valtnings AB har ett positivt resultat på 356 tkr. Fastighets
AB Umluspen har ett negativt resultat på 978 tkr. Storu-
mans flygplats AB har ett negativt resultat på 3 tkr. Det
nya bolaget Industricentrum i Storuman AB vars redovis-
ning omfattar 6 månader har ett resultat på 126 tkr. He-
mavan Tärnaby Airport AB har även 2010 ett bra resultat,
1 617 tkr (615 tkr). Storuman Energi AB har ett negativt
resultat på 2 808 tkr. Tärnafjällens Exploaterings AB
(TEXAB) har 2010 ett positivt resultat på 3 tkr.

Framtidssatsningar

De framtidssatsningar som genomförs som ökar kommu-
nens risktagande är:

Hyrestrappan för det nybyggda industrihuset beslutades i
förvaltningsbolaget i december 2006. Kostnaden de tre
första åren är 2,2 mnkr för att därefter trappas ner till år
tio. Även efter år tio beräknas ett underskott som kommu-
nen ska stå för.

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2011 att lämna
ett driftbidrag på 1,6 mnkr till Storumans Flygplats AB
för 2011. Dessa medel avser att täcka att flygplatsen är en
öppen flygplats t.o.m. juni 2011 samt kallställningskost-
nader under resterande del av 2010. Storumans flygplats
kom inte med i rikstrafikens upphandling av flygtrafik
fr.o.m. november 2011 t.o.m. oktober 2015. Storumans
flygplats finns med som alternativ för mellanlandning för
linjer som upphandlas. Om någon trafikoperatör väljer att
slinga för mellanlandning vid Storumans flygplats vet vi
troligtvis under juni 2011.

Den tidigare utlåningen till TEXAB på 2,9 mnkr för att
stärka likviditeten i bolaget har lösts av Strömma Fjäll och
Aktivitet AB i samband med att man förvärvade förvalt-
ningsbolagets ägarandel i bolaget.
Industricentrum i Storuman AB har förvärvats av Storu-
mans kommuns Förvaltnings AB under 2010. Storumans

kommun har lånat ut 4 mnkr till Storumans kommuns
Förvaltnings AB till förvärvet av bolaget.

Kommunen

Budgetföljsamhet

Resultaträkningen i den sammanställda redovisningen
visar ett resultat på 10 074 tkr. Det är 7 750 tkr bättre än
budget och 17 567 tkr bättre än föregående år. Nämnder-
nas verksamheter har gett underskott med 8 693 tkr. Pen-
sionskostnader inkl avstämning av personalomkostnader
har gett en överskott på 14 694 tkr. Budgetunderskottet
för av- och nedskrivningarna uppgår till 1 423 tkr. Bud-
getöverskottet på skatter och bidrag blev 2 620 tkr. Se
vidare driftredovisningen.

Budgetavvikelse, tkr 2008 2009 2010
Kommunstyrelsen -711 -17 474 - 2 309
Fritids- kultur och
utbildningsnämnden -19 2 256 -468
Omsorgsnämnden -11 2 902 -4 312
Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden -42 235 -1 604
Summa -783 -12 081 -8 693

Underskottet inom kommunstyrelsens verksamhetsom-
råde härrörs framförallt till att de ökade bidragen till bad-
huset i Hemavan 0,8 mnkr inte budgeterats samt budget-
överskridande uppgående till 1,0 mnkr vad gäller vatten
och avloppsverksamheten samt budgetöverskridande
uppgående till 0,4 mnkr för SUMNET.

Fritids- kultur och utbildningsnämnden visar ett mindre
underskott.

Omsorgsnämndens underskott kommer av budgetöver-
skridande inom äldre och handikappomsorgen. Möjlighe-
terna att påverka kostnadsbilden löpande under året be-
gränsas av att stora delar av denna verksamhet är lagstyrd.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens underskott beror
helt och hållet på förseningar i översiktsplanearbetet.
Budgetavvikelse i
procent 2008 2009 2010
Kommunstyrelsen - 0,7 - 16,5 -2,1
Fritids- kultur och
utbildningsnämnden 0,0 2,0 -0,4
Omsorgsnämnden 0,0 2,4 -3,5
Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden -1,6 6,5 -34,8
Total avvikelse 0,1 -2,2 -2,5
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Budgetföljsamhet är en viktig faktor för att nå god eko-
nomisk hushållning.

Årets resultat

För 2010 är ett av de finansiella målen för god ekonomisk
hushållning:

Årets resultat ska utgöra minst två procent av skat-
teintäkter, generella statsbidrag och utjämning

2008 2009 2010
Årets resultat i % av skatter
och bidrag 0,7 -2,1 2,9

För 2008 budgeterades ett resultat på 2,0 procent. Resulta-
tet för 2008 blev 0,7 procent och bör ändå betraktas som
förhållandevis bra med tanke på att kommunfullmäktige
beslutade att skriva ned 4,2 mnkr av bostadsrättsförening-
en Bastuns låneskuld, vilket inte budgeterats.

För 2009 budgeterades ett resultat på 0,8 procent av skat-
ter och bidrag trots att det långsiktiga målet ligger på 2,0
procent beroende på lågkonjunkturens negativa påverkan
av skatter och bidrag. Resultatet 2009 hamnade på -2,1
procent vilket får bedömas som helt otillräckligt. Om man
exkluderar de 2 största enskilda posterna som inte var
budgeterat d.v.s. ägartillskotten till Storumans Flygplats
AB samt hyrestrappan nytt industrihus så hade resultatet
hamnat på 2,0 procent.

För 2010 budgeterades ett resultat på 0,7 procent av skat-
ter och statsbidrag. Resultatet hamnade på 2,9 procent
innebärande att målsättningen att årets resultat ska utgöra
minst två procent av skatteintäkterna, generella statsbi-
drag och utjämning infriats 2010.

Ett annat sätt att mäta resultatnivå är att jämföra resultatet
med verksamhetens kostnader. För att få en mer långsiktig
jämförelse kan man ta ett genomsnitt de tre senaste åren.

2008 2009 2010
Årets resultat i % av verk-
samhetens bruttokostnader 0,6 -1,8 2,4
Årets resultat i % av verk-
samhetens bruttokostnader i
snitt de tre senaste åren 1,8 0,0 1,6

Det första av de två nyckeltalen visar de årliga resultaten
men säger inte så mycket om utvecklingen särskilt som
kommunens resultat varierat mycket de senaste åren. Det
andra nyckeltalet visar att kommunens goda resultat 2010
även lyfter snittresultatet för de tre senaste åren.

Utredning av poster av engångskaraktär som väsentligt
påverkat resultatet 2010 i mnkr:

Årets resultat 10,1
Tillfälligt konjunkturstöd 2010 6,1
Rättning pensionsförsäkring 6,4
Bidrag Storumans Flygplats AB -7,0
Nedskrivningar av materiella tillgångar -5,1
Årets resultat exkl. poster av engångskaraktär 10,5

Nettoeffekten av posterna som bedömts vara av engångs-
karaktär påverkar resultatet i ringa omfattning under
2010.

Hur bra är vi då på att göra prognoser på årsutfall redan
tidigt på året? Prognoserna kommer från delårsrapporten i
april.

Driftbudget- 2009 2010
avvikelse, tkr Progn Resultat Progn Resultat
Kommun-
styrelsen

-6 702 -17 474 -1 420 - 2 309

Fritids- kultur o
utb.nämnden

500 2 256 83 -468

Oms.nämnden -499 2 902 -499 -4 312
Miljö-o samh.
bygg.nämnden

0 235 0 -1 604

Total avvikelse -6 701 -12 081 -1 836 -8 693

För åren 2009 och 2010 är det stora avvikelser mellan
prognos och resultat. Den relativt stora differensen i avvi-
kelserna mellan prognos och resultat är inte tillfredsstäl-
landen.

Balanskrav

I kommunallagen 8:5 finns följande skrivning: ”Om kost-
naderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna,
ska det negativa resultatet regleras och det redovisade
egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de
närmast följande tre åren. Beslut om en sådan reglering
ska fattas i budgeten senast det andra året efter det år då
det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga
skäl kan fullmäktige besluta att en sådan reglering inte ska
göras.” Exempel på synnerliga skäl som anges är:
Kommunen har en stark finansiell ställning
Utgifter för omstruktureringsåtgärder i syfte att uppnå en
god ekonomisk hushållning
Orealiserade förluster på värdepapper
Andra synnerliga skäl

Resultaträkningen för 2009 visade ett underskott på 7 493
tkr. Efter att realisationsvinster exkluderats från resultatet
uppgick det justerade resultatet enligt balanskravet till
-7 752 tkr vilket ska återställas inom 3 år. Fullmäktige
antog i april 2010 en plan för resultaten under de kom-
mande åren som bygger på att detta ska återställas senast
2013.
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I bokslutet 2010 uppgår resultatet till + 10 074 tkr. Från
detta ska realisationsvinster avräknas. Det justerade resul-
tatet enligt balanskravet kan beräknas enligt följande:

Balanskravs utredning Belopp tkr Motiv

Årets resultat 2009 -7 493
Realisationsvinster och
-förluster

-259 Enligt praxis

Justerat resultat 2009 -7 752

Årets resultat 2010 10 074
Realisationsvinster och
-förluster

-541 Enligt praxis

Justerat resultat 2010 9 533

Justerat resultat 2009 -7 752
Justerat resultat 2010 9 533
Summa 2009 och 2010 1 781

Eget kapital

De materiella anläggningstillgångarna har minskat efter-
som av- och nedskrivningarna överstiger nettoinvester-
ingarna. Någon nämnvärd försäljning av materiella an-
läggningstillgångar har inte gjorts 2010.

De finansiella anläggningstillgångarna har ökat p.g.a.
utlåningar till kommunägda bolag.

Omsättningstillgångarna har ökat från föregående år.
Kortfristiga fordringar har ökat och banktillgodohavande
har minskat.

Avsättningarna till pensioner har minskat sedan förra
årsskiftet. De har minskat framförallt p.g.a. utbetalningar.

De långfristiga skulderna har ökat med 2,4 mnkr. Kom-
munen har lånat upp 5,1 mnkr för vidareutlåning till
kommunala bolag samt amorterat 2,5 mnkr på egna lån.

De kortfristiga skulderna har minskat något sedan föregå-
ende år.

Det egna kapitalet har ökat till följd av årets resultat.

Soliditet

Soliditeten, det vill säga det egna kapitalet i förhållande
till de totala tillgångarna, anger hur stor del av tillgång-
arna kommunen har finansierat med egna medel. Man
brukar också säga att soliditeten visar kommunens betal-
ningsförmåga på lång sikt.

Soliditet, procent 2008 2009 2010
Eget kapital/totala till-
gångar 43,8 41,3 42,6
Inkl pensionsförpliktelser 8,2 5,5 9,5

Soliditeten enligt balansräkningen även inklusive pen-
sionsförpliktelser ligger under genomsnittet i Västerbot-
tens län enligt preliminär statistik från SCB. Soliditetsge-
nomsnittet i Västerbottens län uppgår enligt preliminär
statistik till 50 procent 2010. Soliditetsgenomsnittet in-
kluderat pensionsförpliktelser i Västerbottens län uppgår
till 15 procent 2010. Att soliditeten ökar 2010 beror på att
det goda resultatet har ökat det egna kapitalet.

Likviditet

Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort
sikt och den har förbättrats under året.

2008 2009 2010
Kassalikviditet, procent 116,9 92,8 110,5

Förbättringen beror framförallt på att de kortfristiga ford-
ringarna ökat samt bra resultat 2010.

Investeringar

För 2010 är ett av de finansiella målen för god ekonomisk
hushållning:

Kommunen ska finansiera nettoinvesteringarna
med egna medel, det vill säga att ingen nyupplå-
ning ska ske

Nettoinvesteringarna har helt och hållet finansierats med
egna medel. Den enda nyupplåning som skett är den upp-
låning som gjorts för Fastighets AB Umluspens samt
Storumans kommuns Förvaltnings AB:s räkning.

Lån och amorteringar

För 2010 är ett av de finansiella målen för god ekonomisk
hushållning:

Kommunen ska årligen sträva efter att amortera 5
mnkr på de egna långfristiga lånen

Under året har kommunen amorterat 2,5 mnkr. Målet är
inte uppfyllt. Under 2008 amorterades det extremt mycket
(16,0 mnkr).
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Finansnetto

Räntekostnaderna uppgår till 5,8 mnkr och ränteintäkterna
till 3,5 mnkr. Det innebär ett negativt räntenetto på 2,3
mnkr.

Pensionsredovisning

Kommunen har en försäkring för Förmånsbestämd ål-
derspension (FÅP), det vill säga de lönedelar som översti-
ger 7,5 basbelopp. Det betyder att kommunen inte avsätter
medel på balansräkningen för den delen utan betalar en
löpande premie.

Kommunen har placerat 3,3 mnkr i en avkastningsfond. I
övrigt återlånas pensionsmedlen till verksamheten.

Framtiden

Kommunen minskar i befolkning med 107 stycken under
2010. Tappet 2010 är både vad gäller nettoutflyttning
samt födelseunderskott. Det försämrade befolkningsun-
derlaget urholkar de kommunala ekonomiska förutsätt-
ningarna.

Prognoserna för skatter och bidrag för åren 2011-2014 har
förbättrats beroende på en stark återhämtning av Svensk
ekonomi. Bedömningen för kommunen är trots detta att
det totalt inte kan tillskjutas mer pengar till verksamheter-
na under åren 2011 och 2012. Detta innebär att effektivi-
seringar och besparingar i verksamheterna måste göras
motsvarande lönekostnadsökningar och allmänna kost-
nadsökningar för både 2011 och 2012. Kostnadsökningar-
na åren 2011 och 2012 bedöms uppgå totalt till 12 mnkr.
För åren 2013 och 2014 har bedömningen gjorts att verk-
samheterna till stora delar kan bli kompenserad för kost-
nadsökningar.

Ett flertal stora investeringar har påbörjats och planerats i
området som kan generera en förbättrad sysselsättning
med stärkt kommunal ekonomi som följd. Turist- och
besöksnäringen utvecklas starkt i den västra kommunde-
len. Vindkraftparker har både påbörjats och planeras att
bygga. Två betydande gruvfyndigheter i kommunen,
Rönnbäck samt Blaiken kommer om planerna med bryt-
ning är möjliga att förverkliga medföra ett mycket bety-
dande tillskott vad gäller sysselsättning i kommunen.
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Personalredovisning

Koncernen

Antal anställda
Koncernen 2008 2009 2010
Män 211 203 219
Kvinnor 562 565 568
Totalt 773 768 787

2009 2010Fördelning kom-
mun/bolag M K M K
Kommunen 184 529 202 544
Fast AB Umluspen 13 28 14 20
Storumans Flygplats 5 6 2 3
Storumans Förv. AB 1 2 1 1
Hem Tär Airport AB 9 5 11 5

Personalkostnad
Koncernen 2008 2009 2010
Mnkr 284 285 281

Varav
Kommunen 247 248 246
Fast AB Umluspen 14 15 15
Storumans flygplats AB 7 7 5
Storuman Utveckl AB 2 2 2
Hem Tärna Airport AB 6 7 7
Storuman Energi AB 8 6 6

Kommunen

Kommunen ska aktivt arbeta med rehabiliterings-
och arbetsmiljöfrågor.

Procent 2008 2009 2010 Uppfyllt
Andelen sjukfrånvaro
ska minska (1) 7,3 6,7 5,9 Ja
De långa sjukskrivning-
arna ska bli färre (2) 70,1 69,2 68,4 Ja

(1) Målet att andelen sjukfrånvaro ska minska har beräknats ut-
ifrån sjukfrånvarons andel av den avtalade arbetstiden.

(2) Målet att de långa sjukskrivningarna ska bli färre har beräk-
nats utifrån antalet sjukfrånvarotimmar som härrör från 60
dagar eller mer dividerat med totala sjukfrånvarotiden.

Antal anställda

Antal anställda
30 nov, fördelade på
tillsvidare och tidsbe-
gränsat anställda, ej tim-
avlönade 2008 2009 2010
Tillsvidareanställda 632 627 638
Tidsbegränsat anställda 82 86 108
Total 714 713 746

2009 2010Fördelning på nämnd
Tidsb Tillsv Tidsb Tillsv

Kommunstyrelsen 12 115 13 116
Omsorgsnämnden 40 294 57 302
Fritids- kultur o utbild-
ningsnämnden 33 210 37 211
Miljö- o samhällsbyggn
nämnden 1 8 1 9

Antalet anställda har förhållandevis små variationer.
Skillnader uppstår ffa då en och samma person har fler än
en anställning samt beroende på antalet tidsbegränsat
anställda.
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Antal anställda
30 nov, fördelade på hel-
och deltid, ej timavlöna-
de 2008 2009 2010
Heltidsanställda 382 390 403
Deltidsanställda 332 323 343
Totalt 714 713 746

2009 2010Fördelning per nämnd
Heltid Deltid Heltid Deltid

Kommunstyrelsen 55 72 56 73
Omsorgsnämnden 139 195 157 202
Fritids- kultur- och ut-
bildningsnämnden 185 58 181 67
Miljö- o samhällsbyggn
nämnden 8 1 9 1

Cirka 54 procent av kommunens anställda arbetade vid
mättillfället 2010 heltid. Proportionen heltid – deltid är i
princip oförändrad jämfört med föregående år.

Antal årsarbetare
30 nov, fördelade på
tillsvidare och tids-
begränsat anställda 2008 2009 2010
Tillsvidareanställda 523 516 517
Tidsbegränsat anställda 80,5 82 84
Total 603 598 601

2009 2010Fördelat på nämnd
Tidsb Tillsv Tidsb Tillsv

Kommunstyrelsen 10 64 10 62
Omsorgsnämnden 35 246 36 247
Fritids- kultur- och ut-
bildningsnämnden 36 199 37 200
Miljö- o samhällsbyggn
nämnden 1 7 1 8

Antalet årsarbeten anger hur många anställda vi har då
alla anställningar omräknats till heltidsmåttet. Antalet
årsarbetare är relativt konstant över tid.

Åldersfördelning

Tillsvidare och tids-
begränsat anställda
fördelade på ålder
och kön - 29

30
- 39

40
- 49

50
- 59 60 -

Tillsvidareanställda
Kvinnor 23 101 122 167 62
Män 6 37 47 45 28
Tidsbegränsat an-
ställda
Kvinnor 5 14 18 16 16
Män 8 6 7 10 8

Av kommunens anställda är 114 personer 60 år eller äld-
re, motsvarande siffra 2009 var 113 personer. Andelen

anställda över 60 år utgör ca 15 procent av de anställda.
Medelåldern för de anställda är ca 46 år 2010.

Antal i resp
åldersgrupp
och nämnd KS ON FKUN MSBN Totalt
55-60 år 17 53 46 2 118
61 år 5 10 9 0 24
62 år 4 8 2 0 14
63 år 3 8 2 0 13
64 år 3 4 6 0 13
65 år 0 5 0 0 5
Totalt 32 88 65 2 187

Om vi antar att de anställda avgår vid 65 års ålder kom-
mer vi att ha betydande personalförsörjningsbehov de
kommande åren. Kommunen behöver kunna attrahera
medarbetare på en arbetsmarknad där konkurrensen om
arbetskraften kommer att hårdna.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro av den totala
arbetstiden, procent 2008 2009 2010
Totalt för alla arbetstagare 7,3 6,7 5,9
Fördelat på kön
- kvinnor 8,4 8,2 6,9
- män 3,6 2,2 2,8
Fördelat på ålder
- personer upp till 29 år 1,9 2,0 2,8
- personer 30-49 år 8,3 7,5 6,1
- personer 50 år och äldre 7,6 7,2 6,6
Långtidssjuka 60 dgr eller
mer i procent av total sjuk-
frånvaro 70,1 69,2 68,4
Fördelat på nämnd
Kommunstyrelsen 4,7 3,6 5,0
Omsorgsnämnden 8,2 7,9 7,3
Fritid,- kultur och utbild-
ningsnämnden 7,2 6,4 4,7
Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden 5,6 7,4 6,8

Vi kan notera en minskning av sjukfrånvaron.

Antal sjukdagar
per anställd 2008 2009 2010
Totalt i kommunen 17,7 16,5 14,3
Fördelat på nämnd
Kommunstyrelsen 5,6 4,2 5,9
Omsorgsnämnden 22 13,1 19,3
Fritid,- kultur och ut-
bildningsnämnden 18,1 16,2 11,3
Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden 22 14 15,2

Minskningen i antalet sjukdagar överensstämmer med
minskningen av andel sjukfrånvaro.
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Sjuklön exkl. po-pålägg,
tkr 2008 2009 2010
Totalt i kommunen 2185 2003 1915
Fördelat på nämnd
Kommunstyrelsen 224 149 163
Omsorgsnämnden 1227 1100 1116
Fritid,- kultur och ut-
bildningsnämnden 727 719 617
Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden 7 35 19

Ofta fokuserar vi enbart på andelen frånvarande utan att
reflektera över att flertalet faktiskt nästan aldrig är frånva-
rande p g a sjukdom. Mellan 2004 och 2010 har andelen
arbetstagare som har färre än fem sjukfrånvarodagar per
år varierat mellan 63 och 70 procent vilket innebär att en
övervägande majoritet har en mycket liten eller ingen
sjukfrånvaro alls.

Jämförelseuppgifterna nedan bygger på försäkringskas-
sans uppföljning av det s.k. sjuktalet vilket i korthet inne-
bär: antalet dagar exklusive dagar med sjuklön från ar-
betsgivaren. Alla dagar räknas som en dag oavsett omfatt-
ningen är hel, halv osv.

Sjuktal, antal dagar exkl dagar
med sjuklön från arbetsgivaren 2008 2009 2010
Riket 8,3 6,6 5,7
Västerbottens län 9,4 7,2 6,1
Storumans kommun 13,8 12,4 10,1

Den allmänna trenden i landet är att sjukfrånvaron mins-
kar.

Arbetsmiljö- och rehabiliterings-
åtgärder

Målsättningarna att den totala sjukfrånvaron ska minska
och att de långa sjukskrivningarna ska bli färre har infriats
under 2010. Kommunen har ambitionen att arbeta syste-
matiskt med arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor vilket i
kombination med den samhälleliga utvecklingen sannolikt
ligger bakom vår sjunkande sjukfrånvaro.

Jämställdhet

Kommunen som arbetsgivare har en övervägande del (ca
73 %) kvinnor anställda. Ca 87 procent av kvinnorna har
tillsvidareanställning medan samma uppgift för männen är
ca 81 procent.

2008 2009 2010
Deltid Deltid Deltid

Andel deltidsarbe-
tande, fördelade på

K M K M M K
Kommunstyrelsen 20 10 18 11 19 12
Omsorgsnämnden 56 50 55 49 55 48
Fritid,- kultur och
utbildningsnämnden 16 16 17 15 17 15
Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden 12 0 0 0 0 0
Totalt i kommunen 39 19 40 20 39 20

Andelen hel- respektive deltidsarbetande är relativt kon-
stant över tid. Då män och kvinnor å ena sidan är tillsvi-
dareanställda i ungefär samma omfattning konstateras å
andra sidan att andelen deltidsarbetande kvinnor är nästan
dubbelt så hög i relation till männen. Denna fråga bör
beaktas i respektive verksamhet ur ett jämställdhetsper-
spektiv

Av det totala uttaget av föräldrapenningdagar står kvin-
norna för ca 94 procent. I jämförelsen, antalet föräldrale-
diga kvinnor i relation till antalet anställda kvinnor är
andelen föräldralediga kvinnor i stort sett detsamma som
vid samma beräkning för männen.
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Driftredovisning

Kostnader Intäkter Nettokostnader
Avvikelse Avvikelse AvvikelseRedovisn

mot bud-

get

Redovisn

mot bud-

get

Redovisn

mot budget

Kommunstyrelse 165 894 -11 239 54 028 8 930 -111 866 -2 309
Fritids- kultur och utbild-
ningsnämnd 126 905 -2 620 15 167 2 152 -111 738 -468
Omsorgsnämnd 151 814 -10 617 29 200 6 305 -122 614 -4 312
Miljö- och samhällsbygg-
nämnd 8 032 -2 895 3 421 1 291 -4 611 -1 604
Summa nämnder

och styrelse 452 645 -27 371 101 816 18 678 -350 829 -8 693

Pensionskostnader 8 128 3 872 0 0 -8 128 3 872
Avstämn personalomk m m -10 822 10 822 0 0 10 822 10 822
Kapitaltjänst 0 0 30 708 0 30 708 -21
Vinst avyttring anläggn stillg 0 0 553 553 553 553
Avskrivningar 23 423 -1 423 0 0 -24 423 -1 423
Summa verksamhet 473 374 -14 100 133 077 19 210 -340 297 5 110

Finansiering:
Kommunalskatt 0 0 222 644 3 293 222 644 3 293
Generella statsbidr o utjämn 0 0 119 201 -1 169 119 201 -1 169
Kommunal fastighetsavgift 0 0 10 864 496 10 864 496
Finansiella poster 5 811 612 3 473 -592 -2 338 20

Totalt 479 185 -13 488 489 259 21 238 10 074 7 750

Driftredovisning per verksamhet, tkr

Kostnader Intäkter Nettokostnader
Avvikelse Avvikelse AvvikelseRedovisn

mot bud-

get

Redovisn

mot bud-

get

Redovisn

mot budget

Politisk verksamhet 6 308 -887 671 413 5 637 -474
Infrastruktur m.m. 32 277 -4 318 6 780 1 726 25 497 -2 592
Fritid och kultur 10 773 -1 251 930 65 9 843 -1 186
Pedagogisk verksamhet 106 764 -3 648 15 165 2 264 91 599 -1 384
Vård och omsorg 134 992 -7 162 17 333 2 959 117 659 -4 203
Särskilt riktade insatser 11 644 925 10 326 -324 1 318 601
Affärsverksamhet 50 454 -2 017 28 266 1 256 22 188 -761
Kommungemensam verksam-
het

99 433 -9 013 22 345 10 319 77 088 1 306

Totalt 452 645 -27 371 101 816 18 678 350 829 -8 693
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Investeringsredovisning, tkr

Nämnd/styrelse Utgifter Inkomster Nettoinvestering Avvikelse

mot budget,

netto

Kommunstyrelsen 29 053 20 591 8 462 20 344
Fritids- kultur och utbildnings-
nämnden 0 0 0 0
Omsorgsnämnden 106 0 106 35
Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden 0 0 0 0
Totalt 29 159 20 591 8 568 20 379

Större investeringsprojekt, tkr

Projekt Utgift

t.o.m

2009

Utgift

2010

Budget som

överförs till 2011

Total utgift Total bud-

get

Vattenförsörjning Hemavan 456 137 8 407 593 9 000
Reservkraft 1 022 1 302 2 186 2 324 4 814
Hemavans flygplats 15 001 -8 914 0 6 087 4 660
Ombyggnad Skytteanska skolan 0 7 591 -3 591 7 591 4 000

Ombyggnad Gungan 1 2 306 487 0 2 793 2 800
Vikbacka duschrum korttidsboen-
de 12 0 2 188 12 2 200
Ledningsnät tätorter 0 1 509 291 1 509 1 800

Långsjöby avloppsverk östra 0 0 1 800 0 1 800
Nybyggnation campingstugor 1 550 204 0 1 754 1 750
Pumpstation Röbro 1 425 71 0 1 496 1 500
Projekteringar Kommunstyrelsen 0 142 858 142 1 000
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Resultaträkning, tkr

Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen
Not 2009 2010 2009 2010

Avvikelse
mot budget

Verksamhetens intäkter 1 261 401 234 873 87 499 93 507 10 407
Verksamhetens kostnader 2 -595 816 545 065 422 506 410 923 -4 415
Avskrivningar 3 -21 856 -22 238 -18 806 -18 362 3 638
Nedskrivningar på anläggn tillg 4 0 -5 061 0 -5 061 -5 061
Realisationsvinster 5 259 541 259 541 541
Verksamhetens
nettokostnader -356 012 -336 950 -353 554 -340 298 5 110

Skatteintäkter 6 222 088 222 644 222 088 222 644 3 293
Generella statsbidrag och
utjämning 7 127 105 130 065 127 105 130 065 -673
Finansiella intäkter 8 669 899 3 161 3 474 -592
Finansiella kostnader 9 -7 434 -6 359 -6 293 -5 811 612

Resultat före extraordinära
poster -13 584 10 299 -7 493 10 074 7 750

Aktuell skatt -98 -33 0 0 0
Uppskjuten skatt -57 -12 0 0 0

Årets resultat (förändring av
eget kapital) 10 -13 739 10 254 -7 493 10 074 7 750
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Balansräkning, tkr

Koncernen Koncernen Kommunen KommunenTILLGÅNGAR

Not 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 11 4 201 7 183 0 0

Materiella anläggningstillgångar 12 379 715 350 349 283 141 268 179
Finansiella anläggningstillgångar 13 6 254 10 207 89 826 98 090

Summa anläggningstillgångar 390 170 367 739 372 967 366 269

Omsättningstillgångar
Förråd m.m. 14 3 706 3 656 3 439 3 420
Kortfristiga fordringar 15 76 347 114 682 46 923 68 991
Kortfristiga placeringar 16 3 164 3 286 3 164 3 286
Kassa och bank 17 51 793 46 144 42 498 36 621

Summa omsättningstillgångar 135 010 167 768 96 024 112 318

SUMMA TILLGÅNGAR 525 180 535 507 468 991 478 587

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

Eget kapital
Ingående eget kapital 196 576 189 679 201 372 193 879

Direktbokning mot eget kapital 6 842 -7 846 0 0
Årets resultat -13 739 10 254 -7 493 10 074
Summa eget kapital 189 679 192 087 193 879 203 953

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 3 542 2 665 3 542 2 665
Avsättning för särskild löneskatt 860 647 860 647

Avsättningar skatter 243 0 0 0
Avsättning återställn deponi 9 569 8 979 9 569 8 979
Summa avsättningar 14 214 12 291 13 971 12 291

Skulder
Långfristiga skulder 18 179 898 194 145 161 350 163 750
Kortfristiga skulder 19 141 389 136 984 99 791 98 593
Summa skulder 321 287 331 129 261 141 262 343

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER 525 180 535 507 468 991 478 587

Ställda panter 20 21 170 41 822 - -
Pensionsförpliktelser 21 167 868 158 675 167 868 158 675

Övriga ansvarsförbindelser 22 11 872 8 622 62 561 54 102

Kommunalråden har visstidsbegränsade anställningsvillkor förenade med visstidspension. Deras visstidspension regleras i PRF-KL och
PBF och reglemente antaget av kommunfullmäktige 2002-06-19 § 47.
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Kassaflödesanalys, tkr

Kommunen
2009

Kommunen
2010

Den löpande verksamheten
Årets resultat -7 493 10 074

Av- och nedskrivning som belastat resultatet 18 806 23 423
Förändring pensionsavsättning -1 024 -1 089
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -431 -590
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet 9 858 31 818

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Ökning (-) / minskning (+) av förråd 34 19
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -6 230 -22 190

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder och avsättningar 20 020 -1 198
Summa kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet 13 824 -23 369

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 682 8 449

Investeringsverksamheten
Investeringar i fastigheter och inventarier -41 295 -29 053
Investeringsbidrag 12 507 20 591

Försäljning av fastigheter och inventarier 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -28 788 -8 462

Finansieringsverksamheten
Nyupplåning 1 400 5 125
Amortering av skuld -3 250 -2 725
Ökning av långfristiga fordringar 0 -8 264
Minskning av långfristiga fordringar 74 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 776 -5 864

ÅRETS KASSAFLÖDE -6 882 -5 877

Likvida medel vid årets början 49 380 42 498
Likvida medel vid årets slut 42 498 36 621
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Noter, tkr

Koncernen
2009

Koncernen
2010

Kommunen
2009

Kommunen
2010

1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter 261 401 234 873 94 787 101 811

Avgår interna intäkter 0 0 -7 288 -8 304

Externa intäkter 261 401 234 873 87 499 93 507

2 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader 603 104 553 369 429 794 419 227

varav pensionsförsäkring 6 350 -6 350 6 350 -6 350

varav pensionsutbetalningar inkl löneskatt 9 400 6 422 9 400 6 422
varav årets nyintjänade pensioner inkl
löneskatt 9 420 10 012 9 420 10 012

- varav pensionsavgift 9 420 10 012 9 420 10 012

Avgår interna kostnader -7 288 -8 304 -7 288 -8 304

Varav kapitaltjänst -31 783 -30 708 -31 783 -30 708

Externa kostnader 595 816 545 065 422 506 410 923

3 Avskrivningar

Immateriella tillgångar 0 469 0 0

Maskiner och inventarier 3 951 3 633 3 195 2 641

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 17 905 18 136 15 611 15 721

Summa 21 856 22 238 18 806 18 362

4 Nedskrivningar

Maskiner och inventarier 0 679 0 679

Byggnader 0 4 382 0 4 382

Summa 0 5 061 0 5 061

5 Realisationsvinster

Fastigheter 10 0 10 0

Maskiner och inventarier 0 0 0 0

Exploateringsfastigheter 249 541 249 541

Summa 259 541 259 541
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Koncernen
2009

Koncernen
2010

Kommunen
2009

Kommunen
2010

6 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 229 523 219 645 229 523 219 645

Slutavräkning 2008 227 0 227 0

Slutavräkning 2009 0 164 0 164

Preliminär slutavräkning 2009 -7 662 0 -7 662 0

Preliminär slutavräkning 2010 0 2 835 0 2 835

Summa 222 088 222 644 222 088 222 644

Avräkning kr per invånare

Slutavräkning 2008 36 36

Slutavräkning 2009 26 26

Preliminär slutavräkning 2009 -1212 -1 212

Preliminär slutavräkning 2010 456 456

7 Generella statsbidrag och utjämning

Kostnadsutjämning 30 940 29 568 30 940 29 568

Inkomstutjämning 63 871 58 788 63 871 58 788

Strukturbidrag 22 342 21 971 22 342 21 971

Införandebidrag 1 479 721 1 479 721

Regleringsavgift -3 095 0 -3 095 0

Regleringsbidrag 0 1 595 0 1 595

Utjämning för LSS 1 200 495 1 200 495

Kommunal fastighetsavgift 10 368 10 864 10 368 10 864

Tillfälligt konjunkturstöd 0 6 063 0 6 063

Summa 127 105 130 065 127 105 130 065

8 Finansiella intäkter

Ränta på utlåning till koncernföretag 0 0 2 705 2 634

Räntor på likvida medel 569 501 389 299

Utdelning på aktier och andelar 0 476 0 476

Räntebidrag 34 18 0 0

Övriga finansiella intäkter 67 64 67 64
Summa 670 1 059 3 161 3 473

9 Finansiella kostnader

Räntor på långfristiga lån 7 301 6 354 6 192 5 656

Räntor på pensionsskuld 0 61 0 61

Övriga finansiella kostnader 133 104 101 94

Summa 7 434 6 519 6 293 5 811

10 Årets resultat -13 739 10 254 -7 493 10 074

Avgår realisationsvinster -259 -541

Justerat resultat -13 739 10 254 -7 752 9 533
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Koncernen
2009

Koncernen
2010

Kommunen
2009

Kommunen
2010

11 Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 275 4 201 0 0

Årets anskaffning 3 926 3 451 0 0

Utgående anskaffningsvärde 4 201 7 652 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0

Årets avskrivningar 0 469 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 469 0 0

Bokfört värde

Goodwill 0 1 874 0 0

Utvecklingskostnader 3 926 5 034 0 0

Varumärke 275 275 0 0

Summa bokfört värde 4 201 7 184 0 0

12 Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och markanläggningar

Ingående anskaffningsvärde 785 802 841 202 671 067 708 594

Avgår ack investeringsbidrag -188 008 -208 599 -188 008 -208 599

Årets anskaffning 60 229 29 698 39 608 27 900

Genom förvärv 0 4 472 0 0

Varav omklassificerat 0 106 0 0

Avyttrat -2 359 -22 176 -1 415 0

Nedskrivning/utrangeringar -2 470 0 -666 -3 883

Utgående anskaffningsvärde 653 194 644 603 520 586 524 012

Ingående ackumulerade avskrivningar -250 303 -265 864 -235 537 -249 067

Årets avskrivningar -17 905 -18 132 -15 611 -15 721

Genom förvärv 0 -1 722 0 0

Avskrivn på avyttrade/utrangerade tillg 2 344 2 344 2 081 1 834

Utgående ackumulerade avskrivningar -265 864 -283 863 -249 067 -265 287

Ingående nedskrivning -22 514 -21 750 0 0

Försäljning 764 0 0 0

Årets nedskrivning 0 -2 333 0 -2 333

Utgående nedskrivning -21 750 -24 083 0 -2 333
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Koncernen
2009

Koncernen
2010

Kommunen
2009

Kommunen
2010

Bokfört värde

Markreserv 8 319 8 404 4 165 4 165

Markanläggningar 3 0 0 0

Verksamhetsfastigheter 168 251 164 086 168 251 164 086

Fastigheter för affärsverksamhet 112 171 112 513 41 239 39 964

Publika fastigheter 12 924 12 337 12 924 12 337

Fastigheter för annan verksamhet 3 992 3 945 3 992 3 945

Övriga fastigheter 18 547 13 388 18 547 13 388
Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda
av kommunen 1 0 1 0

Pågående investeringar 41 372 21 984 22 400 20 840

Summa bokfört värde 365 580 336 657 271 519 258 725

Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 81 415 85 585 72 396 73 966

Avgår ack investeringsbidrag -5 077 -5 077 -3 050 -3 050

Årets anskaffning 4 657 3 746 1 687 1 153

Genom förvärv 0 292 0 0

Utrangerat -487 -925 -117 -484

Utgående anskaffningsvärde 80 508 83 621 70 916 71 585

Ingående ackumulerade avskrivningar -62 810 -66 415 -56 216 -59 294

Årets avskrivningar -3 951 -3 660 -3 195 -2 641

Genom förvärv 0 -99 0 0

Avskrivning på utrangerade tillgångar 346 925 117 484

Nedskrivning 0 -680 0 -680

Utgående ackumulerade avskrivningar -66 415 -69 929 -59 294 -62 131

Ingående nedskrivning med

landsbygdsstöd -105 -105 0 0

Årets avskrivning 0 105 0 0

Utgående nedskrivning -105 0 0 0

Bokfört värde

Maskiner 6 358 6 392 4 221 4 179

Inventarier 6 605 5 121 6 229 4 332

Transportmedel 973 1 980 973 744

Konst 199 199 199 199

Summa bokfört värde 14 135 13 692 11 622 9 454

Summa materiella anläggningstillgångar 379 715 350 349 283 141 268 179
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Koncernen
2009

Koncernen
2010

Kommunen
2009

Kommunen
2010

13 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterföretag

- Storumans kommuns Förvaltnings AB 0 0 4 500 4 500

Aktier i intresseföretag

- Tärnafjällens Exploaterings AB 240 240 0 0

Övriga aktier 245 245 245 245

Andelar 629 2 110 333 333

Summa aktier och andelar 1 114 3 020 5 078 5 078

Långfristiga fordringar

Kommuninvest/Förlagslån 0 1 300 0 1 300

Fastighets AB Umluspen 0 0 62 300 65 125

Storumans Förvaltnings AB 0 0 22 250 26 250

HSB Bastun 1 600 1 600 1 600 1 600

Byströms Åkeri 117 67 117 67
Storumans Plastindustri AB/Barseleberget
AB 1 500 1 450 1 500 1 450

Skogsällskapet 1 933 2 172 1 933 2 172

Andra långfristiga fordringar 42 3 350 0 0

Varav kortfristigt -52 -2 752 -4 952 -4 952

Summa långfristiga fordringar 5 140 7 187 84 748 93 012

Summa finansiella anläggn tillgångar 6 254 10 207 89 826 98 090

14 Förråd, lager o exploateringsfastigheter

Bostads- och industrimark under
exploatering 5 462 5 443 5 462 5 443

Avskrivning -2 023 -2 023 -2 023 -2 023

Råvaror och förnödenheter 267 236 0 0

Bokfört värde 3 706 3 656 3 439 3 420

15 Fordringar

Kundfordringar 26 102 27 386 9 201 6 649

Diverse kortfristiga fordringar 24 142 38 069 17 876 36 426

Kortfristig del av långfr fordran 52 2 752 4 952 4 952

Förutbetalda kostnader 6 176 13 803 4 906 12 877

Upplupna intäkter 19 874 32 672 9 988 8 086

varav upplupna ränteintäkter 708 820 701 813

varav upplupna skatteintäkter 0 1 919 0 1 919

Summa 76 346 114 682 46 923 68 990
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Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen

2009 2010 2009 2010

16 Kortfristiga placeringar

Handelsbankens Avkastningsfond 3 164 3 286 3 164 3 286

Summa 3 164 3 286 3 164 3 286

17 Kassa och bank

Kassa 22 16 22 16

Bank 51 771 46 128 42 476 36 605

Summa 51 793 46 144 42 498 36 621

Koncernkonto

Storumans kommuns andel 59 256 57 825

varav förvaltade medel 18 437 23 025

Fastighets AB Umluspen 3 712 4 636

Storumans Flygplats AB -1 700 2 377
Storumans kommuns Förvaltnings AB fd
SUAB -3 359 0

Storumans kommuns Förvaltnings AB 1 682 -951

Övrigt 3 342 529

Summa 62 933 64 416

18 Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 178 207 187 098 168 200 166 350

Nyupplåning under året 19 604 15 612 0 0

Via förvärv 0 1 187 0 0

Nyupplåning för vidareutlåning 0 0 1 400 5 125

Årets amorteringar -10 713 -7 113 -3 250 -2 500

Avgår nästa års amorteringar -7 200 -2 911 -5 000 -5 000

Utgående låneskuld 179 898 193 873 161 350 163 975

Under året omsatta lån 28 300 47 850

Kreditgivare

Swedbank 17 373 21 486 0 0

KommunInvest 169 725 168 750 166 350 168 750

Stadshypotek 0 445 0 0

Handelsbanken 0 7 742 0 0

Byggnadskreditiv 0 561 0 0

Avgår nästa års amorteringar -7 200 -5 111 -5 000 -5 000

Summa låneskuld 179 898 193 873 161 350 163 750

Övriga långfristiga skulder

Latent skatteskuld 0 272

Summa långfristiga skulder 178 898 194 145 161 350 163 750
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Låneskuldens struktur – räntebindn
tider

Kommunen
2009

Kommunen
2010

Andel rörliga lån 24% 24%

Låneskuldens struktur - förfallotid

Andel rörliga lån 14% 5%

Andel som förfaller inom 1 år 14% 24%

Andel som förfaller inom 2 till 5 år 59% 63%

Andel som förfaller om mer än 5 år 13% 8%

Genomsnittsränta, procent 3,70% 3,37%

Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen

2009 2010 2009 2010
19 Kortfristiga skulder

Nästa års amorteringar 7 200 5 303 5 000 5 000

Leverantörsskulder 26 280 29 555 18 256 28 865

Övriga kortfristiga skulder 24 276 21 453 13 556 4 115

Upplupna kostnader 54 662 46 509 46 265 39 892

- varav okompenserad övertid 1 410 1 286 1 221 1 184

- varav semesterlöneskuld 11 599 10 893 9 631 9 753

- varav uppehålls- och ferielöneskuld 2 193 2 571 2 193 2 571

- varav pensionsavgift individuell del 7 581 11 813 7 581 11 813

- varav räntekostnader 2 299 2 660 1 661 1 987

Förutbetalda intäkter 28 971 34 164 16 714 20 721

Summa 141 389 136 984 99 791 98 593

20 Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Fakturabelåning 14 170 30 807 - -

Fastighetsinteckningar 1 000 4 865 - -

Företagsinteckningar 6 000 6 150 - -

Summa 21 170 41 822 - -

21 Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser 135 094 127 696 135 094 127 696

Löneskatt 32 774 30 979 32 774 30 979

Summa pensionsförpliktelser 167 868 158 675 167 868 158 675

22 Övriga ansvarsförbindelser

Fastighets AB Umluspen - - 3 425

Storuman Energi AB - - 16 000 16 000

Storuman vind ekonomisk förening - - 35 000 35 000

Storumans Flygplats AB - - 4 150 .

Ej avskriven del av erhållna statliga stöd 7 886 5 520 - -

Egna Hem 3 986 3 102 3 986 3 102

Summa 11 872 8 622 62 561 54 102
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Kommunen har i april 1996 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per
2010-12-31 var medlemmar i kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande
borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande
av ovan nämnda nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i
förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Storumans kommuns ansvar enligt ovan
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2010-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 183 455 180 724 kronor och totala tillgångarna till 178 833 146 269 kronor.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 230 839 436 kronor och andelen av de totala till-
gångarna uppgick till 225 018 999 kronor.

Förvaltade medel
Koncernen

2009
Koncernen

2010
Kommunen

2009
Kommunen

2010

Maria Noréns donations fond 35 35 35 35

Bygdemedel 18 437 23 025 18 437 23 025

Summa 18 472 23 060 18 472 23 060
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Kommunstyrelsen 
Ordförande:  Gunilla Lundgren (s)  
Vice ordförande: Erik-Abel Ejderud (kd)  
 
 
Verksamhet, tkr Nettokostn Kostnader Intäkter Nettokostn Budget Avvikelse

2009 2010 2010 2010 2010 mot budg
Politisk verksamhet 4 212 5 165 671 4 494 4 024 -470
Infrastruktur, skydd m m 22 896 24 536 3 359 21 177 20 135 -1 042
Fritid och kultur 3 325 4 482 419 4 063 2 920 -1 143
Vuxenutbildning 2 772 3 067 681 2 386 2 262 -124
Vård och omsorg 1 075 1 350 0 1 350 1 404 54
Särskilda insatser 1 536 3 156 1 838 1 318 1 919 601
Affärsdrivande verksamhet 33 289 50 454 28 395 22 059 21 427 -632
Gemensam verksamhet 54 076 73 685 18 794 54 891 55 466 575
Summa 123 181 165 895 54 157 111 738 109 557 -2 181  
 
Ansvarsområde 
 
Utifrån de riktlinjer som ges från kommunfullmäktige 
leder kommunstyrelsen det löpande politiska arbetet och 
ska ha uppsikt över övriga nämnder och de kommunala 
bolagen. En central uppgift för kommunstyrelsen är att 
svara för de övergripande näringspolitiska frågorna i 
kommunen. Vidare handlägger kommunstyrelsen frågor 
som rör frivilligutbildning, samhällsplanering, 
landsbygdsstöd, kommersiell service, trafikplanering och 
byautveckling. Även vissa fritidsfrågor knutna till 
lokalanvändning samt turistfrågorna ligger inom kom-
munstyrelsens ansvarsområde. 
 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all perso-
nal inom kommunen. Kommunstyrelsen är också rädd-
ningsnämnd. 
 

Viktiga händelser 
 
Vårens snösmältning ställde till med stora problem i hela 
kommunen. I Solberg gick ett slamskred som drog med 
sig stora jordmassor och vegetation. Trots att inga 
människor skadades kommer händelsen att leva länge i 
det allmänna medvetandet då den dels var helt oväntad, 
dels har lämnat mycket tydliga spår i naturen.  
 
I Storuman gjorde kombinationen av snabb snösmältning, 
trasiga dagvattenledningar och kalavverkning att tre 
områden i centrala tätorten stod under vatten. F.d. 
yrkesskolan, Parkskolans parkering och parkeringen vid 
sjukstugan. Räddningstjänsten var igång med personal 
och utrustning i knappt en vecka och hjälpte Tekniska 

kontoret att hantera situationen. Händelsen var allvarlig 
och kommunstyrelsens presidium höll sig informerade om 
utvecklingen, men det var aldrig aktuellt att göra den till 
en extraordinär händelse. 
 
Kommunens hantering av situationen med de kinesiska 
bärplockarna har självfallet inneburit både betydande 
ansträngningar med därtill hörande kostnader men 
hanteringen har även gett positiva mediarubriker.  
 
Samarbetet med Lycksele kommun har fortsatt att ut-
vecklas och detta har resulterat i att en gemensam nämnd 
ska sättas i drift under 2011. 
 

Framtiden 
 
Underhållet av våra gator och vägar samt vatten- och 
avloppsanläggningar börjar närma sig ett akut läge, där 
samhällets krav på såväl arbetsmiljö, livsmedelskvalitet 
och övrig miljö kan komma att ge anledning till före-
lägganden eller föremål för prövningar enligt miljöbalken. 
Den satsning som kommunen gör i budgeten 2011 på 
underhållsåtgärder ger ett något bättre läge men det är 
ytterst angeläget och viktigt att ytterligare satsningar görs. 
 
Fortsatt samverkan inom LYST tillsammans med Lyck-
sele kommun ger möjlighet till utökad samverkan inom 
alla verksamhetsområden. Besluten, i respektive kommun, 
att inrätta en gemensam nämnd borgar för en fortsatt 
konstruktiv och gynnsam utveckling för samverkan. 
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Fritids-, kultur och utbildningsnämnden 
Ordförande:  Peter Åberg (s)  
Vice ordförande: Eva-Marie Stabbfors (kd)  
 

Verksamhet, tkr Nettokostn Kostnader Intäkter Nettokostn Budget Avvikelse
2009 2010 2010 2010 2010 mot budget

Politisk verksamhet 519 532 0 532 555 23
Fritid och kultur 5 608 6 291 511 5 780 5 737 -43
Förskola och skolbarnsomsorg 19 443 24 509 3 990 20 519 20 087 -432
Grundskola 35 635 35 868 2 332 33 536 34 293 757
Gymnasieskola o vuxenutbildn 34 931 43 320 8 162 35 158 33 573 -1 585
Gemensam verksamhet 17 015 16 385 172 16 213 17 025 812
Summa 113 151 126 905 15 167 111 738 111 270 -468
 
 
Ansvarsområde 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden fullgör kommu-
nens uppgifter inom det offentliga skolväsendet såsom 
förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, 
kommunal vuxenutbildning samt svenska för invandrare. 
Nämndens verksamhet omfattar även kommunens skol-
barnsomsorgsverksamhet vilken omfattar barn mellan 1-
12 år och som anordnas i form av förskola, familjedag-
hem samt fritidshem. Inom ramen för nämndens ansvars-
område ingår även biblioteks-, ungdoms- och fritidsverk-
samheten. Detta inkluderar det badhus och den bowling-
anläggning som finns i Storuman.  
 

Viktiga händelser 
 
Året 2010 har framförallt präglats av ett fortsatt arbete 
med genomförandet av de åtgärder som har varit 
nödvändiga för att kunna anpassa verksamheten till de 
ökade kostnader vi står inför år 2011, med fryst ram och 
ingen kompensation för fördyringar. Ombyggnationerna 
vid Skytteanska skolan var i princip klara vid årets slut. 
 
Inför ht -10 ändrade förskoleklasspedagogerna på 
Parkskolan målsättningen för varje barn, från många små, 
specifika mål till tre gemensamma, långsiktiga mål: 
arbetsro/koncentration, fungerande kamratskap och 
deltagande i gemensamma aktiviteter.  Föräldrarna 
uppskattade sättet att arbeta med långsiktiga mål. 
 
Antalet ungdomar i gymnasieålder minskar rejält nu under 
några år. Inte bara i kommunen utan i hela länet och 
landet. Gymnasiets elevantal var under vårterminen 2010 
 173 elever och hösten 2010 172 elever. Nämnden 
beslutade i maj att pga. få sökande inte göra en antagning 
till fordonsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. 

Eleverna som sökt andra gymnasieskolor har i huvudsak 
sökt program som vi inte erbjuder inom kommunen. 
 
Utvecklingen av det alpina gymnasiet i Tärnaby har 
fortsatt, Där finns nu tre årskurser med totalt 21 elever. 
Vissa delar av undervisningen genomförs av lärare från 
Luspengymnasiet med hjälp av distansteknik. 
 
Det pågår en regionalisering av landets kulturverksamhet 
och länet blir en viktig samverkanspart när det gäller 
medel för kulturverksamheten. Vi kommer att delta i 
nätverksarbetet med framtagandet av den regionala 
kulturplanen. Under 2011 kommer också en kommunal 
kultur- och biblioteksplan att tas fram. 
Ungdomsverksamheten fortsätter med utvecklingen av 
verksamheten. När det gäller den västra delen är 
ungdomsverksamheten för närvarande lokaliserad till 
lokaler vid Skytteanska skolan 
 

Framtiden 
 
Det har aviserats om frysta ramar för 2011 och 2012 
vilket kommer att innebära att vi ytterligare måste se över 
våra kostnader och försöka se möjligheter till 
effektiviseringar. Nämnden kommer att behöva fatta 
beslut där val av prioritering kan bli svår. 
 
Den gymnasiereform, som beslutats av riksdagen och som 
ska träda i kraft från höstterminen 2011, kommer att 
påverka Luspengymnasiet i mycket hög utsträckning. 
Samtidigt med gymnasiereformen påverkar också det 
minskande antalet ungdomar i gymnasieålder behovet av 
samverkan mellan kommuner med gymnasieutbildning.   
.  
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Omsorgsnämnden  
Ordförande:  Karin Malmfjord (s)  
Vice ordförande: Allan Forsberg (kd)  
 
Verksamhet, tkr Nettokostn Kostnader Intäkter Nettokostn Budget Avvikelse

2009 2010 2010 2010 2010 mot budget
Politisk verksamhet 297 320 0 320 346 26
Individ- och familjeomsorg 6 587 7 573 742 6 831 6 811 -20
Äldre- och handikappomsorg 103 457 126 068 16 591 109 477 105 241 -4 236
Ensamkommande flyktingbarn 0 8 488 8 488 0 0 0
Gemensam verksamhet 6 392 9 364 3 379 5 985 5 904 -81
Summa 116 733 151 813 29 200 122 613 118 302 -4 311  
 
Ansvarsområde 
 
Omsorgsnämnden fullgör med stöd av socialtjänstlagen 
(SOL) kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämn-
den utövar också ledning av den kommunala hälso- och 
sjukvårdande verksamheten enligt HSL samt fullgör upp-
gifter som följer av lagen om särskilt stöd och service till 
handikappade (LSS), lagen om vård av unga (LVU), la-
gen om vård av missbrukare (LVM) samt skuldsane-
ringslagen. 
 

Viktiga händelser 
 
Under året har projektet med utredning av förutsättningar 
för införandet av valfrihetssystem - LOV fullföljts. 
Utredningen utmynnade vid halvårsskiftet till ett beslut att 
införa systemet i Storuman. Införandet kommer efter att 
det förankrats att annonseras tidigast andra kvartalet 2011.  
 
Projektet har öppnat för nya tankar som troligen även till 
vissa delar är möjlig att överföra till andra verksamheter. 
 
Under 2008 påbörjades ett samverkansprojekt mellan 
VLL och länets kommuner om en ny IT-tjänst för 
samordnad vårdplanering. Ett IT-stöd för 
informationsöverföring mellan kommun och landsting – 
PRATOR – upphandlades och planerades att införas 
under hösten 2010. Allt för att uppnå säkerhet för den 
enskilde. I varje kommun utsågs två personer som har 
arbetat med detta under 2010. 
 
Under 2010 har försörjningsstödet minskat jämfört med 
föregående år. Minskningen beror bland annat på 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar samt 
utvecklande av riktlinjer och metoder för handläggning av 
försörjningsstödsärenden. Antalet ansökningar om 
ekonomiskt bistånd har varit 413 st. 
 

Arbetet med ensamkommande flyktingbarn har fortsatt 
och utvecklas under 2010. Planering och upprättandet av 
en ny verksamhet har genomförts. Verksamheten som är 
en s.k. +18 verksamhet riktar sig till ungdomar med 
permanent uppehållstillstånd.  
 
På grund av att Försäkringskassan har skärpt sina 
bedömningar är det vanligt med avslag på LASS. Detta 
medför att det åligger kommunen att stå för insatsen 
personlig assistans med högt antal timmar.  
 
Inom äldreomsorgen har ett försök, på boendet Tranan, 
med att lägga ut städfunktionen på entreprenad slutförts. 
Resultatet har visat så gott resultat att en upphandling har 
genomförts och är nu i full drift. 
 
 

Framtiden 
 
Det finns en gemensam syn med facken om att 
budgetprocessen behöver förankras på ett bättre sätt 
än som varit möjlig under de senaste åren. 
Detta måste prioriteras. 
 
Det finns ett fortsatt stort behov av utveckling av kvalité 
inte minst kopplat till rutiner för alla verksamheter inom 
omsorgen. Däri ligger behov av ”verktyg” som kan mäta 
klients/brukares/allmänhetens uppfattning av 
verksamheten. Allt i förlängningen samlat till ett 
ledningssystem för kvalité. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande: Göran Norman (s)  
Vice ordförande: Emanuel Arnfjell (kd)  
 
Verksamhet, tkr Nettokostn Kostnader Intäkter Nettokostn Budget Avvikelse

2009 2010 2010 2010 2010 mot budget
Politisk verksamhet 290 291 0 291 237 -54
Infrastruktur, skydd m m 3 078 7 133 2 813 4 320 2 770 -1 550
Summa 3 368 7 424 2 813 4 611 3 007 -1 604  
 
 

Ansvarsområde 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSBN) fullgör 
kommunens uppgift inom plan- och byggnadsområdet, 
miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedel och djurskydd. 
Nämnden arbetar också med uppgifter som alkohol- och 
lotteritillstånd samt brandförebyggande uppgifter. Nämn-
den är kommunens naturvårdsorgan samt ska fullgöra 
vissa lokala trafikuppgifter. Nämnden har också påtagit 
sig arbetet med energirådgivning.  
 

Viktiga händelser 
 
De viktigaste personalhändelserna är de rekryteringar av 
två byggnadsinspektörer som skedde under hösten och 
permanentandet av en tidigare AVA som miljöinspektör. 
Dessa åtgärder var nödvändiga för att nämnden över 
huvud taget ska ha någon möjlighet att fullgöra sina 
uppgifter inom plan/bygg- och miljö/ 
hälsoskydd/livsmedelsområdena.  
 
Under året har arbetet med tilläggsplan för vindkraft 
avslutats. Planen antogs av fullmäktige i juni. Boverket, 
som beviljade 1,5 mnkr till Storumans och Sorseles 
kommuners gemensamma planarbete, framhåller vår plan 
som en av de bästa i Sverige. 
 
Arbetet med den nya översiktsplanen har inte kunnat 
avslutas under 2010 trots stora insatser från många 
inblandade. Miljökontoret avsatte t.ex. under året 
motsvarande c:a 3 månader av en heltid för att arbeta in 
miljöfrågorna i både huvuddokumentet och 
fördjupningarna.  
 
Arbetet med ÖP:n har också medfört att nämndens 
ekonomiska resultat ser mycket illa ut. Skälet är att när 
budgeten lades för 2010 pekade allt på att arbetet skulle 
avslutas under 2009. När så inte blev fallet saknades 
följaktligen pengar i budget. Nämnden har dock förankrat 
detta underskott hos Kommunstyrelsen och i alla 
ekonomiska rapporter under året. Från kommunens 

politiska ledning har budskapet varit entydigt och klart, 
Översiktplanen måste fram och arbetet ska prioriteras. 

 
Framtiden 
 
Framtiden för kommunen ser ljusare ut nu än den gjort på 
många år. Genom nya mineralfyndigheter, 
vindkraftsutbyggnad, bio-park, turism m.m. finns en 
växtkraft och investeringsvilja som man får gå tillbaka till 
början av vattenkraftsepoken för att hitta motsvarighet till. 
Företrädare från dessa olika branscher bedömer att det 
fram till 2020 kommer att investeras mellan 15-20 
miljarder i vår kommun.  
 
För MSBN blir denna investeringsvilja särskilt spännande 
att hantera, eftersom nämndens roll antingen blir att vara 
katalysator eller flaskhals i denna utveckling. Något 
alternativ däremellan finns inte. Kanske borde nämnden 
få ett annat namn och istället kallas 
”TILLVÄXTNÄMNDEN”, eftersom alla former av 
etableringar eller expansion på något sätt berör ett eller 
flera av nämndens ansvarsområden. 
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VA-redovisning 
 
Bakgrund 
 
Fr o m den 1 januari 2007 gäller den nya lagen om all-
männa vattentjänster. För att lyfta fokus från den all-
männa va-anläggningen som sådan till den samhällsser-
vice som tillhandahålls genom den, har begreppet all-
männa vattentjänster lanserats. Det används såväl i rubri-
ken till den nya lagen som i flera bestämmelser i den. Det 
är viktigt att uppmärksamma att begreppet vattentjänster 
avser både vattenförsörjning och avlopp. I lagen skiljer 
man på kommunen och huvudmannen. Huvudmannen kan 
vara ett kommunalt bolag som kommunen överlåtit driften 
av VA-anläggningarna på. I Storumans kommun är kom-
munen också huvudman. 
 
Huvudmannen ska enligt lagen se till att verksamheten 
bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed 
där resultat och balansräkningar redovisas särskilt och där 
det av tilläggsupplysningar framgår hur huvudmannen har 
fördelat kostnader som varit gemensamma med annan 
verksamhet. Avsikten är att avgiftskollektivet över tid ska 
kunna bedöma om huvudmannen följt självkostnadsprin-
cipen för VA-verksamheten. 
  
Hur huvudmannen väljer att redovisningstekniskt genom-
föra särredovisningen har överlämnats till den praxis som 
utvecklas inom ramen för vad som anses vara god redo-
visningssed. Det viktiga är att det går att klart utläsa verk-
samhetens kostnader, intäkter, resultat och förmögenhet 
och att redovisningen gör det möjligt att härleda upp-
komna överskott och gjorda avsättningar över tiden. 
 
Nedan redovisas därför en enkel resultat- och balansräk-
ning för VA-verksamheten.  
 
Verksamheten 
 
Den positiva utvecklingen i fjällområdet har återigen tagit 
fart under 2010 efter nedgången 2008. Vad gäller 
byggandet och exploatering av fjällområdet har det ökat 
under 2010. Tecken finns att intresset för byggande och 
exploatering kommer att öka ytterligare inom de närmaste 
åren. Utbyggnad av vattenproduktionen i Hemavan 
kommer att påbörjas 2011 för att tillgodo se de framtida 
behoven.  
 
Kommunen minskade avsättningen av medel för 
underhållsåtgärder av vatten och avlopp 2010 av 
ekonomiska skäl. För 2011 avsätts återigen medel för 
underhållsåtgärder enligt de mål som är satt för god 
ekonomisk hushållning. 
 
 
 

RESULTATRÄKNING, tkr 2009 2010 
Verksamhetens intäkter 13 374 13 186 
Verksamhetens kostnader -11 409 -11 181 
Avskrivningar -2 229 -2 284 
   
Verksamhetens nettokostnad -264 -279 
   
Finansiella kostnader -1 620 -1 567 
Verksamhetens nettokostnader -1 884 -1 846 
   
BALANSRÄKNING, tkr 2009 2010 
   
Materiella anläggningstillgångar 32 751 31 534 
Summa anläggningstillgångar 32 751 34 534 
   
Kundfordringar 3 941 3 990 
Interimsfordringar 10 0 
Summa omsättningstillgångar 3 951 3 990 
   
SUMMA TILLGÅNGAR 36 702 35 524 
   
EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

  

   
Ingående eget kapital 29 828 27 944 
Årets resultat -1 884 -1 846 
Summa eget kapital 27 944 26 098 
   
Leverantörsskulder 2 402 1 131 
Övriga kortfristiga skulder 6 171 7 935 
Momsskuld 155 310 
Interimsskulder 30 50 
Summa kortfristiga skulder 8 758 9 426 
   
SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 36 702 35 524 
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Storumans kommuns Förvaltnings AB
Ordförande: Roland Gustafsson (kd)

Verksamhet

Storumans kommuns Förvaltnings AB (SKFAB) ägs till
100 procent av Storumans kommun. Storumans kommun
har valt att organisera de hel- och delägda bolagen i en
aktiebolagsrättslig koncern med SKFAB som
moderbolag.

SKFAB:s har två huvuduppdrag, ägar- och
samordningsfrågor samt näringslivsfrågor,

Viktiga händelser

SKFAB köpte under hösten 2010 industrifastighetsbolaget
Industricentrum i Storuman AB. Koncernens
industrifastigheter ska så långt som det är möjligt renodlas
till Industricentrum i Storuman AB

SKFAB har sålt sina aktier i Tärnafjällens Exploaterings
AB under början av 2011.

Bolagsstämma ägde rum den 8 juni 2010 där bland annat
ägardirektiv fastställdes. Förutom ordinarie bolagsstämma
har 8 protokollförda styrelsemöten hållits.

RESULTATRÄKNING (tkr)
Moderbolaget

2009
Moderbolaget

2010
Koncernen

2009
Koncernen

2010

Intäkter 233 5 036 74 568 68 319

Kostnader -737 -4 776 -75 812 -61 255
Avskrivningar 0 0 -2 529 -3 430
Rörelseresultat -504 260 -3 773 3 634

Finansiella intäkter 32 117 99 58
Finansiella kostnader -5 -21 -2 955 -2 775
Resultat efter fin poster -477 356 -6 629 917

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Aktuell skatt 0 0 0 -33
Uppskjuten skatt 0 0 0 -12
Årets resultat -477 356 -6 629 872
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BALANSRÄKNING (tkr)
Moderbolaget

2009
Moderbolaget

2010
Koncernen

2009
Koncernen

2010

Immateriella anläggn
tillgångar 0 0 0 1 874
Materiella anläggn tillgångar 0 0 73 480 76 269
Finansiella anläggn tillgångar 24 890 28 890 17 180 18 922
Anläggningstillgångar 24 890 28 890 90 660 97 065

Lager råvaror och
förnödenheter 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 4 346 11 673 7 162 15 532
Kassa och bank 1 682 0 13 122 7 751
Omsättningstillgångar 6 028 11 673 20 284 23 283
SUMMA TILLGÅNGAR 30 918 40 563 110 944 120 348

Bundet eget kapital 5 011 5 011 5 011 6 888
Fritt eget kapital -371 -15 -28 -986
SUMMA EGET KAPITAL 4 640 4 996 4 983 5 902

Långfristiga skulder 25 609 27 201 90 784 91 529
Kortfristiga skulder 669 8 366 15 177 22 917
SUMMA SKULDER 26 278 35 567 105 961 114 446

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER 30 918 40 563 110 944 120 348
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Fastighets AB Umluspen (FABU)
Ordförande: Roland Gustafsson (kd)

Verksamhet

Bolaget är helägt av Storumans kommuns Förvaltnings
AB. Bolaget verkar enbart inom Storumans kommun, där
bolaget ska förvärva, avyttra, äga, bebygga, och förvalta
fastigheter och tomträtter med bostäder, kommunala
lokaler för hantverk och småindustri samt därtill hörande
kollektiva anordningar. Bolaget får också i den mån det
uppstår tomma lokaler i verksamheten hyra ut dem för
andra ändamål.

Bolaget förvaltar även Storumans kommuns fastigheter
genom ett entreprenadavtal och ny-, om- och
tillbyggnadsverksamhet i kommunens fastigheter.

Viktiga händelser

FABU äger 46 fastigheter varav 34 är bostäder
lägenheter, fyra är kontorsfastigheter, två är
bostadsfastigheter som även innehar butikslokaler, två är
lokal för småindustri, en är förrådslokal samt tre är
tomter. Lägenhetsbeståndet består av 371 stycken
lägenheter och den uthyrningsbara lokalytan uppgår till
3 185 kvm.

Antalet outhyrda lägenheter var vid årets början var 20
och vid årets slut 22 vilket är 6,6 procent av totala
lägenhetsbeståndet. Outhyrda lokaler var vid årets början
200 m2 och vid årets slut 67 m2 vilket motsvarar 1,0
procent av totala lokalytan. I Stensele finns den
övervägande andelen outhyrda lägenheter.

Miljöarbetet bedrivs i enlighet med antagen miljöpolicy.
Vilket innebär att all verksamhet ska bedrivas så att
bolagets miljöpåverkan minimeras.

FABU deltar i SABO:s energiutmaning
”Skåneinitiativet”. Projektet har som målsättning att fram
till 2016 minska energiförbrukningen med 20 procent
med utgångspunkt från 2007.

RESULTATRÄKNING (tkr) 2009 2010

Intäkter 42 189 41 889
Kostnader -36 165 -35 992
Avskrivningar -2 225 -2 253
Rörelseresultat 3 799 3 644

Ränteintäkter 56 43
Räntekostnader -2 923 -2 709

Resultat efter fin poster 932 978

Årets skatt 0 0

Årets resultat 932 978

BALANSRÄKNING (tkr) 2009 2010

Materiella anlägg tillgångar 73 917 72 561

Finansiella anlägg tillgångar 40 1 777
Anläggningstillgångar 73 957 74 338

Kortfristiga fordringar 2 767 2 940
Kassa och bank 4 143 4 706
Omsättningstillgångar 6 910 7 646
SUMMA TILLGÅNGAR 80 867 81 984

Bundet eget kapital 6 530 6 530
Fritt eget kapital 932 1 795
EGET KAPITAL 7 462 8 325

Långfristiga skulder 63 475 62 925
Kortfristiga skulder 9 930 10 734

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER 80 867 81 984
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Industricentrum i Storuman AB
Ordförande: Roland Kärrman (S)

Verksamhet

Bolaget bedriver uthyrning av industrilokaler samt
därmed förenlig verksamhet. Bolaget är ett helägt
dotterbolag till Storumans Kommuns Förvaltnings AB.

Viktiga händelser

Bolaget förvärvades av Storumans Kommuns
Förvaltnings AB 2010-10-30. Bolaget äger en
industrifastighet.

RESULTATRÄKNING (tkr) 09/10 2010

Intäkter 1 929 1 011
Kostnader -1 486 -676

Avskrivningar -201 -130
Rörelseresultat 242 204

Ränteintäkter o utdelningar 0 0
Räntekostnader -93 -34
Resultat efter fin poster 149 170

Bokslutsdispositioner 24 -43

Årets skatt -47 -33

Årets resultat 126 94

BALANSRÄKNING (tkr) 2010-06 2010-12

Materiella anlägg tillgångar 2 743 2 613
Finansiella anlägg tillgångar 5 5

Anläggningstillgångar 2 748 2 618

Kortfristiga fordringar 729 381
Kassa och bank 65 639
Omsättningstillgångar 794 1 020
SUMMA TILLGÅNGAR 3 542 3 638

Bundet eget kapital 126 126

Fritt eget kapital 1 386 1 480
SUMMA EGET KAPITAL 1 512 1 606

Obeskattade reserver 264 307
Långfristiga skulder 1 132 1 076
Kortfristiga skulder 633 649

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER 3 542 3 638

Räkenskapsår har ändrats till kalenderår varvid det
senaste bokslutet omfattar 6 månader.
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Storumans Flygplats AB
Ordförande: Erik- Abel Ejderud (kd)

Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva och
utveckla civil flygtrafik till Storumans flygplats i Gun-
narn. Bolaget har bedrivit kommersiell flygtrafik vid
flygfältet fram till juni 2010. I månadsskiftet februari
mars 2010 genomfördes ett antal förändringar i syfte att
minimera kostnaderna och möjliggöra fortsatt flyg under
första halvåret 2010.

Viktiga händelser

Fram till den sista februari 2010 gick linjen till/från
Arlanda via Kramfors två dubbelturer på vardagar och en
dubbeltur på söndagar. Från och med den 1 mars till den
18 juni drogs produktionen ned till en dubbeltur på
vardagar och en dubbeltur på söndagar.

Under verksamhetsåret har totalt 336 reguljära enkelturer
flugits. Ingen charterverksamhet har förekommit under
året. Avion Express har övervägande använt SAAB 340
för flygningarna.

Statistiken för linjen fram till den 18 juni blev totalt 2 795
passagerare på Storumans flygplats och totalt 5 918
passagerare på linjen.

Framtid

Rikstrafiken beslutade att inte upphandla någon flygtrafik
på Storumans flygplats för upphandlingsperioden
november 2011 t.o.m. oktober 2015.
Förfrågningsunderlaget för upphandlingen ligger ute till
den sista mars 2011 och tilldelnings kommer i början av
juni 2011. Förfrågningsunderlaget anger fri slingning med
Storuman, Kramfors och Mora som möjliga
mellanlandningsflygplatser.

RESULTATRÄKNING (tkr) 2009 2010

Intäkter 28 836 21 062
Kostnader -36 525 -20 490
Avskrivningar -296 -578
Rörelseresultat -7 085 -6

Ränteintäkter o utdelningar 10 13
Räntekostnader -8 -10
Resultat efter fin poster -7 083 -3

Årets resultat -7 083 -3

BALANSRÄKNING (tkr) 2009 2010

Materiella anlägg tillgångar 1 431 2 963
Anläggningstillgångar 1 431 2 963

Kortfristiga fordringar 6 036 670
Kassa och bank 1 337 2 406
Omsättningstillgångar 7 373 3 076
SUMMA TILLGÅNGAR 8 804 6 039

Bundet eget kapital 2 500 2 500
Fritt eget kapital 0 -3
SUMMA EGET KAPITAL 2 500 2 497

Långfristiga skulder 1 700 240
Kortfristiga skulder 4 604 3 302

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER 8 804 6 039
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Storuman Development AB (fd Storuman Energi AB)
Ordförande: Roland Gustafsson (kd)

Verksamhet
Koncernens verksamhet består av inköp, marknadsföring
och försäljning av el till slutkonsumenter i Sverige samt
utveckling av vindkraft.

Viktiga händelser/verksamhet 2010

För att renodla elhandelsverksamheten bildades den 1 april
2010 ett dotterbolag dit elhandelsverksamheten överläts.
Till dotterbolaget överläts också varumärke, firmanamn
och den befintliga kundstocken. Vid överlåtelsen av
verksamheten till dotterbolaget ändrades också firmanamn.
Det nybildade dotterbolaget övertog firmanamnet
Storuman Energi AB och moderbolagets firma ändrades till
Storuman Development AB.

Genom åren så har verksamheten inom Storuman Energi
utvecklats och idag bedriver företaget förutom Elhandel
också verksamhet inom bland utveckling av vindkraft i
regionen. Storuman Energis ambition att vara ”Hela
svenska folkets elleverantör” har successivt blivit ett
begrepp och innebär att bolaget nått en stark position på
marknaden.

Under året har Storuman Energi AB lanserat det nya
konceptet, Elmixern, för att möta de strukturella riskerna
med branschens fastprisavtal. Elmixern är banbrytande,
förnyande och faktiskt unikt på den svenska elmarknaden.
Lanseringen av det nya konceptet har mottagit väl av
marknaden. Idag väljer 8 av 10 nya kunder Elmixavtalet.
Det mest glädjande med Elmixavtalet är att
konsumenterna kan göra en bra elaffär. En kund sänkte
under december 2010 sin elkostnad med mer än 30 % i
förhållande till rörligt spot.

Ägarstruktur

Bolaget ägs till 50 procent av Storumans kommuns
Förvaltnings AB. Resterande 50 procent ägs av Helgeland
Kraft.

.

RESULTATRÄKNING (tkr) 2009 2010

Intäkter 261 461 193 164
Kostnader -259 705 -195 233
Avskrivningar -170 -119
Rörelseresultat 1 586 -2 188

Ränteintäkter 223 320
Räntekostnader -1 670 -940

Resultat efter fin poster 139 -2 808

Bokslutsdispositioner 0 0
Årets skatt -40 0

Årets resultat 99 -2 808

BALANSRÄKNING (tkr) 2009 2010

Immateriella anlägg tillgångar 8 401 10 617
Materiella anlägg tillgångar 37 850 2 920
Finansiella anlägg tillgångar 7 111
Anläggningstillgångar 46 842 20 648

Kortfristiga fordringar 49 622 89 957
Kassa och bank 4 035 2 540
Omsättningstillgångar 53 658 92 498
SUMMA TILLGÅNGAR 100 499 113 569

Bundet eget kapital 15 040 15 040
Fritt eget kapital 4 459 - 14 001

SUMMA EGET KAPITAL 19 499 1 039

Långfristiga skulder 22 899 52 125
Kortfristiga skulder 58 101 60 405

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER 100 499 113 569
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Hemavan Tärnaby Airport AB
Ordförande: Runar Frohm (s)

Verksamhet

Bolaget bedriver flygplatsverksamhet i Hemavan. Bolaget
ägs till 44 procent av Storumans kommuns förvaltnings
AB.

RESULTATRÄKNING (tkr) 2009 2010

Intäkter 19 255 19 715
Kostnader -17 136 -17 004
Avskrivningar -939 -879
Rörelseresultat 1 180 1 832

Ränteintäkter o utdelningar 7 3
Räntekostnader -127 -218

Resultat efter fin poster 1 060 1 617

Bokslutsdispositioner -199 0
Årets skatt -245 0

Årets resultat 615 1 617

BALANSRÄKNING (tkr) 2009 2010

Materiella anlägg tillgångar 9 319 10 094

Finansiella anlägg tillgångar 5 5
Anläggningstillgångar 9 482 10 099

Varulager 606 536
Kortfristiga fordringar 1 029 1 894
Kassa och bank 263 1 140
Omsättningstillgångar 1 899 3 570
SUMMA TILLGÅNGAR 11 223 13 669

Bundet eget kapital 990 990
Fritt eget kapital 3 384 5 001
SUMMA EGET KAPITAL 4 374 5 991

Obeskattade reserver 1 504 1 504
Långfristiga skulder 1 800 4 075
Kortfristiga skulder 3 544 2 098

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER 11 223 13 669
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Tärnafjällens Exploaterings AB
Ordförande: Jan Larsén

Verksamhet

Bolagets verksamhet är att äga, förvalta, sälja och
utveckla i första hand markområden och fast egendom i
Tärna församling, Storumans kommun.

Viktiga händelser

Storumans kommuns Förvaltnings AB har efter årsskiftet
2011 sålt sina andelar i bolaget.

RESULTATRÄKNING (tkr) 2009 2010

Intäkter 1 144 2 355
Kostnader -1 884 -2 250
Avskrivningar -13 0
Rörelseresultat -752 105

Ränteintäkter 5 1
Räntekostnader -113 -510

Resultat efter fin poster -860 -404

Bokslutsdispositioner 870 425
Årets skatt 0 -18

Årets resultat 10 3

BALANSRÄKNING (tkr) 2009 2010

Materiella anlägg tillgångar 0 0

Anläggningstillgångar 0 0

Varulager (tomtmark) 20 080 19 082
Kortfristiga fordringar 143 0
Kassa och bank 423 963
Omsättningstillgångar 20 646 20 045
SUMMA TILLGÅNGAR 20 646 20 045

Bundet eget kapital 1 000 1 000
Fritt eget kapital 5 586 5 589
SUMMA EGET KAPITAL 6 586 6 589

Obeskattade reserver 1 753 1 328
Långfristiga skulder 11 387 11 518
Kortfristiga skulder 920 610

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER 20 646 20 045
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Redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningen regleras i den kommunala

redovisningslagen. Därutöver har Rådet för kommunal

redovisning, och i viss mån också Sveriges Kommuner

och Landsting, utfärdat rekommendationer om vad som

kan anses som god redovisningssed för kommuner.

För de kommunala bolagen gäller bokföringslagen, aktie-

bolagslagen och årsredovisningslagen.

I den sammanställda redovisningen (koncernredovis-

ningen) är kommunala årsredovisningsprinciper vägle-

dande.

Kommunen

Det är tveksamt om målen i visionsdokumentet som följs

upp i förvaltningsberättelsen kan rymmas in i begreppet

”verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning”.

Utvecklingsarbetet har av olika skäl inte gått i den takt

man skulle önska.

Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, nyintjänad pen-

sion m m har belastat verksamheterna som ett personal-

omkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. För

2010 har följande procentpåslag använts.

Anställda 39,08

Förtroendevalda 31,42

Avskrivning av anläggningstillgångar påbörjas tertialet

efter det att investeringen har ianspråktagits. Avskriv-

ningstiderna beräknas på anläggningstillgångarnas beräk-

nade ekonomiska livslängd enligt kommunförbundets

rekommendationer.

Kommunen följer rådets anvisningar utom på följande

punkter:

• Löner och övriga löneförmåner redovisas enligt

kontantmetoden.

• Den årliga förändringen av outtagen semester och

okompenserad övertid har belastat verksamhetens

kostnader och bokförts som kortfristig skuld vid

årets slut.

• Rekommendationen om redovisning av

leasingavtal har ännu inte börjat tillämpas

konsekvent.

• Vi har ännu inte tagit fram någon fullständig

systemdokumentation.

Sammanställd redovisning

Omfattning

Syftet med årsredovisningen är att ge en samlad bild av

kommunens och de kommunala bolagens verksamheter

och ekonomiska ställning.

I den sammanställda redovisningen ska ingå sådana juri-

diska personer där kommunen har ett betydande infly-

tande, se vidare den grafiska beskrivningen på sid 3.

Metod

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt

förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med

proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar

av ”dotterföretagens” resultat- och balansräkningar tas in i

koncernredovisningen.

Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för

”dotterföretagens” andelar har avräknats mot förvärvat

eget kapital. I koncernens eget kapital ingår härmed för-

utom kommunens eget kapital endast den del av ”dotter-

företagens” eget kapital som intjänats efter förvärvet.

Då den sammanställda redovisningen endast ska visa

koncernens relationer mot omvärlden har interna mellan-

havanden inom koncernen eliminerats, varvid väsentlig-

hetsprincipen har tillämpats.
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