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KS/2014:30 - 200

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Storumans kommun 20114-2018
Bakgrund
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183,
reviderad 2014-01-01) ska kommunerna under varje mandatperiod anta
riktlinjer för bostadsförsörjning.
Enligt bostadsförsörjningslagen ska kommunens riktlinjer innehålla:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar. (---) Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2. kap. 3 § 5 plan- och
bygglagen (2010:900).
Tidigare har kommunens målsättningar för bostadsförsörjningen angivits i
översiktsplanen. Att slutföra arbetet med bostadsförsörjningsplanen är även
ett prioriterat område i kommunfullmäktiges strategiska plan 2014-2020.
Förslag till struktur
Förslaget till bostadsförsörjningsplan består av två delar. Den centrala delen
är de riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning som ska antas av kommunfullmäktige. Riktlinjerna ska enligt bostadsförsörjningslagen revideras
under varje mandatperiod.
Planeringsunderlaget är en sammanställning av faktorer som styr boendeplaneringen samt en bedömning av bostadsbehovet. Det uppdateras varje
mandatperiod i samband med revideringen av riktlinjerna.
Via de fördjupade översiktsplanerna för tätorterna redovisas lämpliga områden för bostadsbyggnad i kommunen.
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Ärendets beredning
Planeringsunderlaget samt utkast till riktlinjer har utarbetats under 2013 i en
tjänstemannagruppering bestående av representanter från Fastighets AB
Umluspen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen samt näringslivskontoret. Kommunkansliet har haft ett samordnande ansvar för framtagandet av
materialet.
Förslaget till riktlinjer har under hösten-vintern 2013 bearbetats av en politikerarbetsgrupp bestående av presidierna i samtliga styrelser och nämnder.
Remissversion av bostadsförsörjningsplanen (planeringsunderlag samt
förslag till riktlinjer) utsändes 2014-01-29. Vid remisstidens utgång
2014-04-04 hade totalt 16 svar inkommit.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2014-04-25.
Vid sammanträdet görs redaktionella ändringar i förslaget till riktlinjer.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Storumans kommun 2014-2018 fastställs.
-----
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KS/2014:113 - 107

Ansvarsfrihet år 2013 för direktionen i Partnerskap Inland - Akademi
Norr________________________________________________________
Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi
Norr avseende år 2013 fastställdes av direktionen den 14 mars 2014.
Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att
direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2013 års
verksamhet.
Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med
direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns
fullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår
att direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
beviljas ansvarsfrihet för år 2013.
-----
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KS/2014:182 - 041

Budget år 2015 för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr________________________________________
Direktionen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
har upprättat förslag till budget och verksamhetsplan för 2015. Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna möjlighet att
yttra sig över den föreslagna budgeten.
Budgetens intäkter i form av medlemsavgifter uppgår till 1 000 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till budget och verksamhetsplan 2015 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr godkänns.
-----
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KS/2014:175 - 106

Avsiktsförklaring om bildande av gemensamt lokalt utvecklingsområde
(CLLD, Community-Led Local Development) - Akademi Norr_______
Vid sammanträde med direktionen för kommunalförbundet Partnerskap
Inland – Akademi Norr den 5 december 2013 fick verksamhetschefen i
uppdrag att göra en utredning av vad ett gemensamt Leaderområde skulle
kunna innebära. Utredningen presenterades vid direktionens sammanträde
den 14 mars 2014 och direktionen beslutade att skicka ut en förfrågan om
avsiktsförklaring till medlemmarnas kommunstyrelser.
I det förra landsbygdsprogrammet (2007-2013) har det funnits möjligheter
att arbeta med lokal utveckling genom leaderområden. Inför den nya programperioden 2014-2020 vill EU-kommissionen öppna för möjligheten att
även arbeta med lokal utveckling inom Regionalfonden och Socialfonden.
Metoden har döpts om till lokalt ledd utveckling, på engelska CommunityLed Local Development (CLLD).
Genom metoden för lokalt ledd utveckling kommer man fortsättningsvis att
kunna engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina
utvecklingsprojekt. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt
av dem som bor och verkar i ett område. Ett lokalt partnerskap mellan
offentliga, privata och ideella aktörer i en bygd har möjlighet att gemensamt
söka om att bilda ett lokal utvecklingsområde. De ska också skriva en lokal
utvecklingsstrategi.
Under 2014 kommer det att vara möjligt att börja urvalsprocessen av strategier, dvs. att starta arbetet med att välja ut de lokala utvecklingsstrategier
som ska bli godkända. Det kommer troligtvis att bli färre lokala utvecklingsområden i kommande programperiod eftersom budgeten i landsbygdsprogrammet har sänkts och att några områden kanske blir större. Sverige
ska ta fram urvalskriterier för hur områdena ska väljas ut. Sedan ska en
urvalskommitté tillsättas som kommer att besluta om vilka utvecklingsstrategier som godkänns.
Syftet till kommunalförbundets bildande var att tillsammans bli en starkare
partner. Tillsammans motsvarar Akademi Norr-kommunerna 20% av
Sveriges geografiska yta och ungefär 100 000 invånare. Kommunerna har
liknande förutsättningar och det finns en tillit som utvecklats under de fjorton år som Akademi Norr har varit verksamt. Tretton kommuner som verkar länsöverskridande skulle utgöra en stark aktör som tillsammans skulle
kunna förfoga över en större andel resurser av landsbygdsutveckling.
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Om vilja finns att gå vidare i denna fråga bör en utredning göras och en
styrgrupp tillsättas som ser över hur det lokala utvecklingsområdet ska
organiseras och under vilka former.
Förslag till avsiktsförklaring har upprättats. Genom att underteckna den
visar kommunen en viljeyttring av att bilda ett gemensamt lokalt utvecklingsområde tillsammans med övriga medlemskommuner i Akademi Norr.
Arbetsutskottet föreslår
att Storumans kommun ställer sig bakom avsiktsförklaringen om bildande
av ett gemensamt lokalt utvecklingsområde tillsammans med övriga medlemskommuner i kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr.
-----
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KS/2014:186 - 849

Medfinansiering - projekt "Snösäkra Tärnaby"
Tärna IK Fjällvinden har 2014-04-25 inkommit med ansökan om medfinansiering till rubricerat projekt.
Bakgrund
Storumans kommun och Västerbottens läns landsting (via Storumans folkhögskola) har tillsammans årligen cirka 80 elever på alpina utbildningar i
Tärnaby. Folkhögskolan och kommunen köper liftkort för cirka 250 000
kronor per år. En säker snötillgång är ett krav för att utbildningarna ska
kunna bedrivas ändamålsenligt och med stabila förutsättningar. Samtidigt är
snötillgången en mycket stark konkurrensfaktor för Tärnaby som alpin ort
generellt.
Projektbeskrivning
Projektets syfte
Att långsiktigt säkerställa snöläggningen i Tärnaby för att bibehålla och utveckla Tärnabys status som alpin ort av nationell och internationell rang.
Projektets målsättningar
Att det under den treåriga projektperioden skapas underlag för att behålla de
befintliga alpina utbildningarna i området.
Att attrahera nya besökare till området.
Att göra anläggningarna i området mer lönsamma.
Projektets målgrupp
Befintliga alpina utbildningar i kommunens och landstingets regi.
Nya besökare (med inriktning på träningsgrupper och skidentusiaster som
attraheras av att tidigt komma på snö).
Beskrivning av projektaktiviteterna
Den primära projektaktiviteten är snöläggning i Ingemarbacken (prio 1),
och hoppen/parken i Anjabacken (prio 2). När snöläggningen är säkrad ska
anläggningen arrenderas veckovis av Fjällvinden från nuvarande liftoperatörer med målsättning att vara igång under vecka 44 om vädret tillåter. Driften planeras att genomföras av nuvarande liftoperatör men sker mot arrendeersättning från Fjällvinden. Liftkortsintäkter (ej säsongskort) från dem
som löser liftkort för den period anläggningen arrenderas avräknas inom
projektet.
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Förväntat resultat
Ökat antal skiddagar under oktober-december
Ökat antal gästnätter under oktober-december
Ökat antal elever på alpina utbildningar i Tärnaby
Att stärka varumärket för respektive utbildning – här finns den bästa förutsättningen för träning
Efter projektslut
Syftet är att det efter projektets slut etablerats en större och stabilare efterfrågan på tidigare snöläggning i Tärnaby, vilket ger möjlighet till övergång
till kommersiell drift av snöläggningen så tidigt som möjligt varje höst.
Projektägare: Tärna IK Fjällvinden.
Styrgrupp
Ordförande TIK + en styrelseledamot
Representant för kommunen
Representant för landstinget
Återrapportering till respektive part sker via styrgruppsrepresentant samt
via slutredovisning och utvärdering vid projektslut.
Projektadministration: Fjällvinden administrerar projektet.
Projekttid: Vecka 44 och 6 veckor framåt varje år i tre år, 2014-2016.
Kostnader per år i 3 år
Köp av externa tjänster
Intäkter försäljn. liftkort
Summa

880 000 kr
-120 000 kr
760 000 kr

Finansiering per år i 3 år
Offentlig kontant medfinansiering
Västerbottens läns landsting
Storumans kommun, FKUN
Storumans kommun, KS
Privat kontant medfinansiering
Tärna IK Fjällvinden
Visit Hemavan Tärnaby AB
Tärnaby Fjällhotell AB
Summa

150 000 kr
100 000 kr
380 000 kr
60 000 kr
30 000 kr
40 000 kr
760 000 kr
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Bedömning
Projektets syfte är positivt både direkt för kommunal verksamhet (de alpina
utbildningarna) och för utveckling både av näringslivet och fritidsmöjligheterna i Tärnaby.
”Ökad sysselsättning och företagande inom besöksnäringen” är ett prioriterat område (5.4) i Västerbottens regionala utvecklingsstrategi (RUS)
2014-2020. En specifik åtgärd i prioriteringen är att ”främja insatser för
säsongsförlängning”, vilket ligger direkt i linje med projektets syfte. Mot
bakgrund av detta bör ytterligare förutsättningar för regional, nationell
och/eller EU-medfinansiering utforskas för projektets år 2 och 3.
Koncernledningsgruppen har behandlat ansökan vid sammanträde
2014-05-05 och tillstyrkt deltagande i projektet.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2014-04-25.
Arbetsutskottet beslutar
att delta i projektet under förutsättning att beslut om deltagande även fattas
i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden
att uppdra till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden att utse kommunens
representant till projektets styrgrupp
att rekommendera till projektägaren att under det första projektåret utforska
möjligheter till ytterligare offentlig medfinansiering för projektår 2 och 3
att kommunstyrelsens medfinansiering, 380 000 kr per år i tre år, tas ur
bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av EU-projekt för år 2013,
2014 och 2015.
-----
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KS/2014:54 - 517

Remiss - Näringsdepartementets promemoria Förslag till ändring i
trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder___________________
Näringsdepartementet har i remiss 2014-02-18 översänt promemorian
”Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder”.
Synpunkter ska lämnas till Näringsdepartementet senast 2014-05-23.
Ärendet har överlämnats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för förslag till yttrande. Nämnden har vid sammanträde 2014-03-19, § 32 behandlat ärendet och lämnat förslag till yttrande.
Arbetsutskottet beslutar
att lämna yttrande till Näringsdepartementet enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag.
-----
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KS/2014:161 - 106

Årsstämma med föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV)
2014______________________________________________________
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner bjuder in medlemskommunerna till årsstämma i Sollefteå den 23 maj kl. 08.30 på hotell Hallstaberget
i Sollefteå. I anslutning till årsstämman genomförs aktiviteter som börjar
den 22 maj kl. 12.00.
Kommunfullmäktige har 2010-11-30 beslutat uppdra till kommunstyrelsen
att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.fl. under mandatperioden 2011—2014.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till presidiet att utse kommunens ombud vid föreningen Sveriges
Vattenkraftskommuners årsstämma 2014.
-----
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KS/2014:180 - 106

Årsmöte med föreningen MidtSkandia 2014
Föreningen MidtSkandia kallar till årsmöte den 22 maj på Ansia Resort i
Lycksele. I anslutning till årsmötet hålls Kvarkenrådets, MidSkandias och
Blå Vägens gemensamma samverkans- och framtidskonferens.
Kommunfullmäktige har 2010-11-30 uppdragit till kommunstyrelsen att
utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten,
föreningsstämmor m.fl. under mandatperioden.
Arbetsutskottet beslutar
att utse Patrik Persson till kommunens ombud vid föreningen
MidtSkandias årsmöte 2014.
-----
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KS/2014:189 - 106

Föreningsstämma med Inlandskommunernaekonomisk förening (IEF)
2014________________________________________________________
Inlandskommunerna ekonomisk förening (IEF) kallar till ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2014 på Hotell Flottaren i Vansbro. I anslutning
till föreningsstämman hålls Inlandstinget.
Kommunfullmäktige har 2010-11-30 beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor,
årsmöten, föreningsstämmor m.fl. under innevarande mandatperiod.
Arbetsutskottet beslutar
att utse Karin Malmfjord till kommunens ombud vid 2014 års föreningsstämma med Inlandskommunerna ekonomisk förening.
-----
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KS/2014:190 - 107

Bolagsstämma med Inlandsbanan AB 2014
Inlandsbanan AB (IBAB) kallar till bolagsstämma den 13 maj 2014 på
Scandic Syd i Östersund med start kl. 10.00. I anslutning till bolagsstämman hålls ägarsamråd.
Kommunfullmäktige har 2010-11-30 beslutat uppdra till kommun-styrelsen
att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.fl. under mandatperioden 2011—2014.
Arbetsutskottet beslutar
att utse Johnny Holmgren till kommunens ombud vid bolagsstämma med
Inlandsbanan AB 2014.
-----
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