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Kommunstyrelsen  2017-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2017-02-07, kl. 11.00—11.45   

 

Beslutande Tomas Mörtsell (C)  ordförande 

 Anders Persson (C) 

 Ulf Vidman (M) 

 Jan-Elof Bergström (C) tjänstgörande ersättare för Veronika Håkansson (M) 

 Allan Forsberg (KD) tjänstgörande ersättare för Roland Gustafsson (KD) 

 Karin Malmfjord (S) 

 Peter Åberg (S) 

 Kristina Fredriksson (S) 

 Ann-Christine Jonsson (S) 

 Leif Karlsson (S) tjänstgörande ersättare för Daniel Johansson (V) 

 Irene Walfridsson (V) 

     

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare 

 Peter Persson koncernchef 

  

 

 

 

 

Utses att justera Irene Walfridsson och Ann-Christine Jonsson  

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2017-02-10 Paragrafer  1—12  

 

 

Underskrift  Sekreterare …………………………………… 

 Maria Mickelsson 

 

                      

                    Ordförande ………………………………….... 

 Tomas Mörtsell 

 

 

                     Justerande  …………………………………… …………………………………… 

 Irene Walfridsson          Ann-Christine Jonsson 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2017-02-07 

 

Datum då anslaget sätts upp          2017-02-10          Datum då anslaget tas ned       2017-03-04 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KS § 1  KS/2016:256 – 029 

 

Motion - arbetskläder till personal inom förskola, fritidshem och peda-

gogisk omsorg________________________________________________ 

 

Daniel Johansson (V) har 2016-06-27 lämnat in en motion om arbetskläder 

till personal inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagbarn-

vårdare).  

 

Johansson skriver följande i motionen.  

 

Personalen måste i dag tillhandahålla sina egna inom- och utomhuskläder 

och skor till arbetet. Detta trots att personalens arbetsmiljö innehåller allt 

från kiss, bajs, snor och kräkningar till snö, grus, målarfärg och matrester. 

Personalen behöver även ta hem sina kläder för att tvätta och riskerar då att 

föra bakterier och smittor vidare på hemmaplan.  

 

Genom att personalen får anpassade kläder för utomhusmiljö kan det även 

göra att personalen känner större motivation att vara utomhus längre stun-

der. Detta skulle även ses som en åtgärd att göra yrket mer attraktivt i 

kommunen och att befintlig personal väljer att stanna kvar på sin arbetsplats 

istället för att söka nytt arbete.   

 

Arbetskläder till personalen är även en jämställdhetsfråga då man ofta inom 

mansdominerande yrken ser arbetskläder som en självklarhet medan helt åt 

andra hållet när det kommer till kvinnodominerande yrken som exempelvis 

inom barnomsorgen. Detta är inte acceptabelt och det är dags att även denna 

personal får det.  

 

Johansson föreslår 

 

att Storumans kommun undersöker vilka arbetskläder som personal inom 

förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg har behov av och utifrån det 

tillgodoser behoven 

 

att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beviljas ett utökat anslag för att 

bekosta detta.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-27, § 88 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.  
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KS § 1 – forts.  

 

Yttrande 2016-12-09 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2016-12-09 behandlat ärendet 

och godkänt följande yttrande upprättat av förvaltningschefen:  

 

För personal i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg finns ingen 

självklar rätt till det som Johansson kallar arbetskläder. Däremot har arbets-

givaren skyldighet att tillhandahålla personlig skyddsutrustning för ett till-

fredsställande skydd mot hälso- eller säkerhetsrisker i arbetet. (AFS 1996:7-

utförande av personlig skyddsutrustning)  

 

Förskolepersonalens fackliga företrädare har ett flertal gånger, oftast i sam-

band med att nya politiker valts och tillsatts, skickat in skrivelse till nämn-

den om fria arbetskläder. Under hösten 2016 har ett underlag om kostnader 

och policy för första gången tagits fram. Nämnden beslutade därefter  

2016-10-21 om arbetskläder för utomhusbruk för nämnda målgrupp och i 

december kommer ett förslag till policy att redovisas till nämnden för  

beslut. I förslag till nämndens budget för 2017 har en post för ytterkläder 

tagits med. I och med detta har nämnden redan behandlat frågan om fria  

arbetskläder och till viss del tillgodosett de fackliga organisationernas  

önskemål. Det finns för närvarande heller inga planer på att även innefatta 

tillhandahållande av inomhuskläder. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2016-12-09, § 97. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-17, § 1. 

  

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås.  

 

Reservation 

Irene Walfridsson (V) reserverar sig över beslutet.  

----- 
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KS § 2 KS/2017:3 – 041 

 

Kompletteringsbudget 2017 

 

Budgetberedningen har vid sammanträde 2017-01-17 tagit ställning till de 

så kallade Välfärdspengarna som fördelas från staten till kommuner och 

landsting utöver det generella statsbidragssystemet.  

 

För Storumans kommuns del uppgår extra medlen till 5 016 000 kronor 

2017. Eftersom medlen ska fördelas utifrån delvis en flyktingvariabel råder 

viss osäkerhet på storleken på beloppet som ska fördelas 2018 och 2019. 

 

Budgeterat resultat enligt tidigare fastställd budget: 

 

Kronor Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Årets resultat + 11 098 000 + 2 757 000 + 5 000 

Resultat i förhål-

lande till skatte-

intäkter och stats-

bidrag 

2,70 % 0,67 % 0,00 % 

 

Beredande organs förslag 

Budgetberedningens förslag 2017-01-17.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att det extra statsbidraget i sin helhet fördelas ut till verksamheterna 

 

att bidraget fördelas med 60 procent till omsorgsnämnden och med 40 pro-

cent till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2017 

 

att kommunfullmäktige i november 2017 ska bestämma den procentuella 

fördelningen av bidraget till omsorgsnämnden och fritids-, kultur-, och ut-

bildningsnämnden 2018 och 2019. 

----- 
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KS § 3 KS/2016:675 – 041 

 

Investeringsprojekt 2017 inom kommunstyrelsens investeringsram 

 

Enligt antagna principer för hantering av investeringsbudget har kommun-

fullmäktige delegerat till styrelse och nämnd att löpande under året besluta 

om projekt mellan 500 tkr och 5 000 tkr. Investeringar över 5 000 tkr beslu-

tas av kommunfullmäktige. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2016-12-12. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-17, § 2. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avsätta medel för följande investeringsprojekt:  

 

500 tkr-5 000 tkr 

Ny anslutningsväg 900 m, industriområde i 

anslutning till Storumanterminalen 

1 200 

Tätning skal, Aktivitetshuset/”Folkan”,  

Tärnaby (Laxnäs 1:21) 

1 500 

Förbättrade parkeringar vid Skytteanska skolan, 

Tärnaby 

2 000 

Vattenverk i Pauträsk – ny byggnad och delvis 

ny process 

2 000 

Datorer m.m. 3 200 

 

Kommunstyrelsen föreslår  

 

att medel avsätts för följande investeringsprojekt:  

  

Över 5 000 tkr 

Nybyggnation av förskola, Storuman 

(tre avdelningar) 

9 000 

Vattentäkt och vattenverk i Hemavan (2-årigt 

projekt, 17 mnkr + 14 mnkr) 

31 000 

----- 
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KS § 4 KS/2016:673 – 251 

 

Exploateringsavtal - del av Björkfors 1:449 i Hemavan 

 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och Fjällkedjan Hemavan AB. 

 

Exploateringen avser del av fastigheten Hemavan Björkfors 1:449. 

 

I avtalet sägs bland annat: 

 

o Exploatören har att utföra lokalgator, gång- och cykelvägar, belysning, 

skidbro, omdragning av ca 100 meter skidspår, anläggande av skoterspår 

i områdets västra del, anläggningar för dagvatten, iordningställande av 

platser för återvinning, förberedelse för bredband samt vatten och avlopp 

till exploateringsområdena. Exploatören bygger fritidshus alternativt säl-

jer tomter/markområden till intressenter för byggande av fritidshus m.m. 

i enlighet med ny detaljplan. Ovanstående arbeten sker i exploatörens 

regi och under dennes ansvar. 

 

o Lokalgatorna ska anpassas till kraven för brand- och renhållningsfordon 

och i enlighet med ny detaljplan. Gatorna ska belysas med en standard 

motsvarande riktlinjer för gång- och cykeltrafik. Efter stickgator kan be-

lysningen reduceras och endast utgöras av pollare. Där lokalgatan passe-

rar utmed Trollbäckens brantaste partier ska skyddsräcke tillskapas. 

 

o Exploatören ska uppföra och bekosta en skidbro för skidspårets passage 

över skoterspår och lokalgata. Skidbron ska ha en fri bredd av minst 7 

meter för att ge plats för såväl skoter- som biltrafik samt en fri höjd för 

fordonstrafik på 4,1 meter. 

 

o Exploateringsområdet ska anslutas till kommunens ledningar för dricks-

vatten och spillvatten. Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta: 

 

- alla stam- och huvudledningar för vatten och avlopp inom exploate-

ringsområdet till av Säljaren upprättad förbindelsepunkt. 

- erforderlig dag- och markvattenavledning inom tomtområdet och fram 

till recipient 

 

o Framtida köpare av tomt/fastighet erlägger anläggningsavgift enligt 

kommunens gällande va-taxa.  
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KS § 4 – forts.  

 

o Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att dra slang 

samt placera brunnar enligt projekterat underlag och anvisningar. Exploa-

tören ska även utföra anslutningar till varje fastighet. Slangar, kopplings-

brunnar etc. tillhandahålls av kommunen som även ska svara för projekte-

ring och samordning. Kommunen övertar bredbandsnät utan kostnad.  

Respektive fastighetsägare betalar anslutningsavgift i samband med att 

fastigheten kopplas till bredbandsnätet.  

 

o För rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter enligt detta avtal läm-

nar exploatören en säkerhet till ett värde av 300 000 kronor i form av ga-

ranti som kommunen kan godkänna. Säkerheten ska nedskrivas med 100 

000 kronor när lokalgatorna, skidportar, omdragning av elljusspår samt 

belysning är färdigställda, med 100 000 kronor när huvudledningarna för 

vatten och avlopp är färdigställda och med 100 000 kronor när förbere-

delse för bredband är färdigställda och övrig infrastruktur är klar. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2017-01-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-17, § 3. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal. 

----- 
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KS § 5 KS/2017:2 – 006 

 

Plan för internkontroll 2017 

 

Enligt gällande reglemente för internkontroll ska kommunstyrelsen upprätta 

en särskild plan för den interna kontrollen. 

 

Förslag till plan för 2017 har upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-01-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-17, § 1. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till plan för internkontroll inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde 2017. 

----- 
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KS § 6 KS/2017:1 – 009 

 

Uppföljningsplan 2017 

 

Förslag till uppföljningsplan 2017 för kommunstyrelsens egna verksam-

heter har upprättats.   

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2017-01-04. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-17, § 5. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa följande uppföljningsplan 2017 för kommunstyrelsens egna 

verksamheter:  

 

Datum Nivå  Verksamhet Inriktning 

21 mars KSAU All verksamhet Årsredovisning 

4 april KS All verksamhet Årsredovisning 

  Projektverksamhet Uppföljning 

16 maj KSAU All verksamhet Tertialuppföljning 

30 maj KS All verksamhet Tertialuppföljning 

  Räddningstjänst Drift och ekonomi 

12 september KS Kansli Drift och ekonomi 

  Administration 

(ekonomi och  

personal) 

Drift och ekonomi 

  Köksverksamhet Drift och ekonomi 

10 oktober KSAU All verksamhet Delårsrapport 

24 oktober KS All verksamhet Delårsrapport 

  Teknisk verksamhet Drift och ekonomi 

14 november KS Sumnet Drift och ekonomi 

5 december KSAU All verksamhet Verksamhetsplan 

  All verksamhet Detaljbudget 

  All verksamhet Taxor och avgifter 

19 december KS All verksamhet Verksamhetsplan 

  All verksamhet Detaljbudget 

  All verksamhet Taxor och avgifter 

  Integration Drift och ekonomi 

----- 
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KS § 7 KS/2016:42 – 537 

 

Projekt "Förstudie Storumanterminalen etapp 2" 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-09 § 14 att ett triangelspår mellan  

Inlandsbanan och Tvärbanan i anslutning till NLC Storumanterminalen är 

en prioriterad och strategisk fråga för både den regionala utvecklingen och 

kommunens egen utveckling. Kommunstyrelsen beslutade också att för-

valtningarna tillsammans med Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 

vidtar nödvändiga åtgärder för den fortsatta processen med ett triangelspår 

mellan Inlandsbanan och Tvärbanan i anslutning till NLC Storumantermi-

nalen. 

 

Under år 2016 har kommunkansliet tillsammans med tekniska kontoret, 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Industri- och logistikcentrum i 

Storuman AB och andra parter bearbetat frågan enligt kommunstyrelsens 

inriktningsbeslut. Nästa del i arbetet innebär att en samhällsekonomisk stu-

die och en järnvägsutredning behöver genomföras. 

 

Tillväxtverket öppnade en utlysning för förstudiemedel i december 2016 

och denna utlysning stängde den 18 januari 2017. På grund av denna tids-

ram har ansökan för detta aktuella förstudieprojekt redan sänts in till Till-

växtverket. 

 

Projektbeskrivning 

Den övergripande tidsplanen för etableringen av en utvecklad funktion av 

Storumanterminalen, inklusive triangelspår, beskriver ett genomförande 

med början 2018 och den beräknade investeringskostnaden är ca 70 miljo-

ner. 

 

Den aktuella förstudien ska undersöka vilka besparingar åtgärden innebär 

för samhället per år. Förstudien avser genomförandet av två nödvändiga ut-

redningar kopplat till arbetet med triangelspåret: 

 

o Samhällsekonomisk beräkning (SEB) av ett triangelspår på platsen. 

o Järnvägsutredning avseende exakt lokalisering av triangelspåret mellan 

Inlandsbanan och Tvärbanan via befintlig terminal. 

 

Projektorganisation 

Projektet processleds av kommunens översiktsplanerare (10 % av tjänst) 

som kommer genomföra förstudien där det bland annat ingår att upphandla 

rapporterna i fråga samt rapportera till Tillväxtverket. Styrgrupp är  
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KS § 7 – forts.  

 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsgrupp är befintlig arbetsgrupp som 

arbetar med Triangelspårsprojektet innehållande, ingenjör från tekniska 

kontoret, samhällsplanerare, översiktsplanerare, utredare, terminalchef,  

trafiksamordnare m.fl. 

 

Projektperiod  

2017-03-01—2017-10-31. 

 

Kostnadsbudget 

Samhällsekonomisk analys (köp av utredning) 400 000 kr 

Järnvägsutredning (köp av utredning)  354 000 kr 

Projektledning 10 % tjänst i 9 månader 46 000 kr 

 

Finansieringsbudget 

Storumans kommun  400 000 kr 

Tillväxtverket (EU:s regionalfond)  400 000 kr 

 

Bedömning 

Förstudieprojektet bedöms ligga helt i linje med kommunstyrelsens inrikt-

ningsbeslut. 

 

Koncernledningsgruppen har 2017-01-30 berett och tillstyrkt projektet.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-01-26. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att genomföra projektet 

 

att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för projektet 

 

att kommunens medfinansiering, 400 000 kronor för år 2017, tas ur bygde-

avgiftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt. 

----- 
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KS § 8 KS/2017:34 – 870 

 

Projekt "Aktene - Tillsammans för utveckling av samiskt kulturarv 

och språk"________________________________________________ 

 

Storumans kommun har i samarbete med Region Västerbotten under åren 

2015 och 2016 genomfört en förstudie för etablering av ett Samiskt centrum 

i Tärnaby. 

 

Under arbetet med förstudien genomfördes en mängd intervjuer och en  

öppen workshop. Dessa konstaterade en stor efterfrågan av en samisk  

mötesplats och även språkvitalisering och kulturarvsarbete. Förstudien  

genomförde härefter en funktionsanalys som kom fram till att Samiska 

centrets huvudfunktioner ska vara att: 

 

1. Stärka gemenskapen 

2. Utveckla samhället 

3. Attrahera besökare 

4. Förvalta kulturarvet 

 

En femte huvudfunktion blev att idka urfolksperspektiv, alltså att i alla hän-

seenden ha ett samiskt perspektiv. Den funktionen genomsyrar allt arbete i 

alla de övriga fyra funktionerna. Kortfattat betyder det att det är samer som 

ska bestämma vad som är viktigt och hur det ska genomföras. 

 

Förstudien konstaterar att den fortsatta etableringsprocessen bör bearbetas 

vidare i två parallella processer: 

 

1. Ett projekt för etablering av det fysiska centret, som kommer att sökas 

som ett projekt inom LEADER Lappland 2020. 

2. Ett projekt i samverkan med det samiska kultur- och utvecklingscentret 

Sijti Jarnge i Hattfjelldal utvecklar innehåll genom gemensamma utställ-

ningar och ”mjuka” aktiviteter. 

 

Det aktuella projektet omfattar alltså punkt 2. ”Aktene” betyder ”till-

sammans” och är ett projekt inom EU:s program Interreg Nord. 

 

Projektbeskrivning 

Det är bara cirka 8 mil mellan Hattfjelldal och Tärnaby och mittemellan  

orterna går riksgränsen Norge/Sverige. Ur det samiska perspektivet går 

gränsen rakt genom ett traditionellt samiskt område där människor själv-

klart levt och verkat inom samma näringar, med samma språk, berättelser, 

släktskap, kunskaper och så vidare. 
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KS § 8 – forts.  

 

Interreg-projektet Aktene ska fungera som en start för ett långsiktigt sam-

arbete mellan Sïjti Jarnge i Hattfjelldal och Samiskt center i Tärnaby. Sam-

arbetet ska fokusera på det som är gemensamt, den samiska kultur som vi 

delar. Projektet ska utgå från dagens situation men lära av traditionerna och 

historien, och därigenom stärka och levandegöra regionens kultur och kul-

turarv inför framtiden. 

 

Projektet ska fungera enande och vidareutvecklande med hjälp av evene-

mang, kurser och studiecirklar men också stärka de båda centren och bygga 

en organisation av utbytet mellan centren i framtiden. Till exempel hur ut-

ställningar kan produceras eller hyras in. 

 

Projektets huvudfält är traditionell kunskap, naturliga möten och ut-

veckling av centren. Projektaktiviteterna blir därför främst:  

 

o Utveckla och genomföra kurser, workshops, seminarier och studiecirklar 

för att bevara och utveckla traditionella kunskaper (slöjd, mattradition, 

byggteknik, samiska språk) och värna det immateriella kulturarvet. 

o Använda kunskaper och resultat från kurserna för att skapa innehåll och 

utemiljö till de samiska centren. 

o Utnyttja och utveckla mötesplatser som det Samiska centret i Tärnaby, 

filmfestivalen Dellie maa, Björkvattsfestivalen, kulturreservatet 

Atoklimpen, samt på den norska sidan Gärjah (sydsamisk bok- och kul-

turbuss), Klemetspelen och Sïjti Jarnge. 

 

Deltagande parter  
Sïjti Jarnge (samiskt kulturcentrum i Hattfjelldal), Giron Sámi Teahter, 

Ájtte (Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk), ABF, Sameslöjdsstif-

telsen, Samiska filminstitutet, Dellie maa med flera. 

 

Projektorganisation  
Kommunstyrelsen i Storumans kommun är projektägare. Styrgruppen ska 

bestå av representanter från kommunstyrelsen och fritids, kultur- och ut-

bildningsnämnden samt en eller flera representanter från samrådsgruppen 

för samiskt förvaltningsområde. 

 

Projektperiod  
2017-07-01—2020-06-30. 

 

Total kostnadsbudget  
5 602 800 kronor 
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Finansieringsbudget 
 2017 2018 2019 2020 Summa 

Interreg Nord (65%) 527 800 1 055 600 1 055 600 527 800 3 166 800 

Storumans kommun,  

kontant 

175 000 350 000 350 000 175 000 1 050 000 

Storumans kommun,  

egen arbetstid 

25 000 50 000 50 000 25 000 150 000 

ABF 43 500 87 000 87 000 43 500 261 000 

Giron Sámi teahter 50 000 100 000  100 000 50 000 300 000 

Samiska filminstitu-

tet 

25 000 50 000 50 000 25 000 150 000 

Sameslöjdsstiftelsen 15 000 30 000 30 000 15 000 90 000 

Dellie maa 50 000 100 000 100 000 50 000 300 000 

Ájtte 22 500 45 000 45 000 22 500 135 000 

Summa 933 800 1 867 600 1 867 600 933 800 5 602 800 

   

Bedömning 

Koncernledningsgruppen har 2017-01-30 berett och tillstyrkt projektet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att genomföra projektet under förutsättning att övrig medfinansiering bevil-

jas 

 

att kommunens medfinansiering tas från bygdeavgiftsmedel avsatta för 

medfinansiering av projekt enligt följande: 

 

175 000 kronor år 2017 

350 000 kronor år 2018 

350 000 kronor år 2019 

175 000 kronor år 2020 

----- 
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Förnyad ansökan om medfinansiering - projekt "Stärkt Attraktiv  

Mottagning (SAM)”_______________________________________ 

 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr inkom  

2016-10-12 med ansökan om medfinansiering för rubricerat projekt. 

 

2016-11-01 meddelade Akademi Norr att projektet fått avslag från Euro-

peiska socialfonden (ESF). Projektet har därefter omarbetats enligt instruk-

tioner från ESF-handläggare och Akademi Norr har 2017-01-11 inkommit 

med en förnyad ansökan om medfinansiering till projektet. 

 

Bakgrund 

Åren 2011 till 2013 genomförde Akademi Norr projektet Kompetensut-

veckling för integration i Norrland (KIN). Där utbildades personal som  

arbetar med icke svenskfödda. Projektet nådde 1 200 deltagare med utbild-

ningsinsatser. Följeforskningen konstaterade att samverkan mellan flera  

aktörer, organisationer och myndigheter kommer att vara avgörande för om 

man i framtiden lyckas skapa nya och bättre vägar för integration och ut-

bildning. 

 

Därefter genomförde Akademi Norr projektet FIN - Förstudie Integration 

Norrland. FIN drevs under 2014 med syftet att kartlägga aktuella integra-

tionsproblem- och utmaningar som utgör hinder för människors vilja och 

möjlighet att etablera sig i de aktuella kommunerna. Inom ramarna för pro-

jektet FIN har omfattande kartläggningsprocesser genomförts i samtliga 13 

kommuner som ingår i Akademi Norr. 

 

Projektbeskrivning 

Projektet ska utveckla en sammanhållen, tydlig och logisk mottagningspro-

cess i medlemskommunerna som skapar möjligheter till individuell kompe-

tensutveckling för de yrkesgrupper som arbetar med utrikesfödda och stär-

ker även de kommunala verksamheterna i projektet. Den basutbildning som 

lyftes upp i FIN planeras att tas fram i genomförandefasen av projektet, och 

ska stärka individerna som arbetar med integration. 

 

Projektets övergripande mål är: 

 

o Ökad integration i Akademi Norrs medlemskommuner. 

o En förbättrad sammanhållen integrationsprocess utifrån det underlag som 

togs fram i förstudien. 
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o Ökad tydlighet kring ansvarsområden och arbetsuppgifter mellan och 

inom myndigheter/kommuner. 

o Upprättande och översyn av nätverk och strategier som samtliga delta-

gande kommuner och myndigheter är överens om. 

o Säkerställa att kompetensen kring integrationsprocessen inte försvinner i 

kommunerna på grund av pensionsavgångar och nyrekryteringar. 

o Erfarenhetsutbyte i integrationsprocesserna mellan Akademi Norrs med-

lemskommuner. 

 

Projektet kommer att genomföras i tre steg. Under det första steget kommer 

en inventering av det egna arbetet inom kommunala verksamheter att  

genomföras. Denna kartläggning kommer ligga till grund för steg två, att ta 

fram strategier och en modell för samverkan. Denna modell ska sedan,  

under det tredje steget, implementeras i de olika verksamheterna på lokal 

nivå. 

 

Projektägare 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr 

 

Övriga projektmedfinansiärer 

Arjeplogs, Arvidsjaurs, Malå, Lycksele, Storumans, Sorsele, Vilhelmina, 

Norsjö, Dorotea och Åsele kommuner 

 

Styrgrupp 

Kommunalförbundets direktion, som utgörs av kommunalråden från med-

lemskommunerna. 

 

Referensgrupp 

Bildas under projektets analysfas, med representanter från alla kommuner. 

 

Projekttid 

2017-01-02—2018-11-30 

 

Total projektbudget 

10 537 175 kronor 

 

Sökt medfinansiering från Storumans kommun  

Kommunernas medfinansiering söks som arbetad tid i projektet för egen 

personal, med 867 timmar för år 2017 och 434 timmar för år 2018 (med en 

värdering av 240 kr/h för arbetad tid). 
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Bedömning 

Projektansökan har beretts av koncernledningsgruppen 2017-01-30 som av-

styrkt deltagande i projektet. Bedömningen är att projektets nytta för kom-

munen inte står i proportion till den arbetsinsats som efterfrågas. Dessutom 

pågår en anpassning av verksamheten vid integrationsenheten till det mins-

kande antalet nyanlända.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-01-26.  

Koncernledningsgruppens förslag 2017-01-30.  

 

Koncernledningsgruppens förslag 

 

att kommunen avstår från att delta i projektet.  

 

Yrkande 

Kristina Fredriksson (S) yrkar  

 

att kommunen deltar i projektet 

 

att kommunens medfinansiering, 208 000 kronor år 2017 och 104 000 kro-

nor år 2018, tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av pro-

jekt. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på koncernledningsgruppens förslag och 

Kristina Fredrikssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bi-

faller ändringsyrkandet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att delta i projektet 

 

att kommunens medfinansiering, 208 000 kronor år 2017 och 104 000 kro-

nor år 2018, tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av pro-

jekt med. 

----- 
 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 18 (20)  

   

Kommunstyrelsen 2017-02-07  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 10 KS/2016:685 – 250 

 

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken - gruvbrytning av guldförande 

malm vid Fäboliden, Lycksele kommun________________________ 

 

Dragon Mining (Sweden) AB planerar för reguljär gruvbrytning av guld-

förande malm vid Fäboliden i Lycksele kommun och har 2016-12-28 över-

sänts underlag för samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken. Gruvbrytning utgör 

tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken och innefattar åtgär-

der som utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. 

Den planerade verksamheten kan även komma att omfattas av lag 

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvar-

liga kemikalieolyckor.  

 

Storumans kommun inbjuds till samråd. Skriftliga synpunkter ska lämnas 

senast 2017-02-03. Storumans kommun har beviljats anstånd till  

2017-02-07 för att kommunstyrelsen ska kunna behandla ärendet.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 2017-01-13 lämnat syn-

punkter och förslag till yttrande.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna följande yttrande till Dragon Mining (Sweden) AB:  

 

Överlag är Storumans kommun positiv till den verksamhet som beskrivs i 

samrådshandlingarna, utan att närmare gå in på några enskilda detaljer. 

 

Storumans kommun noterar att de effekter på miljön som planerad verk-

samhet kommer att ha på miljön kring Svartlidengruvan belyses i samråds-

handlingarna. Av dessa att döma framgår att effekterna kommer att kom-

pletteras och utvecklas i den fortsatta processen.  

----- 
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Redovisning av delegationsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut  Datum 

 

Färdtjänst  December 2016 

  Januari 2017 

 

Riksfärdtjänst  December 2016 

    

Skolskjuts  December 2016 

     

Investeringsprojekt 2017 – upp till 500 tkr December 2016 

 

Försäljningar, köp och byte av fastigheter Mars 2016 

 Maj 2016 

 Augusti 2016 

 September 2016 

 November 2016 

 December 2016 

 Januari 2017 

    

Inrättande av tjänst inom mätnings-  Januari 2017 

verksamheten, tidsbegränsad 

 

Yttranden över detaljplaner Januari 2017 

 

Yttranden över förvärvstillstånd Januari 2017 

 

Yttranden över undersökningstillstånd Januari 2017 

enligt minerallagen 

 

Yttrande över om- och nybyggnation December 2016 

av anslutningsledningar till ny 150 kV- 

station i Grundfors 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2014:313 

Kammarrättens i Sundsvall beslut 2017-01-02 att inte meddela prövnings-

tillstånd i förvaltningsrättens i Umeå mål nr 2059-16 Christian Andersson 

m.fl. ./. Storumans kommun avseende inhibition av mål om laglighetspröv-

ning; kommunstyrelsens beslut 2016-10-25 § 94 Investering – kök i Tär-

naby. 

 

KS/2016:61 

Länsstyrelsens beslut 2016-12-20 om bildande av Bumyrhobbens naturre-

servat i Storumans kommun. 

 

KS/2016:445 

Länsstyrelsens beslut 2016-11-08 om stöd ur särskilda villkorsmedel till 

Storumans kommun för inventering av Bals samlingar och andra kulturskat-

ter. Storumans kommun får disponera 407 550 kronor av de resterande sär-

skilda villkorsmedlen för Ajaures reglering för ändamålet. 

 

KS/2015:322 

Resultatrapport över Förstudie: Etablering av Samiskt centrum i Tär-

naby/Saemien-Jarnge Dearnesne.  

 

KS/2016:286 

Redovisning av konsumentvägledningsverksamheten 2016. 

  

KS/2017:19 

Redovisning av arbetsmarknadsåtgärder 2016. 

 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2016-12-22 

----- 

 

 


