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KS § 131  KS/2017:772 - 041 

 

Utdebitering 2018 

 

Enligt 8 kap. 6 § kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrel-

sen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetför-

slaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober må-

nads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-09-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-10, § 96. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att utdebiteringen 2018 fastställs till 23,15 kronor per skattekrona. 

----- 
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KS § 132  KS/2017:777 - 104 

  KS/2017:352 - 104 

 

Utbetalning av partistöd 2018 

 

Kommunfullmäktige har 2014-09-23 fastställt lokala regler för partistöd 

som ett komplement till gällande lagstiftning.  

 

Av reglerna framgår bl.a. följande: 

 

o Partistödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut 

av kommunfullmäktige.  

 

o Av totalt budgeterat belopp för partistöd per år utgör 45 % grundstöd 

som fördelas per parti och år samt 55 % mandatstöd som fördelas per 

mandat och år. 

 

o En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 

visar att partistödet använts för det ändamål som anges i 2 kap. 11 § 

andra stycket Kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett 

granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 

11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen 

inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.   

 

I samband med att kommunfullmäktige fastställde reglerna beslutades 

också att totalt budgeterat belopp för partistöd ska uppgå till 300 000 kronor 

för år 2018. Detta innebär att grundstödet uppgår till 16 875 kronor och 

mandatstödet till 4 024 kronor.  

 

Redovisningar och granskningsintyg avseende 2016 års partistöd har in-

kommit från samtliga partier inom föreskriven tid.  

 

Beredande organs förslag 
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2017-09-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-10, § 97. 

 

Kommunstyrelsen föreslår  

 

att partistödet för 2018 betalas ut i förskott under januari månad 2018 enligt 

följande: 
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KS § 132 – forts. 

 

Parti Antal  

mandat 

Grund- 

stöd 

Mandat- 

stöd 

Totalt 

Moderaterna         3  16 875   12 072   28 947 

Centerpartiet       13  16 875   52 312   69 187 

Liberalerna         2  16 875     8 048   24 923 

Kristdemokraterna         2  16 875     8 048   24 923 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna       13  16 875   52 312   69 187 

Vänsterpartiet         6  16 875   24 144   41 019 

Sverigedemokraterna         1  16 875     4 024   20 899 

Kommunlistan         1  16 875     4 024   20 899 

----- 
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KS § 133  KS/2016:657 - 253 

 

Riktlinjer för försäljning av tomter för permanentboende 

 

Kommunfullmäktige antog 2012-02-28 § 22 rutiner vid försäljning av 

kommunens mark gällande tomtkö m.m. Rutinerna infördes för att få en 

bättre planering av kommunens tomtmark och en aktuell tomtkö genom 

bl.a. införande av registreringsavgift och förnyelseavgift för tomtkö. Dess-

utom infördes vitesföreläggande ifall köparen inte fullgjort sin byggnads-

skyldighet inom utsatt tid. 

 

Storumans kommuns ambition är att tillskapa attraktiva tomter för perma-

nentboende i främst Hemavan, Tärnaby och Storuman. Kommunen vill för-

dela villatomter för permanentboende till privatpersoner och förhindra köp i 

spekulationssyfte. För att undvika detta finns behov av riktlinjer för försälj-

ning av nya tomter.  

 

Det har även visat sig att administrationen av tomtkön är omständlig och 

tidskrävande. Därför föreslås att kommunens tomter försäljs via kommu-

nens webbplats i samband med att ett bostadsområde färdigställs och att 

principen ”först till kvarn” gäller. 

 

Förslag till riktlinjer för försäljning av tomter för permanentboende har 

upprättats. 

 

Beredande organs förslag 
Ingenjör Debora Jonssons och handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlå-

tande 2017-09-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-10, § 98. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättade riktlinjer för försäljning av tomter för permanentboende antas 

 

att kommunfullmäktiges beslut 2012-02-28 § 22 upphävs. 

----- 
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KS § 134  KS/2017:574 - 149 

 

Avsiktsförklaring - bolagisering av Inlandets teknikpark 

 

Storumans kommun har i skrivelse från Vilhelmina kommun daterad  

2017-06-26 tillfrågats om undertecknande av avsiktsförklaring för bildande 

av bolaget Inlandets Teknikpark AB, ITAB (arbetsnamn). 

 

Nuläge 

Inlandets teknikpark har bedrivits i projektform sedan 2013 i samarbete 

mellan Dorotea, Storumans, Vilhelmina och Åsele kommuner samt elva  

företag och med projektstöd från länsstyrelsen och regionförbundet.  

Vilhelmina kommun är projektägare och samordnar arbetet. 

 

Storumans kommun deltar i det pågående projektet ”Inlandets Teknikpark - 

från projekt till utvecklingsbolag”, enligt beslut kommunstyrelsens arbets-

utskotts beslut 2016-11-01 § 101. Projektperioden är beslutad till  

2017-01-01--2020-02-15. 

 

Kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfi-

nansiering av projekt med 248 730 kronor för år 2017, 319 795 kronor för 

2018 och 319 795 kronor för år 2019. Kommunens medfinansieringsbeslut 

villkorades med att: 

 

o projektets delmål 1 (utredning av driftsformen) genomförs innan man tar 

ställning till driftsformen 

o projektets delmål 1 revideras till att inbegripa en grundlig utredning av 

den långsiktiga finansieringen 

o ”visionen” om att bilda ett gemensamt utvecklingsbolag och ett gemen-

samt utbildningsbolag utgår ur projektet. 

 

Den föreslagna bolagiseringen 

Enligt skrivelsen från Vilhelmina kommun är avsikten att genomföra bola-

giseringen under 2017. 

 

Ett eventuellt undertecknande av den efterfrågade avsiktsförklaringen inne-

bär ett långsiktigt åtagande. Bolaget föreslås ägas av ett nybildat kommun-

förbund, Inlandets teknikförbund, ITF (arbetsnamn). 

 

Enligt kalkylen från Vilhelmina kommun skulle den kommunala insatsen 

till bolaget ligga på ungefär samma årliga summa som betalas till det nu på-

gående projektet. Detta i och med att bolaget kontinuerligt ska ha som  
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KS § 134 – forts. 

 

målsättning att hitta projektfinansiering för vidareutveckling av verksam-

heterna. Den ”önskade budgeten” för bolaget år 2019 har en planerad om-

sättning på cirka 3 150 000 kronor, med bemanning på cirka 3,5 tjänster. 

 

Behov och prioriteringar i Storumans kommun 

Ärendet har 2017-08-30 remitterats till Storumans kommunföretag AB 

(SKFAB)/näringslivskontoret med tre frågeställningar. I yttrande från 

SKFAB daterat 2017-08-31 anges följande:  

 

1. Hur många företag i Storumans kommun är idag medlemmar/deltagare i 

teknikparken? 

Ett företag från Storumans kommun är medlem i teknikparken. 

2. Uttrycker dessa företag att de har nytta av medlemskapet/deltagandet i 

teknikparken? 

Ja, de uttrycker att det är viktigt för dem att vara med i teknikparken. 

3. Anser SKFAB att ett eventuellt deltagande i bolagisering av teknikpar-

ken är en värdefull näringslivsfrämjande åtgärd? 

Nej, bolagiseringen är inte en betydelsefull näringslivsfrämjande åt-

gärd, men vissa delar av teknikparkens verksamhet är av intresse och vi 

tror att det kan spela roll i framtiden för våra företag. 

 

Vidare skriver SKFAB att den föreslagna insatsen i bolagiseringen är för 

stor i förhållande till det antal företag som kan ha nytta av teknikparkens 

arbete, i förhållande till omfattningen av kommunens avsatta medel för  

näringslivsutveckling. Den medfinansiering som kommunen hittills har gått 

in med har gett en begränsad effekt, och inget ytterligare företag i kommu-

nen har gått med i teknikparken sedan kommunen gick med i projektet. I 

samband med det nu aktuella förslaget om bolagisering har näringslivskon-

toret återigen stämt av med industriföretagen i kommunen, och intresset för 

teknikparken är i dagsläget fortsatt lågt. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-09-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-10, § 99. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att Storumans kommun avstår från att underteckna avsiktsförklaring om bo-

lagisering av teknikparken i nuläget 
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KS § 134 – forts.  

 

att villkoren i kommunstyrelsens arbetsutskotts medfinansieringsbeslut 

2016-11-01 § 101 uppfylls innan Storumans kommun kan fatta definitivt 

beslut om deltagande i eventuell bolagisering. 

----- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 9 (22)  

   

Kommunstyrelsen 2017-10-24  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 135  KS/2017:606 - 537 

 

Utökat driftbidrag till Storumans kommunföretag AB för täckande av 

underskott i Hemavan Tärnaby Airport AB______________________ 

 

Styrelsen i Storumans kommunföretag AB har beslutat att hos Storumans 

kommun begära ett utökat driftbidrag med 2 000 000 kronor per år med 

början 2017 för att täcka Hemavan Tärnaby Airport AB:s årliga underskott. 

 

Hemavan Tärnaby Airport AB prognostiserar ett underskott i delårsrappor-

ten på 2 767 000 kronor år 2017. Av bolagets aktiekapital som uppgår till 

3 438 000 kronor efter sommarens nyemission på ca 2 000 000 kronor, be-

döms ca 1 732 000 kronor (50 procent) att återstå vid årets slut. Bolaget har 

under ett flertal år haft försämrat resultat beroende framförallt på minskade 

statliga bidrag till kommunala flygplatser. Verksamheten är i stor utsträck-

ning regelstyrd vilket innebär att kostnaderna endast marginellt kan anpas-

sas efter minskade statsbidrag. Styrelsen i Storumans kommunföretag AB 

bedömer att Hemavan Tärnaby Airport AB behöver tillskott från ägaren på 

ca 2 000 000 kronor per år med början 2017. Styrelsen bedömer också att 

det inom den aktiebolagsrättsliga kommunkoncernen inte finns utrymme att 

lämna koncernbidrag i den storleksordningen med nuvarande principer. 

Nuvarande principer är att koncernbidrag motsvarande bolagsskatten, dvs. 

22 procent, lämnas till moderbolaget av de bolag som har beskattningsbara 

vinster. Koncernbidragen som lämnats till Storumans kommunföretag AB 

har uppgått till mellan ca 300 000 kronor och ca 800 000 kronor per år.  

Storumans kommunföretag AB har sedan tidigare ett årligt kommunalt bi-

drag på 600 000 kronor per år.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-10-12. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att driftbidraget till Storumans kommunföretag AB utökas med 2 000 000 

kronor per år med början 2017 för att täcka Hemavan Tärnaby Airport AB:s 

årliga underskott 

 

att kommunstyrelsens budgetram 2017 utökas med 2 000 000 kronor från 

61 168 000 kronor till 63 168 000 kronor 

 

att kommunens resultatbudget 2017 minskas med 2 000 000 kronor från  

11 098 000 kronor till 9 098 000 kronor. 

----- 
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KS § 136  KS/2017:746 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2017 för kommunstyrelsen 

 

Nettokostnaderna i förhållande till budget är under perioden januari-augusti 

59 procent, vilket är 8 procentenheter under riktpunkt. Detta motsvarar ett 

överskott på ca 7 300 000 kronor de första åtta månaderna. För helåret pro-

gnostiseras ingen avvikelse gentemot kommunstyrelsens budgetram. Rädd-

ningstjänsten bedöms göra ett underskott på ca 500 000 kronor men det 

uppvägs framförallt av att motsvarande överskott bedöms uppstå när medel 

till SFI avsatta för praktikplatser används i låg omfattning. 

 

En köksenhet har inrättats fr.o.m. 2017 med ansvar för alla kök i kommu-

nen. En kostchef leder enheten. 

  

Kommunstyrelsen bedöms klara 9 av 14 mål 2017. I procent innebär det att 

kommunstyrelsen bedöms klara 64 procent av målen 2017 att jämföra med 

2016 då kommunstyrelsen också klarade 64 procent av målen.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-09-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-10, § 100. 

  

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att fastställa delårsrapporten januari-augusti 2017 för kommunstyrelsen. 

----- 
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KS § 137  KS/2017:765 - 133 

 

Flyktingmottagande 2018 

 

Länsstyrelsen kommer under oktober 2017 att inleda diskussioner med  

länets kommuner om hur stort flyktingmottagande respektive kommun kan 

åta sig inför 2018. Detta handlar inte om ensamkommande flyktingbarn 

utan om ensamstående vuxna och familjer med barn som kommunen tar 

emot enligt avtal. 

 

Det så kallade ”länstalet”, det vill säga det totala antalet flyktingar som ska 

tas emot i Västerbottens län är ännu inte fastställt. Länsstyrelsen räknar med 

att få besked om detta i månadsskiftet september/oktober. Därefter fördelas 

länstalet mellan länets kommuner. 

 

Inför 2017 så föreslogs att Storumans kommun skulle ta emot sammanlagt 

20 flyktingar enligt avtal. Med tanke på att antalet kommunplacerade flyk-

tingar bedömdes minska kraftigt under kommande år beslutade dock kom-

munen att för 2017 ta emot 40 flyktingar i stället för 20.  

 

För att vinna tid inför den kommande diskussionen med länsstyrelsen om 

kommunens flyktingmottagande 2018 ges nu kommunstyrelsen möjlighet 

att diskutera och fatta beslut i frågan.  

 

Koncernledningsgruppen har diskuterat frågan och beslutat föreslå kom-

munstyrelsen att inför 2018 försöka få ett mottagande på samma nivå som 

2017. Kommunen bedöms ha kapacitet för att kunna ta emot ca 40 flykting-

ar även 2018. Koncernledningsgruppen bedömer att ett högt flyktingmotta-

gande är viktigt för tillväxten i kommunen. 

 

Beredande organs förslag 

Integrationschef Kerstin Olla-Grahns tjänsteutlåtande 2017-09-25. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-10, § 101. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och koncernchef att teckna av-

tal om flyktingmottagande för 2018 motsvarande dagens nivå.  

----- 
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KS § 138  KS/2017:748 - 299 

 

Investeringar och ombyggnationer vid Folkan, Tärnaby (Laxnäs 1:21) 

 

Enligt tidigare beslut är 1 500 000 kronor avsatta för investering i fastig-

heten Laxnäs 1:21 rörande tätning och klimatskal och 1 782 000 kronor är 

avsatta för fastighetsunderhåll av fastigheten. Fastighetsunderhållet ska tas 

från de 4 000 000 kronor som finns för kommunens totala fastighetsunder-

håll. 

 

Vid närmare granskning har det visat sig att det som skulle finansieras från 

fastighetsunderhållet och belasta driften ska klassas som investering. Föl-

jande överförs från fastighetsunderhåll till investering: 

 

Maskiner och inventarier bowlingen 482 000 kronor 

Ombyggnationer invändigt Folkan 1 302 000 kronor 

Summa 1 782 000 kronor 

 

Investering i maskiner och inventarier vid bowlingen har koncernchefen  

redan beslutat om på delegation. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-10-12. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avsätta 1 302 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsram 2017 för 

ombyggnationer invändigt av Folkan i Tärnaby (Laxnäs 1:21). 

----- 
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KS § 139  KS/2017:800 - 252 

 

Markförvärv - del av Storumanskogen 1:1 

 

I den strategiska planen för perioden 2016-2019 (antagen av kommunfull-

mäktige 2015-06-15 § 93) samt i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 

2017 finns ambitionen beskriven att förvärva mark för strategisk utveckl-

ing. Kommunfullmäktige har 2011-02-28 § 9 beslutat att minska skogsin-

nehavet utanför tätortsnära områden och öka markinnehavet i anslutning till 

tätorterna. 

 

Storumans kommun har nu möjlighet att förvärva del av fastigheten  

Storumanskogen 1:1 av Sveaskog. Fastigheten är belägen mellan  

Norrbackaområdet - Västra Rackokalven och järnvägen, i nära anslutning 

till Storuman samhälle. Området är ca 118 ha varav 76 ha består av skog. 

 

Inom området finns elljusspår och andra motionsspår samt en skjutbana 

ämnad för skidskytte. Anläggningarna ägs av kommunen och är säkrade 

genom nyttjanderättsavtal. Väg E45 och en skogsbilväg går igenom fastig-

heten. Jakträtt medföljer förvärvet. Sveaskog har ett gällande arrendeavtal 

som upphör 2018-06-30. 

 

Fastighetsbildning krävs för att reglera detta område till kommunens fastig-

het Luspen 3:118. Med detta förvärv kommer kommunens tätortsnära fas-

tighetsinnehav att bli en stor sammanhängande fastighet som säkerställer 

möjligheter till rekreation och exploatering. 

 

Beredande organs förslag  

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2017-10-12. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att förvärva del av fastigheten Storumanskogen 1:1 för 2 000 000 kronor 

 

att bekosta lantmäteriförrättningen  

 

att avsätta 2 000 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsram 2017 för 

markförvärvet. 

----- 
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KS § 140  KS/2017:742 - 433 

 

Förslag till beslut om bildande av Vivattnets naturreservat i Storumans 

och Vilhelmina kommuner______________________________________ 

 

Länsstyrelsen har i föreläggande 2017-09-15 begärt kommunens yttrande 

över förslag om bildande av Vivattnets naturreservat i Storumans och  

Vilhelmina kommuner. Yttrande ska ha inkommit till länsstyrelsen senast 

2017-11-03.  

 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har sedan en tid arbetat med att bilda naturreservat av  

Vivattnet som ligger norr om Skikkisjön, några kilometer öster om  

Daikanvik. Området utgörs av ett stort myrmosaikområde som domineras 

av myrar med mycket höga naturvärden knutna till orördhet och mångfor-

mighet. Skogen är grandominerad och i stora delar opåverkad av skogsbruk. 

Historiska bränder har skapat ett mycket variationsrikt landskap av brand-

påverkad yngre skog och gammal grov skog som undsluppit brand.  

 

Vivattnet uppmärksammades i samband med länets våtmarksinventering 

och utifrån flygbildstolkning 1982 och fältbesök sommaren 1985 konstate-

rades att våtmarkerna hyste mycket höga naturvärden. De höga skogliga na-

turvärdena undersöktes närmare år 2003 i samband med länsstyrelsens in-

ventering av skyddsvärda statliga natur- och urskogar (SNUS). Vivattnet 

har sedan kommit att ingå i de områden på Statens Fastighetsverks markin-

nehav som i enlighet med riksdagsbeslut ska skyddas som naturreservat.  

 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget till naturreservat inte strider mot kom-

munens markanvändningsplanering eller andra allmänna intressen.  

 

Bedömning 

Utredare Jimmy Lindberg har utrett ärendet, vilket framgår av tjänsteutlå-

tande daterat 2017-10-05. Synpunkter har inhämtats från miljö- och sam-

hällsbyggnadsförvaltningen, som i yttrande daterat 2017-10-05 ställer sig 

positiv till förslaget till Vivattnets naturreservat med hänvisning till ställ-

ningstaganden i översiktsplanen för Storumans kommun. Utredarens sam-

manfattande bedömning är att förslaget till bildande av Vivattnets naturre-

servat tillstyrks under förutsättning att komplettering görs.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2017-10-05.  
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KS § 140 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2017-10-05.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till länsstyrelsen utifrån upprättat tjänsteutlåtande, av 

vilket framgår att förslaget till bildande av Vivattnets naturreservat tillstyrks 

under förutsättning att komplettering görs.   

----- 
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KS § 141  KS/2017:743 - 433 

 

Förslag till beslut om utökning av Rönnbergets naturreservat i  

Storumans kommun____________________________________ 

 

Länsstyrelsen har i föreläggande 2017-09-15 begärt kommunens yttrande 

över förslag om utökning av Rönnbergets naturreservat i Storumans kom-

mun. Yttrande ska ha inkommit till länsstyrelsen senast 2017-11-03.  

 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har sedan en tid arbetat med en utökning av Rönnbergets  

naturreservat som ligger 5 km norr om sjön Långvattnet, ca 25 km väst-

nordväst om Storuman. Reservatet utgörs av de övre delarna av själva 

Rönnberget samt de flacka och myrrika delarna söder därom. Stora delar av 

skogen är urskogsartad granskog med mycket höga naturvärden. Våtmar-

kerna är variationsrika och flera fina rikkärr finns ned mot den flika  

Volvosjön.  

 

Rönnberget skyddades som domänreservat av Domänverket redan 1957. 

Senare upphävdes stora delar av det ursprungliga domänreservatet och 

mycket avverkades. Utökningen består delvis av de delar av det ursprung-

liga domänreservatet som inte avverkades. Genom samråd mellan Fastig-

hetsverket och Naturvårdsverket överfördes dessa områden med höga na-

turvärden till Naturvårdsverket för reservatsbildning. Det nya reservatsbe-

slutet innebär en utökning av Rönnbergets naturreservat och en ökning av 

arealen från 233 till 658 hektar. 

 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget till naturreservat inte strider mot kom-

munens markanvändningsplanering eller andra allmänna intressen.  

 

Bedömning 

Utredare Jimmy Lindberg har utrett ärendet, vilket närmare framgår av 

tjänsteutlåtande daterat 2017-10-05. Synpunkter har även inhämtats från 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, som i yttrande daterat  

2017-10-05 ställer sig positiv till förslaget att utöka Rönnbergets naturre-

servat med hänvisning till ställningstaganden i översiktsplanen för Storu-

mans kommun. I tilläggsplanen för vindkraft finns området omnämnt men 

här har Rönnbergets naturreservat undantagits med motiveringen att områ-

det håller höga naturvärden. Utredarens sammanfattande bedömning är att 

förslaget till utökning av Rönnbergets naturreservat tillstyrks under förut-

sättning att komplettering görs.  
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KS § 141 – forts.  

 

Beredande organs förslag  

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2017-10-05. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att lämna yttrande till länsstyrelsen utifrån upprättat tjänsteutlåtande, av 

vilket framgår att förslaget till utökning av Rönnbergets naturreservat till-

styrks under förutsättning att komplettering görs.  

----- 
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KS § 142  KS/2017:744 - 373 

 

Remiss - Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession för befintlig 400 

kV-luftledning delsträckan Porjusberget-Grundfors________________ 

 

Energimarknadsinspektionen har 2017-09-19 begärt kommunens yttrande 

över Svenska kraftnäts ansökan om att få fortsätta använda en befintlig 400 

kV-ledning från Porjusberget i Jokkmokks kommun till Grundfors i  

Storumans kommun. Ansökan är en del i den ursprungsansökan som avser 

befintlig 400 kV-ledning från Odensvi i Hallsbergs kommun till Porjus i  

Jokkmokks kommun. 

 

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 

och yttrande ska vara Energimarknadsinspektionen tillhanda senast  

2017-11-20.  

  

Bedömning 

Ärendet har beretts av utredare Jimmy Lindberg i samråd med miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden, vilket närmare framgår av tjänsteutlåtande da-

terat 2017-10-06. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2017-10-06. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen utifrån upprättat tjäns-

teutlåtande, av vilket framgår att Storumans kommun inte har något att er-

inra mot att nuvarande sträckning behålls. 

----- 
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KS § 143  KS/2017:744 - 373 

 

Remiss - Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession för befintlig 400 

kV-luftledning delsträckan Grundfors-Storfinnforsen_______________ 

 

Energimarknadsinspektionen har 2017-09-19 begärt kommunens yttrande 

över Svenska kraftnäts ansökan om att få fortsätta använda en befintlig 400 

kV-ledning från Grundfors i Storumans kommun till Storfinnforsen i  

Sollefteå kommun. Ansökan är en del i den ursprungsansökan som avser 

befintlig 400 kV-ledning från Odensvi i Hallsbergs kommun till Porjus i 

Jokkmokks kommun. 

 

Storumans kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 

och yttrande ska vara Energimarknadsinspektionen tillhanda senast  

2017-11-20.  

 

Bedömning 

Ärendet har beretts av utredare Jimmy Lindberg i samråd med miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden vilket närmare framgår av tjänsteutlåtande date-

rat 2017-10-06. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2017-10-06. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Energimarknadsinspektionen utifrån upprättat tjäns-

teutlåtande, av vilket framgår att Storumans kommun inte har något att er-

inra mot att nuvarande sträckning behålls. 

----- 
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KS § 144  KS/2017:1 - 009 

 

Verksamhetsuppföljning 2017 - teknisk verksamhet 

 

Kommunstyrelsen har 2017-02-09 fastställt plan för uppföljning av den 

egna verksamheten under innevarande år.  

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om den tek-

niska verksamheten.  

 

Tekniska avdelningen är en del av kommunstyrelseförvaltningen och leds 

av teknisk chef. Avdelningens verksamhet och uppdrag är bland annat drift 

och underhåll av gator, vägar, vatten, avlopp, avfall, belysning, fritidsan-

läggningar, bredband samt parker. Avdelningen ansvarar också för bland 

annat mark- och exploateringsfrågor, bostadsanpassningar, mätning och 

upphandlingar.  

 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan 2017 antagit fem produktivi-

tetsmål som direkt kan kopplas till tekniska avdelningen. Bedömningen är 

att avdelningen klarar fyra av dessa mål 2017. 

 

Tekniska avdelningen har en nettobudget på 21 169 000 kronor år 2017. 

Bedömningen är att avdelningen kommer att klara sig inom tilldelad ram 

2017. För 2016 hade enheten ett underskott mot tilldelad ram på 1 716 000 

kronor. Underskottet 2016 kom av att ett flertal detaljplaner färdigställdes 

under året. Underskottet var planerat när det bedömdes totalt bli ett bety-

dande överskott för kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen.  

----- 
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KS § 145   

 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut Datum 

Färdtjänst och riksfärdtjänst Augusti och september 2017 

Skolskjutsar Augusti 2017 

Yttranden över detaljplaner Augusti och september 2017 

Yttranden över förvärvstillstånd September 2017 

Yttranden över undersökningstillstånd 

enligt minerallagen 

September 2017 

Upptagande av lån Augusti 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskott,  

§§ 102-104 

2017-10-10 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

-----  
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KS § 146   

 

Meddelanden 

 

KS/2016:515 

Tekniska avdelningens återrapportering 2017-10-12 avseende markanvis-

ningstävling för Björkfors 1:64 m.fl. enligt kommunstyrelsens beslut  

2016-11-15, § 120.  

 

KS/2007:53 

KS/2011:50 

Bergsstatens beslut att bevilja Gunnarn Mining AB förlängd giltighetstid 

för undersökningstillstånd enligt minerallagen: 

 

Beslutsdatum Undersökningstillstånd 

2017-09-13 Gunnarn nr 18 

2017-09-13 Gunnarn nr 113A 

2017-09-19 Gunnarn nr 68 

2017-09-19 Risberget nr 2 

2017-09-19 Risberget nr 4 

 ----- 

  

 

 


