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KS § 109  KS/2017:177 - 732 

 

Motion - beviljad tid till vårdtagare i behov av hemtjänst inom  

Storumans kommun_____________________________________ 

 

Mats Eliasson (V) och Linda Glasin (V) har 2017-03-27 lämnat in motion 

om beviljad tid för vårdtagare i behov av hemtjänst inom Storumans kom-

mun. 

 

Motionärerna föreslår 

 

att Storumans kommun möjliggör för handläggare inom hemtjänst att kon-

trollera att beviljad vård/brukartid är faktisk tid och vårdinsatser som perso-

nen får 

 

att Storumans kommun snarast ser över om schablontid ska användas för att 

räkna restid. Faktisk restid bör tillämpas för att minska risken att brukartid 

används för restid.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-25 § 27 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till om-

sorgsnämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämndens yttrande 2018-09-18 § 70 

Enligt det system för biståndshandläggning och avgifter som tillämpas idag 

så beviljas den enskilda brukaren en insats som är tidsberäknad utifrån en 

schablon. I praktiken innebär det att det inte kan ta både längre och kortare 

tid att utföra insatsen än den tid som är angiven i schablonen. Att använda 

schablontid är ett sätt att skapa flexibilitet i systemet så att den hemtjänst-

personal som ska utföra arbetsinsatserna har möjlighet att anpassa tidsåt-

gången utifrån vad som faktiskt krävs i det enskilda fallet.  

 

2018-09-03 ser den beviljade schablontiden för hemtjänst ut på följande 

sätt:  

 

Storuman 

 Timmar per månad Procentuell 

fördelning 

Kringtid 346 16 % 

Utförandetid service 349 16 % 

Utförandetid omsorg 1 092 50 % 

Restid 379 17 % 

Summa 2 164  
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KS § 109 – forts.  

  

Tärnaby 

 Timmar per månad Procentuell 

fördelning 

Kringtid 215 16 % 

Utförandetid service 296 22 % 

Utförandetid omsorg 451 34 % 

Restid 383 28 % 

Summa 1 344  

 

Den beviljade schablontiden varierar under året utifrån hur många hem-

tjänstärenden som beviljats samt hur stora insatser som beviljats. Enhets-

cheferna som ansvarar för hemtjänst försöker då anpassa bemanningen uti-

från beviljad schablontid.  

 

Det finns i dagsläget inget system för att mäta förhållandet mellan beviljad 

schablontid och faktiskt utförd tid. Detta utifrån att brukaren är beviljad en 

insats och inte en faktisk tid. Schablontiderna är främst ett verktyg för en-

hetscheferna så att de ska kunna planera verksamheten. Brukaren däremot 

får sin insats oavsett hur lång tid det tar. Beträffande restider så läggs det på 

särskild restid på varje enskilt biståndsbeslut. Detta för att den beviljade ti-

den för service och omsorg ska kunna användas till just detta och inte till 

resor.  

 

Omsorgsnämnden har idag inga planer på att ändra systemet med schablon-

tider inom hemtjänsten och eftersom brukarna inte betalar sina insatser uti-

från faktiskt utförd tid är det idag inte aktuellt att införa ett system som mä-

ter den utförda tiden. Uppföljning av hur schablontiden fungerar i varje en-

skilt ärende sker i dialog mellan enhetschefer, biståndshandläggare och 

hemtjänstpersonal. 

 

Omsorgsnämnden föreslår därför att motionen därmed anses besvarad.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2018-09-18 § 70.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 90. 

  

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen därmed anses besvarad.  

----- 
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KS § 110  KS/2017:957 - 739 

 

Medborgarförslag - byggande av boenden för dementa och seniorer 

 

Sören Israelsson har 2017-12-03 lämnat in ett medborgarförslag där han 

skriver att det idag placeras dementa bland patienter och i korttidsboenden 

på sjukstugan i Storuman. Detta medför att kränkande situationer uppstår 

mellan patienter/boende och att arbetsmiljön för personalen blir svårare.  

 

Sören Israelsson föreslår därför att det byggs fler boendeplatser för dementa 

samt även seniorboenden för de som ännu inte blivit dementa.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27 § 8 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överläm-

nats till omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämndens yttrande 2018-09-18, § 68 

Omsorgsnämnden delar förslagsställarens syn på att det behövs bra bostäder 

för såväl dementa som för personer som inte har demenssjukdom. Omsorgs-

nämnden diskuterar därför en ombyggnation av vissa särskilda boenden för 

att skapa en bättre miljö för dementa. Dessutom har omsorgsnämndens be-

slutat föreslå att ett antal lägenheter i särskilt boende ställs om till trygg-

hetsbostäder. Någon nybyggnation av lägenheter är inte aktuell i dagsläget.  

 

Omsorgsnämnden anser därför att medborgarförslaget därmed anses besva-

rat.  

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2018-09-08, § 68. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 91. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KS § 111  KS/2017:140 - 001 

 

Ombildande av Samverkansnämnden LYST till kommunalförbund 

med direktion – LYSTKOM__________________________________ 

 

Samverkansnämnden LYST har varit i drift sedan 2011. I nämndens områ-

den ingår kundtjänst, konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning 

och från 2017 gemensam IT-organisation. Ett syfte med nämnden är också 

att utreda och samarbeta inom andra områden. En gemensam nämnd har 

vissa begränsningar. De uppgifter som de samverkande kommunerna läm-

nar över till den gemensamma nämnden måste vara gemensamma, en med-

lemskommun som ingår i nämnden kan inte välja att stå utanför något av de 

områden som nämnden ansvarar för. Det medför också att andra kommuner 

som visar intresse för att samverka inom ett specifikt område måste ta ställ-

ning till om de ska vara med på alla i nämndens ingående områden eller av-

stå.  

 

Samverkansnämnden LYST beslutade 2016-10-24 att undersöka andra  

alternativ till samverkan utifrån att: 

 

o Samverkansnämnden LYST idag har ett område som inte är gemen-

samt för de tre medlemskommunerna då Åsele kommun inte ingår i 

den gemensamma IT-organisationen.  

 

o Områden som kommuner har en vilja att samarbeta inom kan omfattas 

av Lagen om offentlig upphandling, så kallade icke tvingande verk-

samheter t.ex. telefoni, löneadministration, konsumentvägledning och 

IT. Kommunerna ska var för sig göra en skriftlig bedömning innan 

samverkan sker. Inom ramen för ett kommunalförbund kan man sam-

arbeta inom dessa områden utan att först bedöma/konkurrensutsätta 

dem. 

 

o Lycksele och Storumans kommun har en gemensam organisation för 

e-tjänstekort och avtal med Det Norske Veritas (DNV), vilket krävs 

för att få ge ut SIS-godkänd legitimation. DNV:s krav är att motparten 

ska vara en juridisk person, vilket inte uppfylls idag och nämnden där-

för för närvarande har en dispens.  

 

o I nuläget är det svårt att bjuda in andra kommuner att delta i samver-

kansnämnden. 
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KS § 111 – forts.  

 

2017-02-13 tog Samverkansnämnden LYST ett inriktningsbeslut att om-

bilda till kommunalförbund med direktion.  

 

2018-02-12 beslutade Samverkansnämnden LYST att ta fram erforderliga 

underlag som behövs för att respektive medlemskommun ska kunna besluta 

att ombilda till kommunalförbundet LYSTKOM. 

 

2018-04-24 beslutade Samverkansnämnden LYST att uppdra till kommun-

cheferna och föredragande tjänsteperson i LYST att färdigställa förbunds-

ordningen, reglemente och övriga underlag som krävs och skicka ut för be-

slut i respektive kommunfullmäktige.  

Föredragande tjänstepersons i LYST tjänsteskrivelse/bedömning  

2018-09-24 

Syftet med att bilda kommunalförbund är sammanfattningsvis följande:  

 

o Samarbetet blir juridiskt korrekt, dvs. att medlemmarna får välja vilka 

områden de vill vara med i och samarbeta. 

o Andra kommuner kan ansöka om inträde och samarbeta inom önskat 

område 

o Fortsatt samarbete med en gemensam e-tjänsteorganisation 

o IT-organisationen får en enklare ekonomiadministration 

o Nuvarande och nya samarbetsområden behöver inte bedömas/  

konkurrensutsättas. 

o Uppgifter/områden överlämnas till förbundet vilket medför att med-

lemskommunerna inte själva kan besluta om de frågor som överläm-

nas till förbundet.  

 

Som beslutsunderlag finns utredningen Förändrad organisation samver-

kansnämnden LYST, kostnadsberäkning samt förslag till förbundsordning 

och reglemente.  

 

Beredande organs förslag 

Samverkansnämndens LYST protokoll 2018-04-24, § 17. 

Föredragande tjänstepersons LYST tjänsteskrivelse 2018-09-24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 92. 
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Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunalförbundet LYSTKOM bildas från och med den 1 januari 

2019 

 

att upprättade förslag till förbundsordning och reglemente för kommunal-

förbundet LYSTKOM antas 

 

att Storumans kommuns del av kostnad för kommunalförbundet 

LYSTKOM från och med den 1 januari 2019 godkänns 

 

att Samverkansnämnden LYST avvecklas den 31 december 2018 

 

att beslutet gäller under förutsättning att övriga ingående kommuner fattar 

motsvarande beslut. 

----- 
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KS § 112  KS/2017:926 - 190 

 

Gemensam överförmyndarnämnd i södra Lappland 

 

Efter en genomlysning av Lycksele kommuns överförmyndarverksamhet 

har det framkommit möjligheter att stärka överförmyndarverksamheten i en 

s.k. gemensam nämnd. Detta skulle förebygga den sårbarhet som idag upp-

levs, både inom den politiska styrningen, men också att öka samarbetet 

inom handläggarsidan. Några kommuner har såsom Lycksele fastställt in-

riktningsbeslut kring frågan, och några har muntligen ställt sig positiva till 

konceptet. 

 

Överförmyndarverksamheten är en verksamhet som växer och kraven på 

hjälpinsatser i form av gode män och förvaltare ökar och därmed även be-

hovet av insatser för rekrytering och utbildning. De administrativa insatser-

na väntas också öka i takt med fler ärenden och tillsynsmyndighetens krav 

på dokumentation.   

 

Under 2018 genomfördes en utredning kring att införa en gemensam orga-

nisation för överförmyndarverksamheten i Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, 

Sorsele, Storuman och Åsele kommuner, se bilaga 3. Utredningen visar på 

att samverkan genom en gemensam nämnd är ett sätt för att kvalitetssäkra 

verksamheten. Utredningen förordar Lycksele kommun som värdkommun 

främst baserat på kommunens storlek samt att Lycksele kommun tagit ini-

tiativ till samverkan. De reglementen och samverkansavtal som avses fast-

ställas i respektive kommun har även granskats i utredningen.  

 

Förslag till reglemente, avtal om samverkan samt budget 2019 för gemen-

sam överförmyndarnämnd har upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 93. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att Storumans kommun tillsammans med Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, 

Sorsele och Åsele kommuner bildar en gemensam överförmyndarnämnd 

 

att Lycksele kommun ska vara värdkommun 

  

att upprättat förslag till reglemente för den gemensamma överförmyndar-

nämnden antas  
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att upprättat förslag till avtal om samverkan om en gemensam överförmyn-

darförvaltning godkänns 

 

att upprättat förslag till budget för 2019 för den gemensamma nämnden 

godkänns 

 

att den gemensamma nämnden tillträder 2019-01-01.   

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 10 (49)  

   

Kommunstyrelsen 2018-11-06   

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 113  KS/2018:1512 - 041 

 

Budget 2019 samt plan 2020 och 2021 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 om långsiktiga budgetramar för 

2016-2019 i samband med antagandet av strategisk plan för samma period. 

För respektive år räknas respektive ram upp med 1,5 %.  

Förslag till budget 2019 har upprättats vad avser resultat-, balans- och 

finansieringsbudget för 2019 samt plan för 2020 och 2021. 

 

2018 skedde en större uppräkning av budgetramarna för omsorgsnämnden 

och fritids-, kultur- och utbildningsnämnden.  

 

Inför 2019 föreslås kommunstyrelsens och nämndernas budgetramar upprä-

knas med 1,5 %. Därutöver uppräknas omsorgsnämndens budgetram med 

ytterligare 0,2 % enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-24 att utöka fritids-, kultur- och ut-

bildningsnämndens budgetram åren 2015-2018 med 500 000 kronor/år för 

attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser. I det upprättade budgetförslaget 

inför arbetsutskottets sammanträde finns inte någon sådan förstärkning till 

fritids-, kultur- och utbildningsnämnden med.  

 

Det bör noteras att budgetramen för omsorgsnämnden för 2019 är lägre än 

resultatprognosen för nämnden 2018. Det gör det angeläget med åtgärder 

om kommunen som helhet ska klara sitt resultatmål för 2019. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-10-17. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 94.  
 

Arbetsutskottets förslag  

 

att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 

500 000 kronor år 2019 för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser 

 

att kommunens resultatbudget justeras ner med 500 000 kronor år 2019  

 

att i övrigt upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget 

för 2019 samt plan för 2020-2021 antas 
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KS § 113 – forts.  

 

att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2019. 

 

Yrkanden 

Karin Malmfjord (S) yrkar  

 

att medlen för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser ska användas ur ett 

ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

 

Anders Persson (C) yrkar 

 

att budgeten för kommunstyrelsen och nämnderna justeras i plan för 2021 

så att ett nollresultat uppnås  

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords tilläggsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

2. Ordföranden ställer proposition på Anders Perssons tilläggsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

3. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 

500 000 kronor år 2019 för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser 

 

att avsatta medel för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser ska användas 

ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv 

 

att kommunens resultatbudget justeras ner med 500 000 kronor år 2019  

 

att budgeten för kommunstyrelsen och nämnderna justeras i plan för 2021 

så att ett nollresultat uppnås  

 

att upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2019 

samt plan för 2020 och 2021 i övrigt antas 
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att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-

lopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2019. 

----- 
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KS § 114  KS/2018:1495 - 104 

KS/2018:586 - 104 

 

Utbetalning av partistöd 2019 

 

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 be-

slut 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 4 kap. 29 

§ första stycket Kommunallagen. Till redovisningen ska bifogas ett 

granskningsintyg. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 

kap. 31 § första och andra styckena kommunallagen inte lämnats in till 

kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för näst-

kommande år.   

 

I samband med att kommunfullmäktige fastställde reglerna beslutades 

också om totalt budgeterat partistöd till 300 000 kronor per år under man-

datperioden 2015-2018. Detta innebär att grundstödet uppgått till 16 875 

kronor och mandatstödet till 4 024 kronor baserat på 41 mandat i kommun-

fullmäktige.  

 

Från och med den nya mandatperioden har kommunfullmäktige 31 mandat. 

Totalt budgeterat partistöd för 2019 är oförändrat och uppgår till 300 000 

kronor. Detta innebär att grundstödet uppgår till 16 875 kronor och mandat-

stödet till 5 322 kronor. 

 

Redovisningar och granskningsintyg avseende 2017 års partistöd har in-

kommit från samtliga partier inom föreskriven tid.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2018-10-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 95. 
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Kommunstyrelsen föreslår 

 

att partistödet för 2019 betalas ut i förskott under januari månad 2019 enligt 

följande: 

 

Parti Antal  

mandat 

Grund- 

stöd 

Mandat- 

stöd 

Totalt 

Moderaterna 2 16 875   10 645 27 520 

Centerpartiet 10  16 875   53 226 70 101 

Liberalerna 2  16 875    10 645 27 520 

Kristdemokraterna 2  16 875    10 645 27 520 

Arbetarepartiet-

Socialdemokraterna 

7  16 875    37 258 54 133 

Vänsterpartiet 4  16 875   21 290 38 165 

Sverigedemokraterna 3  16 875     15 968 32 843 

Kommunlistan 1  16 875     5 322 22 197 

----- 
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KS § 115  KS/2018:1513 - 346 

 

Va-taxa 2019 

 

Förslag till budget för va-verksamheten är utarbetad för 2019. Kommunen 

får enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster inte ta ut högre avgif-

ter än vad som behövs för att täcka de kostnader som behövs för att bedriva 

va-verksamheten. 

 

Den va-taxa som gäller för 2018 genererar tillräckliga intäkter för att klara 

budgeterade utgifter för 2019. Förslag till va-taxa för 2019 har upprättats 

med oförändrade nivåer från va-taxa för 2018. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2018-10-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 96. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till va-taxa för Storumans kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggningar fastställs att gälla från och med 2019-01-01. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 16 (49)  

   

Kommunstyrelsen 2018-11-06   

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 116  KS/2018:1514 - 356 

 

Renhållningstaxa 2019 

 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till renhållningstaxa för 2019 

baserad på prognostiserade kostnader och intäkter för 2019. 

 

Den insamlade mängden avfall från hushåll har ökat under många år samt 

även kostnaderna för drift av återvinningscentral. En justering av taxan har 

därför gjorts för att täcka de generella kostnadsökningarna. 

 

Inför 2018 utökades taxan med fler avfallsområden, genom förtydliganden 

och utökning av olika bostadsformer. Taxan öppnar även upp för fler for-

mer av avfallshantering för flerfamiljshus, bostadsområden och verksam-

heter. Taxan motiverar till ett ökat ansvar att skapa möjligheter till sortering 

av avfallet.  

 

Vad gäller verksamhetsavfall harmoniserar taxan i stort med de kostnader 

som råder. Träavfall behandlas likvärdigt med brännbart avfall.  

 

En översyn har påbörjats hur insamlingen av framtidens avfall inom kom-

munen ska se ut. Storumans kommun medverkar även i en utredning inom 

Region 10 för hur införandet av utsortering av matavfall ska ske.  

 

Beredande organs förslag 

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2018-10-18. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun att gälla 

från och med 2019-01-01 fastställs.  

----- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 17 (49)  

   

Kommunstyrelsen 2018-11-06   

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 117  KS/2018:1307 - 000 

 

Framtida struktur för samverkan mellan regionkommunen och länets 

kommuner avseende vård och omsorg____________________________ 

 

Inom ramen för projekt Regionkommun 2019 har en utredning beträffande 

samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård 

och omsorg genomförts. En slutrapport redovisades för den politiska styr-

gruppen 2018-09-27.  

 

Utredningens förslag bygger dels på intervjuer med ett urval av de som in-

går i nuvarande samverkanssystem, dels på aktuell forskning om samverkan 

och nationella utredningar inom området vård och omsorg.  

 

Förslaget har genomgått en förankringsprocess i form av tre seminarier där 

sammanlagt drygt 130 personer deltagit. Samtliga kommuner har varit re-

presenterade på politisk och tjänstepersonsnivå med endera kommunstyrel-

sens ordförande eller kommunchef. De flesta kommuner har även varit re-

presenterade av socialnämnder eller motsvarande liksom skol- och utbild-

ningsnämnder.  

 

Deltagarna har vid dessa tillfällen lämnat synpunkter på huvudpunkter i för-

slaget och på kommande process. De synpunkter som då framkommit har 

varit genomgående positiva och på konstruktiva. Synpunkter från seminari-

erna har också beaktats i utredningens slutrapport.  

 

Utredningen ger förslag till strukturen för samverkan. En sammanfattning 

av förslagets huvudpunkter framgår av bilaga 2.  

 

Rapporten innehåller inte förslag till uppdragsbeskrivningar, rutiner eller 

andra metodfrågor. De bör utarbetas i en gemensam implementeringspro-

cess när beslut om huvudpunkterna i samverkansstrukturen föreligger från 

länets kommuner och från landstinget.  

 

För att, under förutsättning av huvudmännens beslut, ge möjlighet att på-

börja en gemensam implementeringsprocess under våren 2019, finns ett  

direktiv för ett implementeringsprojekt. Förslaget framgår av bilaga 3.  

 

Den politiska styrgruppen för projekt Region 2019 rekommenderar  

Västerbottens kommuner och Västerbottens läns landsting att anta huvud-

punkterna i förslaget till samverkansstruktur (enligt bilaga 2) samt god-

känna förslaget till direktiv för implementeringsprojekt som ska leda fram 

till ett införande av den beslutade samverkanstrukturen (enligt bilaga 3). 
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Ärendet har överlämnats till omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämndens yttrande 2018-10-19 § 83 

Omsorgsnämnden har inget att erinra och föreslår att Storumans kommun 

ställer sig bakom förslaget till framtida struktur för samverkan mellan  

regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg. 

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2018-10-19 § 83. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 97. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att huvudpunkterna i förslaget till samverkansstruktur enligt bilaga 2 antas 

 

att förslaget till direktiv för implementeringsprojekt som ska leda fram till 

ett införande av den beslutade samverkanstrukturen enligt bilaga 3 god-

känns. 

----- 
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KS § 118  KS/2018:1168 - 106 

 

Förbundsordning för Samordningsförbundet södra Lappland 

 

Storumans kommun har efter beslut i kommunstyrelsen 2017-12-19 § 173 

ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Lycksele-Malå.  

 

Förutom Storumans kommun har Åsele, Vilhelmina och Sorsele kommuner 

också ansökt om medlemskap i förbundet från och med 1 januari 2019. En 

ny förbundsordning måste därför fastställas av medlemmarna innan 2018 

års slut.  

 

Förbundsordningen har tidigare i höst varit utsänd på remiss till medlem-

marna. I samband med detta beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 

2018-10-23 att lämna synpunkter på styrelsens sammansättning innebä-

rande att varje kommun bör vara representerad i styrelsen med en ledamot 

och en ersättare vardera.  

 

Efter remisstidens utgång har förbundsordningen bearbetats och översänts 

till medlemmarna för fastställande.  

 

Av förbundsordningen framgår bland annat följande:  

 

o Förbundets namn är Samordningsförbundet södra Lappland 

 

o Förbundets ändamål är att inom Lycksele, Malå, Åsele, Storumans, 

Vilhelmina och Sorsele kommuners geografiska område svara för fi-

nansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkrings-

kassan, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten och kommunerna i 

syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurser-

na ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar 

till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsar-

beta.  

 

o Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och sju ersättare. Försäkrings-

kassan, Arbetsförmedlingen och Region Västerbotten utser en ledamot 

och en ersättare vardera. Kommunerna representeras av två ledamöter 

och fyra ersättare. Dessa ledamöter och ersättare utses för ett år i taget 

från och med 2019 efter ett roterande schema för de fem kommunerna. 

De kommunerna som inte är representerade med ordinarie ledamöter 

erhåller ersättarplatser.  
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Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet södra 

Lappland fastställs. 

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 21 (49)  

   

Kommunstyrelsen 2018-11-06   

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 119  KS/2018:1506 - 003 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

 

Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige innevarande mandat-

period har upprättats och som ska gälla från och med den 1 januari 2019.  

 

Arbetsordningen baseras på Sveriges kommuner och landstings förslag med 

underlag för lokala bedömningar och är anpassad till den nya kommunal-

lagen som började gälla i år.  

 

Beredning av ärendet har skett i samråd med kommunfullmäktiges ålders-

president. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2018-10-25. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige antas att 

gälla från och med 2019-01-01. 

----- 
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KS § 120  KS/2018:1507 - 003 

 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna 

 

Inför ny mandatperiod har kommunstyrelsens och nämndernas reglementen 

setts över och ett förslag till ett samlat dokument har tagits fram som ska 

gälla från och med 2019-01-01.  

 

Reglementet är uppdelat i nämndspecifika avsnitt för kommunstyrelsen och 

nämnderna samt ett avsnitt med gemensamma bestämmelser. Reglementet 

utgår från Sveriges kommuner och landstings förslag med lokala bedöm-

ningar och är anpassat till bestämmelserna i den nya kommunallagen som 

började gälla i år.  

 

Samråd har skett med koncernchefen och övriga förvaltningschefer i arbetet 

med att ta fram förslaget till reglemente.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2018-10-26. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 

Storumans kommun antas att gälla från och med 2019-01-01. 

----- 
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KS § 121  KS/2017:167 - 870 

 

Inriktningsbeslut - inrättande av samiskt centrum Aejlies i Tärnaby 

 

Storumans kommun bedriver under perioden 2017-08-01–2019-07-31  

projektet "Saemien Jarnge Dearnesne - etablering av Samiskt centrum i 

Tärnaby". Projektledaren har 2018-10-11 inkommit med en skrivelse och 

anhåller om ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet. 

 

Nuläge 

Det pågående projektet (som bedrivs inom LEADER Lappland 2020) ska 

skapa ett samiskt centrum i Tärnaby genom att samla ihop och formalisera 

ett samarbete mellan befintliga parter inom det samiska samhället, kulturen, 

och näringslivet. Detta skapar en levande samisk samlings- och arbetsplats 

som också är ett attraktivt besöksmål. 

 

Projektet fortgår enligt plan och man har beslutat döpa det planerade sa-

miska centrumet till Aejlies, som är sydsamiska och ungefär betyder helig, 

frisk, sund.  

 

Förutom att Aejlies ska verka för samiska lokalsamhället, näringslivet, 

kommunens och sin egen utveckling genom att driva projekt, undersöks 

möjligheten att vara del av ett regionalt samarbete som kan driva regionala 

samiska frågor inom områdena kultur och kulturarv. 

 

Aejlies blir det nav för samiska frågor som kommunen saknar, inte minst 

näringslivsfrågor. Byggnaden blir ett nytt landmärke och besöksmål som 

kommer att öka turismen till Tärnaby och möjliggöra nya möjligheter för 

näringslivslivet i bygden. Dessutom ska institutionen attrahera andra verk-

samheter att etablera sig i Tärnaby. Ett exempel är Samiska Filminstitutet 

vars etablering av ett svenskt kontor väntas ske under 2019. 

 

Behovet av inriktningsbeslut 

Det viktigaste innehållet i samiska centrumet Aejlies är ett museum. Under 

vinter/vår 2018 har arbetet intensifierats genom överläggningar med  

Västerbottensmuseum (VBM) om deras roll i ett framtida museum. VBM 

har uttryckt sig mycket positiva till samarbete samt till att genomföra en 

förstudie hur ett museum i Tärnaby ska etableras där VBM är delägare.  

 

Inför möte med VBM och Region Västerbotten den 25 oktober och den 

fortsatta processen efterfrågas ett inriktningsbeslut huruvida Storumans 

kommun är beredd att etablera det samiska centrumet i allmänhet och att  
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samarbeta med VBM, Region Västerbotten m.fl. i uppbyggnad och drift av 

ett museum i Tärnaby i synnerhet. 

 

Projektledaren har föredragit ärendet för koncernledningsgruppen  

2018-09-03 som beslutade att stödja förslaget under förutsättning att finan-

siering hittas.  

 

Projektledarens förslag och motivering till inriktningsbeslut  

Projektledaren föreslår som inriktningsbeslut att kommunen startar Aejlies 

under hösten 2019 med en anställd verksamhetsledare på deltid 50-80 %, 

som en del av sin ordinarie verksamhet. Detta för att säkerställa det positiva 

momentum som etableringsprocessen befinner sig samt ge en signal till öv-

riga samarbetsparter och regionpolitiker att kommunen menar allvar i sin 

satsning.  

 

I arbetet hittills i förstudie och LEADER-projekt har förslag till Aejlies or-

ganiseringsmodell tagits fram där det samiska centrumet utgör en fristående 

organisation där styret delas mellan Storumans kommun, regionen och sa-

miskt lokalsamhälle. I den här modellen har kommunen en betydande del 

även om det samiska centrumet inte är del av kommunens ordinarie verk-

samhet. Så som arbetet utvecklar sig är det dock en nödvändighet att Aejlies 

i uppstarten är en del av kommunens ordinarie verksamhet, men med en 

plan på en utfasning till fristående så snart Aejlies styrelse anser det möjligt. 

 

Centrumet ska alltså ha en mycket liten egen organisation för att inte skapa 

ett projektberoende system där centrumets överlevnad står och faller på pro-

jektpengar. Som minst ska Aejlies kunna fungera med bara en verksamhets-

ledare och en styrelse samt inköp av vissa administrativa tjänster. Byggna-

den kan antingen ägas av kommunen, fristående bolag eller av Aejlies. 

 

Plan för det fortsatta arbetet 

Etableringsarbetet planeras i följande tre delar:  

 

1. ”Institutionen” Aejlies 

o Under hösten 2019 anställs Aejlies verksamhetsledare enligt inrikt-

ningsbeslut (om finansiering finns) och driver etableringsprocessen 

vidare, inklusive eventuell arkitekttävling. 

o Finansiering av Aejlies kan under 3-4 år helt eller delvis ske med byg-

deavgiftsmedel då det är en ny verksamhet under uppbyggnad. Annan 

finansiering ska också sökas, främst genom Region Västerbotten och 

Sametinget. 
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2. Museum 

o Under 2019 genomförs förstudie tillsammans med VBM. 

o Under 2020-2021 genomförs EU-projekt där utställningar skapas.  

Projekten finansieras av EU-medel, Region Västerbotten och bygde-

avgiftsmedel. 

o Invigning då lämplig lokal finns tillgänglig, tidigast 2022. 

 

3. Byggnad 

o Plan A är nybyggnation av ett hus som innehåller mötesplats, mu-

seum, kontor och shop/café i första hand. 

o LEADER-projektet samarbetar med kommunstyrelseförvaltningen i 

arbetet med fördjupad översiktsplan för Tärnaby. I dagsläget finns tre 

alternativa placeringar för byggnaden: östra infarten till Tärnaby vid 

”Udden”, centrum vid Folkan eller vid västra infarten till Tärnaby, 

uppe på ”Morkan”. 

 

Ett byggnadskoncept är framtaget. I bästa fall med källare där förvaring av 

museiföremål ingår. Byggnaden är på ca 1 400 m², inklusive källare. Total-

kostnad för byggnation är ca 35 mnkr. Utredning om finansiering av bygg-

naden pågår inom ramen för LEADER-projektet. Länsstyrelsen, Same-

tinget, Boverket, kommunen och regionen bör tillsammans kunna hitta 

finansiering till bygget. 

 

Tidsplan 

o Under 2019: uppgifter och beslut tas fram som förbereder arkitekttäv-

ling. 

o Höst 2019: Samiskt centrum tas med i kommunens investeringsplan. 

o 2020: Arkitekttävling genomförs. 

o Parallellt sker finansiering av byggnad och drift och efter det byggna-

tion. 

 

Bedömning 
Koncernledningsgruppen har 2018-09-03 uttryckt stöd till inriktningsbeslu-

tet under förutsättning att finansiering finns. 

 

Mot bakgrund av förslaget föreslås den kommunala organisatoriska tillhö-

righeten ligga hos kommunstyrelsen, med viss delfinansiering från fritids-, 

kultur- och utbildningsnämnden samt näringslivskontoret. 
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Beredande organs förslag till beslut 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-10-12. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 98. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta inriktningsbeslutet att kommunen startar Aejlies under hösten 2019 

med en anställd verksamhetsledare på deltid, som en del av sin ordinarie 

verksamhet 

 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen, fritids-, kultur- och utbild-

ningsförvaltningen och näringslivskontoret att ta fram förslag på finansie-

ring. 

 

att inriktningsbeslutet gäller under förutsättning att finansiering kan ordnas. 

----- 
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Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2019 

 

Kommunen ska senast den 30 november varje år fastställa en handlingsplan 

för hur bygdeavgiftsmedlen ska användas i kommunen året därpå. Hand-

lingsplanen ska godkännas av länsstyrelsen.  

 

Handlingsplanen bör vara kopplad till och utformad i samklang med länets 

regionala utvecklingsstrategi och kommunens målsättningar. Prioriterade 

insatser bör vara långsiktiga och bidra till kontinuerlig utveckling av byg-

den med fokus på hållbar utveckling.  

 

Länsstyrelsens krav för vad som ska framgå av handlingsplanen är följande:  

 

o Vilka investeringsområden man vill satsa på och en ungefärlig fördel-

ning på de olika områdena samt kopplingen till regionala och lokala 

utvecklingsstrategier. 

o Hur kommunen tillämpar begreppet ”berörd bygd” – hela kommunen 

eller enbart berörd älvdal? 

o Eventuell fördelning landsbygd/tätort. 

o Vilka som har möjlighet att söka medel. 

o Att handbokens riktlinjer ska tillämpas. 

o Eventuella egna policydokument angående hantering och tillämpning i 

kommunen. 

o Kort beskrivning av hur yttrande- och granskningsförfarandet är upp-

lagt. 

o Om en investering ska finansieras ur mer än ett års disponibla medel, 

ska en projektplan upprättas i förväg och redovisas i handlingsplanen 

för respektive år (fondering).  

 

Förslag till handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2019 har upprättats.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2018-10-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-29, § 99. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 

2019 fastställs och överlämna handlingsplanen till länsstyrelsen för god-

kännande. 

----- 
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Ansökan om medfinansiering - projekt Storumandagarna 

 

Storumans IK (SIK) har 2018-10-25 inkommit med ansökan om medfinan-

siering till rubricerat projekt. 

 

Projektbeskrivning 
Storumandagarna är ett marknadsarrangemang som har genomförts i  

Storuman sedan år 1982. Det startades i kommunal regi och arrangemanget 

har bestått i första hand av marknadsaktiviteter med ett 90-tal marknads-

handlare, tivoli och en del kringverksamhet. Nu för tiden anordnas även 

Dansgalan, vattenskotertävlingar och andra evenemang som Swampsoccer i 

nära anslutning till Storumandagarna. Under senare tid har SIK under 

många år genomfört arrangemanget med framför allt ideella krafter. På se-

nare år har det dock visat sig allt svårare att engagera människor att arbeta 

ideellt med evenemanget. 

 

Uppdraget för projektet är därför att utveckla och säkerställa Storumanda-

garna och aktiviteter i nära anslutning till första helgen efter midsommar 

genom bland annat förbättrade samarbeten, dialog, tydliga ekonomiska för-

utsättningar samt personella insatser. 

 

Projektet ska löpa under tre år med störst insatser under det första året. Un-

der detta första år är de huvudsakliga aktiviteterna: tillsättande av styrgrupp, 

omvärldsanalys, etablering av evenemangsråd, utformning av affärsplan, 

marknadsföringsplan, visuell identitet och webbplats, evenemangsplane-

ring, genomförande av Storuman samt utvärdering. 

 

Det övergripande syftet är att via ett strukturerat och utvärderingsbart arbete 

ge underlag till ett principiellt ställningstagande till arrangemanget  

Storumandagarna på sikt.  

 

De mätbara målsättningarna för projektet är att  

 

1) öka antalet besökare på Storumandagarna (mätning sker via det projekt 

som genomförde årets mätning 2018) och  

2) säkerställa en långsiktigt hållbar organisation och finansiering. 

 

Efter år 1 ska projektet utvärdera aktiviteterna och utifrån denna utvärde-

ring planera projektaktiviteter för år 2 och 3. 
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Projektperiod 

2018-11-01 – 2021-07-30 

 

Styrgrupp 

Styrgrupp tillsätts vid projektstart med representanter från kommunen, SIK, 

Dansgalan, Vildmannen samt en näringslivsrepresentant. 

 

Total projektbudget 

794 975 kronor fördelat enligt följande:  

 

Personalkostnad 489 975 kronor 

Köp av tjänst   150 000 kronor 

Annonsering  80 000 kronor 

Lokaler m.m.  75 000 kronor 

 

Bedömning 
Projektet har bearbetats löpande i kommunikation mellan SIK och projekt-

utvecklingsgruppen. Gruppen bedömer att projektet är angeläget och anser 

att Storumandagarna är mycket värdefulla att värna och utveckla. Samtidigt 

kan det uppstå en situation där andra föreningar vill utveckla liknande eve-

nemang (t.ex. Gränshandelsmarknaden i Tärnaby) och det är då svårt att 

göra en stark distinktion mellan vilka evenemang som är ”mer prioriterade” 

än andra. Huvudmannaskapet för Storumandagarna och andra större eve-

nemang kan vara lite av en ödesfråga för evenemangens överlevnad på sikt. 

 

Koncernledningsgruppen har behandlat projektansökan 2018-10-29.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-10-25. 

Koncernledningsgruppens förslag 2018-10-29. 

 

Koncernledningsgruppens förslag 

 

att medfinansiering av projektet beviljas år 2019 med 400 428 kronor ur av-

satta bygdeavgiftsmedel för medfinansiering av projekt och näringslivs-

främjande åtgärder 

 

att beslut om medfinansiering av projektet åren 2020 och 2021 tas under 

2019 efter att en utvärdering gjorts 
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Yrkande 

Anders Persson (C) yrkar 

 

att andra föreningar ska ha möjlighet att följa processen i projektet genom 

inbjudan från projektägaren.  

  

Propositionsordning 

 

1. Ordföranden ställer proposition på koncernledningsgruppens förslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

2. Ordföranden ställer proposition på Anders Perssons tilläggsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja medfinansiering av projektet år 2019 med 400 428 kronor ur av-

satta bygdeavgiftsmedel för medfinansiering av projekt och näringslivs-

främjande åtgärder 

 

att beslut om medfinansiering av projektet åren 2020 och 2021 tas under 

2019 efter att en utvärdering gjorts 

 

att andra föreningar ska ha möjlighet att följa processen i projektet genom 

inbjudan från projektägaren.  

----- 
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Ansökan om medfinansiering - projekt Testbädd för fjärrstyrda  

samhällskritiska funktioner i perifera regioner_______________ 

 

Storumans kommunföretag AB har 2018-09-19 ansökt om medfinansiering 

av rubr. projekt.  

 

Enligt skrivelsen har Storumans kommunföretag AB 2018-08-20 § 79-18 

beslutat att stå som ägare till projektet, att medfinansiera projektet och att 

skicka in en projektansökan till Vinnovas utlysning ”Testbäddar för sam-

hällets utmaningar” som stängde 2018-09-13. 

 

Ansökan omfattar totalt 1 250 320 kronor för en period på 24 månader med 

början 2018-11-12. 

 

Projektbeskrivning 

Enligt ansökan har Storumans kommunföretag AB och Glesbygdsmedi-

cinskt centrum (GMC) gemensamt bestämt sig för att öppna upp delar av 

sin infrastruktur för att bidra till att utveckla den fjärrstyrda flygplatsen och 

vård på distans. Genom att ge full access till en testbäddsmiljö där närings-

livet, men även andra organisationer för att, inom dessa områden, utveckla 

nya fjärrstyrda kritiska samhällstjänster för perifera områden med Storu-

mans kommuns geografi och demografi. Det övergripande målet är att 

bygga en testbäddsmiljö som arbetar med skalbara lösningar, med utgångs-

punkt i de behov för hållbar utveckling av kritiska samhällstjänster som 

finns på landsbygd och i glesbygd. Projektet har två huvudsakliga kompo-

nenter: 

 

Testområde 1. Den fjärrstyrda flygplatsen 

Inom testområdet flyg finns en avsiktsförklaring med bolaget SDATS som 

ägs av Luftfartsverket och SAAB om testning av ”världens första lösning 

för fjärrstyrd visuell flygledning” (RTC-AFIS). Testområdet flyg kommer 

initialt engagera följande aktörer: SDATS (fjärrstyrning av flyglednings-

funktion), LFV (forskning och utveckling av fjärrstyrda flygledningsfunkt-

ioner), SAAB (teknik och produktutveckling av bl.a. fjärrstyrda flygled-

ningsfunktioner) och SENSEC (säkerhetskontroll på distans). Projektansö-

kan anger att de anläggningar som ska användas för detta är Storumans 

flygplats, Hemavans flygplats samt lokaler på Vattenfalls driftcentral i Sto-

ruman. 
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Testområde 2. Vård och omsorg på distans 

Inom testområdet vård och kommer initialt ett samarbete inledas med gles-

bygdskommuner, Norrlandstingen/regioner, näringsliv (mindre med-tech 

företag men även aktörer som Microsoft, Ericsson, Sigma och Cambio). 

Testbäddar ska etableras i de ”samhällsrum” som GMC har etablerat inom 

projektet ”Innovationskraft för glesbygd” i Slussfors och Gunnarn. 

 

Projektperiod 

2018-11-12–2020-11-30 

 

Total projektbudget 

7 759 968 kronor 

 

Sökt medfinansiering från Storumans kommun  
1 250 320 kronor 

 

Styrgrupp  
Styrgrupp ska etableras efter projektstart. 

 

Bedömning 

Projektet har diskuterats i kommunens projektutvecklingsgrupp, men endast 

efter det att ansökan insänts till Vinnova. Gruppen ifrågasätter projektets 

kostnader och kopplingen till ordinarie kommunala verksamheter, inte 

minst i jämförelse med andra projekt som kan vara aktuella att genomföra. 

Bedömningen i sin helhet framgår av kansliets utredares tjänsteutlåtande 

och tillhörande utredning.  

 

Projektansökan behandlas på koncernledningsgruppens sammanträde  

2018-10-29. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-10-09. 

Koncernledningsgruppens förslag 2018-10-29. 

 

Koncernledningsgruppens förslag 

 

att medfinansiering av projektet beviljas ur avsatta bygdeavgiftsmedel för  
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medfinansiering av projekt och näringslivsfrämjande åtgärder enligt föl-

jande:  

 

2018 – 78 000 kronor 

2019 – 625 115 kronor 

2020 – 546 975 kronor 

 

Yrkande 

Ann-Christine Jonsson (S) yrkar  

 

att ärendet återremitteras till koncernledningsgruppen för ytterligare bered-

ning vad gäller budget, förankring och kvalitetssäkring av projektet mot 

bakgrund av bedömningen i kansliets utredares tjänsteutlåtande och tillhö-

rande utredning.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller vid se-

nare tillfälle, vilket innebär bifall till Ann-Christine Jonssons återremiss-

yrkande. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid senare tillfälle och 

att kommunstyrelsen därmed bifaller återremissyrkandet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet till koncernledningsgruppen för ytterligare bered-

ning vad gäller budget, förankring och kvalitetssäkring av projektet mot 

bakgrund av bedömningen i kansliets utredares tjänsteutlåtande och tillhö-

rande utredning.  

-----  
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Ansökan om medfinansiering - projekt KulturAkademin 20 år 

 

Föreningen KulturAkademin har 2018-10-22 inkommit med ansökan om 

medfinansiering av rubricerat projekt. 

 

Projektbeskrivning 
År 2019 fyller KulturAkademin i Storuman 20 år. Samtidigt pågår en pro-

cess för att Storuman ska bli länets kulturkommun 2019. Syftet med pro-

jektet är därför att fira föreningens 20:e verksamhetsår, att visa samhället 

värdet av kulturen, samt att stärka föreningen inför framtidens utmaningar. 

 

För att uppnå detta syfte ska projektet genomföra ett omfattande program 

med aktiviteter och evenemang samt producera material och musik. En del 

av aktiviteterna ska utgöra starten för återkommande verksamhet. 

 

Genom att öka antalet olika typer av verksamhet ska föreningen bli mindre 

av ”musikakademin” och mer av ”kulturakademin”. På så sätt blir förening-

en mindre sårbar när det gäller tillgång till ledare och når ut till nya grupper 

i samhället. Projektet ska skapa samverkan med andra kommuner i länet där 

det är möjligt samt öppna upp för deltagande i mer rikstäckande och inter-

nationella projekt. 

 

Projektet ska systematiskt jobba med korta studiecirklar på kvällstid under 

terminen, workshops under helger och lov. Dessa cirklar och workshops 

förbereder för evenemang samt färdiga produkter/material. Dessa aktiviteter 

och workshops ska ha olika teman (film, musik, dans, sång, berättande med 

mera).  

 

Vid varje aktivitet ska projektet arbeta med integrering av nyanlända och 

jämställd tillgång för tjejer och killar. Andra genomgripande perspektiv är 

stärkande av ungdomars psykiska hälsa genom kultur, att möjliggöra vägar 

till början på en professionell karriär inom kulturbranschen, samt forskning 

om kulturens roll i samhället och dess vikt för psykisk och social hälsa. 

 

Projektet ska till de större evenemangen ta in professionella aktörer av hög 

kvalitet, gärna med lokal förankring. De evenemang som planeras är bland 

annat: hemvändarkonserter under Storumandagarna och Gränshandels-

marknaden, jubileumskonsert i vecka 46 2019, regional kulturkonferens 

såsom kulturkommun (bekostas ej av projektet utan av Region Västerbotten 

och andra medel), ett antal konserter med olika teman (filmmusik, Polen – 

Luspengymnasiet, integreringskonsert, julkonsert, berättarkonsert m.m.) 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 35 (49)  

   

Kommunstyrelsen 2018-11-06   

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 125 – forts.  

 

Projektet ska upprätta en treårig strategi där de stora evenemang används 

inte bara som ett firande för det som har hänt utan även för en ny satsning 

framåt. 

 

Samverkan och operativt samarbete ska ske med grund- och gymnasiesko-

lan, landstinget via GMC, projektet VIDD som arbetar för att öka tillgäng-

ligheten till kulturell verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, 

professionella artister som konstnären Tomas Colbengtsson, författaren Mi-

kael Niemi, operapedagogen Ulla Blom och många fler. 

 

Projektperiod 

2018-10-22–2021-10-31 

 

Total projektbudget 

3 804 700 kronor 

 

Sökt belopp från Storumans kommun 

653 000 kronor totalt fördelat enligt följande:  

 

423 900 kronor för år 1  

122 000 kronor för år 2 

107 100 kronor för år 3. 

 

Styrgrupp 

Styrgrupp formeras vid projektstart. 

 

Bedömning 
Projektet har löpande bearbetats via kommunikation med kommunens pro-

jektutvecklingsgrupp. Projektutvecklingsgruppen bedömer att projektet är 

angeläget och bör kunna skapa stora positiva resultat både direkt under pro-

jektperioden och bestående värden där kulturens positiva värden för indivi-

der och samhället sprids och växer. 

 

Kommunen bör ha en ordinarie medlem i styrgruppen. Medlemmen bör ut-

ses av fritids-, kultur- och utbildningsnämnden. 

 

Koncernledningsgruppen har behandlat projektansökan 2018-10-29 och  

föreslår att ärendet ska beredas ytterligare ur ett förvaltningsövergripande 

perspektiv.  
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Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-10-25. 

Koncernledningsgruppens förslag 2018-10-29. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till koncernledningsgruppen att bereda ärendet ytterligare ur ett 

förvaltningsövergripande perspektiv.  

----- 
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Ansökan om medfinansiering - projekt Undervisning i digitala miljöer 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har 2018-10-17 inkommit 

med ansökan om medfinansiering av rubricerat projekt. Projektet genom-

förs av forskningsinstitutet IFOUS (Innovation, forskning och utveckling i 

skola och förskola). 

 

Storumans kommun har tidigare deltagit i IFOUS-projektet ”Fjärrundervis-

ning – bättre utsikter för fler elever”.  

 

Projektbeskrivning 

Projektet ingår i IFOUS forsknings- och utvecklingsprogram och ska vida-

reutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik samt utveckla lärar-

rollen i digitala miljöer för att stödja elevernas kunskapsutveckling. Detta 

ska stärka skolhuvudmäns förmåga att erbjuda fjärr- och distansundervis-

ning av god kvalitet och bidrar i förlängningen till en mer likvärdig utbild-

ning. Vidare ska en utvecklad samverkan mellan skolans professioner och 

forskare öka kunskapen kring undervisning i digitala miljöer. 

 

De skolformer som är den primära målgruppen är grundskola, gymnasium 

och vuxenutbildning. Deltagare i programmet är lärare, skolledare, chefer 

och ledare på förvaltnings/ledningsnivå. 

 

Projektet ska i Storumans kommun ledas av en projektledare på 20 % samt 

engagera en arbetsgrupp på sex lärare. 

 

Projektet genomförs både som en forskningsprocess och en utvecklingspro-

cess där utvecklingsgrupperna har en central roll. Forskningsprocessen är 

interaktiv och sker i samverkan mellan skolans professionella och medver-

kande forskare. Upplägg och innehåll detaljplaneras utifrån de behov och 

frågor som deltagarna identifierar i arbetet med att leda verksamheterna. 

 

Frågeställningar att bearbeta identifieras och beslutas av styr- och process-

ledargrupp tillsammans med forskarna men huvudsakliga områden att ut-

forska är: 

 

o Elevers motivation i digitala undervisningsmiljöer 

o Sociala sammanhang och relationer i digitala undervisningsmiljöer 

o Bedömning i digitala miljöer 

o Fjärrlärarens och handledarens respektive roller och förutsättningar 

o Behovet av en mix av fysiska och digitala möten mellan elev och lärare 
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o Ansvarsfrågor 

o Organisering av fjärr-/distansundervisning 

o Learning analytics 

 

Utifrån de identifierade områdena utformas ”uppdrag” som alla deltagare 

får att genomföra i sina respektive verksamheter. Deltagarna får i sin 

undervisning identifiera problem, prova lösningar, observera, dokumentera 

och med kolleger diskutera iakttagelser. Rektorer och chefer får uppdrag 

med fokus på sin funktion och roll. En gång per termin anordnas gemen-

samma utvecklingsseminarier som alla program-deltagare deltar i. 

 

Projektperiod 

2018-11-01–2022-03-31 (sista tre månaderna endast slutrapportering). 

 

Projektbudget 

Kostnader 2019 2020 2021 

Grundavgift till IFOUS 90000 92700 95481 

Avgift per utvecklingsgrupp 40000 41200 42436 

Lokal projektledare 20 % 126768 129303 131889 

Deltagande lärare 6 x 5% 190152 193955 197834 

Resor och konferenser 20000 20000 20000 

Summa 466920 477158 487641 

Finansiering 

   Fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden – egen arbetstid 190152 193955 197834 

Bygdeavgiftsmedel 276768 283203 289806 

 

Styrgrupp 

Styrgruppen leds av IFOUS och består av en representant från varje förvalt-

ning/ledningsgrupp hos de medverkande skolhuvudmännen, IFOUS pro-

jektledare och FoU-ansvariga samt forskare. 

 

Bedömning 

Projektet har behandlats i projektutvecklingsgruppen och gruppen är posi-

tivt inställd till nyttan av projektet. Fjärrundervisning är ett nödvändigt 

verktyg för att säkra både elevernas tillgång till undervisning och kommu-

nens uppgift att bemanna skolan med behöriga lärare. Det föregående 

IFOUS-projektet bedöms ha gett goda resultat. 

 

Koncernledningsgruppen har behandlat projektansökan 2018-10-29 och till-

styrker projektet.  
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Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-10-25. 

Koncernledningsgruppens förslag 2018-10-29. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att delta i projektet 

 

att medfinansiering tas ur avsatta bygdeavgiftsmedel för medfinansiering 

av projekt och näringslivsfrämjande åtgärder enligt följande:  

 

År 2019 – 276 768 kronor 

År 2020 – 283 203 kronor 

År 2021 – 289 806 kronor 

----- 
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Ansökan om medfinansiering - pilotprojekt Handledning i omsorgen 

 

Omsorgsförvaltningen har 2018-10-22 inkommit med ansökan om medfi-

nansiering av rubricerat projekt. 

 

Projektbeskrivning 

Personalen inom kommunens omsorgsverksamheter ställs fortlöpande inför 

etiska dilemman både vad gäller omvårdnadsarbetet, relationen till brukarna 

och relationen till varandra, men de har inget forum att tillsammans disku-

tera eller bearbeta det som inträffat. Den ordinarie omvårdnadspersonalen i 

Tärnaby inklusive nattpersonal omfattar cirka 58 personer, och är projektets 

huvudsakliga målgrupp. 

 

Det har konstaterats att om personalen inte får möjlighet att prata med 

varandra i strukturerad form, med samtalsverktyg och handledning, så läm-

nas man att prata med varandra på raster eller under övrig arbetstid/ fritid. 

Istället för att prata konstruktivt och lösningsfokuserat, kan konsekvensen 

bli att problemet växer och blir större. Detta kan påverka samtalskulturen på 

ett negativt sätt, vilket i sin tur påverkar arbetsglädjen negativt och ger en 

högre korttidsfrånvaro. 

 

Projektets syfte är därför att arbetsgrupperna ska bli ”mogna” grupper som 

kännetecknas av samhörighet, arbetsglädje och ett problemlösningsoriente-

rat förhållningssätt. Diskussionerna ska vara öppna, och olikheter i person-

lighet eller åsikter ses som resurser i att driva utvecklingen framåt, snarare 

än att vara hinder och problem i arbetet. 

 

Projektet ska anställa en professionell samtalspedagog på heltid under två år 

som kan leda och hålla i pilotprojektet. Hen får börja med att utbilda ca 11 

omvårdnadspersonal till samtalsledare, och sedan övergå till att vara boll-

plank och ge samtalsledarna stöd i den fortsatta processen. Samtalspedago-

gen får även i uppgift att föra vidare de idéer som kommer fram i diskuss-

ionsgrupperna till hela arbetsgruppen, t.ex. på en APT. Utbildningen bör 

innefatta samtalsmetodik och verktyg för att styra upp samtal, med t.ex. ra-

mar, syfte och mål. Efter utbildning får samtalsledarna leda varsin grupp 

om ca 5-6 personer. Grupperna ska träffas på arbetstid, 2 timmar 2 ggr per 

månad. Mätbara mål är att (utifrån halvårsvis genomförd enkät): 1. Två år 

efter start ska 50 % fler än vid start, uppleva en trygghet i att hantera etiska 

dilemman med varandra. 2. Två år efter start ska 50 % fler än vid start, 

känna arbetsglädje. 
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När enkäterna besvaras, görs också en mätning av sjuktalen för att se om 

det finns något samband med den upplevda tryggheten i gruppen, arbets-

glädjen och sjukfrånvaron. Efter ett år får alla deltagarna förutom att be-

svara enkäten även göra en skriftlig, anonym utvärdering så det framkom-

mer om något i projektet behöver justeras. 

 

Fungerar projektet bra i Tärnaby efter ett år, kanske den personalen kan 

fortsätta med minskat stöd från samtalspedagogen. I så fall kan den profess-

ionella samtalspedagogen påbörja ett liknande projekt i Storuman med in-

tresserade omvårdnadsenheter. 

 

Projektperiod 

2019-09-01–2021-08-31 

 

Projektbudget 

545 760 kronor per år (533 760 kronor i personalkostnad, 12 000 kronor i 

omkostnader). 

 

Sökt medfinansiering 

545 760 kr per år i två år. 

 

Styrgrupp 

Projektledaren ska vara underställd enhetschefen för äldreomsorgen i  

Tärnaby. 

 

Bedömning 

Projektet har löpande bearbetats i projektutvecklingsgruppen och i samråd 

med omsorgsförvaltningen. Gruppen bedömer att projektet är mycket ange-

läget och kan skapa stora vinster för kommunen, både individuellt, verk-

samhetsmässigt och ekonomiskt genom att förbättra och utveckla den orga-

nisatoriska och sociala arbetsmiljön. Kostnaderna för korttidsfrånvaro bör 

kunna minska märkbart. Med personal som är mer bekväm i rollen och 

”bättre stämning” i arbetsgrupperna bör även kvaliteten för brukarna i om-

sorgen bli bättre. 

 

Vad gäller styrgrupp bör en enhetsövergripande grupp (enhetschefer och ev. 

socialchef) bildas under projektets gång för kontinuerlig förankring och 

spridning till andra boenden och enheter, särskilt om verksamheten breddas 

till Storumanområdet under det andra projektåret. 
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_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 1128 – forts.  

 

Koncernledningsgruppen har behandlat projektansökan 2018-10-29.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-10-25. 

Koncernledningsgruppens förslag 2018-10-29. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till koncernledningsgruppen att bereda ärendet ytterligare ur ett 

förvaltningsövergripande perspektiv.  

----- 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 43 (49)  

   

Kommunstyrelsen 2018-11-06   

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 128  KS/2018:932 - 000 

 

Remiss - Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå 

ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge_____ 

 

Miljö- och energidepartementet har i remiss daterad 2018-08-08 gett Sto-

rumans kommun möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets skri-

velse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygds-

utveckling i strandnära läge. Yttrande ska ha inkommit senast den 16 no-

vember 2018. 

 

Ärendet har överlämnats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för för-

slag till yttrande. Miljö- och samhällsbyggnadschefen har i yttrande daterat 

2018-10-18 sammanfattat ärendet och lämnat förslag till yttrande.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Miljö- och energidepartementet enligt upprättat för-

slag. 

-----  

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 44 (49)  

   

Kommunstyrelsen 2018-11-06   
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 129  KS/2018:1697 - 433 

 

Förslag till beslut om bildande av Yttre Tjerestens naturreservat i  

Storumans kommun_______________________________________ 

 

Länsstyrelsen har i föreläggande daterat 2018-10-25 översänt förslag till be-

slut och skötselplan för Yttre Tjerestens naturreservat i Storumans kom-

mun.  

 

Yttrande ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 30 november 2018.  

 

Yttre Tjeresten ligger ca 4 km söder om Grundfors, omringat av Jovans 

ekopark. Det består i huvudsak av brandpräglade barrnaturskogar. Området 

är till stora delar opåverkat av skogsbruk och har mycket höga naturvärden. 

Det finns ett mycket stort inslag av naturskogsstrukturer såsom gamla träd 

och död ved. Motiv för skyddet är att bevara områdets naturvärden och att 

motverka exploatering. Områdets kvaliteter är knutna till den gamla natur-

skogen som erbjuder livsmiljöer för sällsynta och hotade arter.  

 

Området ägdes tidigare av Sveaskog och köptes in av Naturvårdsverket år 

2000. Reservatsbeslutet har dröjt på grund av en överlappande bearbet-

ningskoncession. Länsstyrelsen har nyligen beslutat att ändra reservatsför-

slagets avgränsning så att intressena inte längre överlappar varandra, vilket 

närmare framgår av förslaget.  

 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget till naturreservatet inte strider mot 

kommunens markanvändningsplanering eller andra allmänna intressen.  

 

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande 

samt till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2018-10-31 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att bilda Yttre 

Tjerestens naturreservat med hänvisning till ställningstagande i Storumans 

kommuns översiktsplan. Kommunstyrelsen föreslås meddela länsstyrelsen 

att naturreservatet inte strider mot kommunens planerade markanvändning 

och att kommunen anser att om rådets värdefulla naturmiljöer ska bevaras.  

 

Utredarens bedömning 2018-11-02 

En reservatsbildning bör kunna genomföras när giltighetstiden löpt ut för 

den bearbetningskoncession som gränsar till del av området. I annat fall bör 

konsekvenserna för tredje part beskrivas. Förslaget bör även revideras med 

verksamma tillgänglighetsåtgärder.  
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 129 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-02 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till presidiet att lämna yttrande till länsstyrelsen.  

----- 
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Kommunstyrelsen 2018-11-06   

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 130  KS/2018:1687 - 312 

 

Remiss - förslag till kategorisering av cykelnätet 

 

Trafikverket har i remiss daterad 2018-10-23 inbjudit Storumans kommun 

att senast den 30 november 2018 lämna synpunkter på förslag till kategori-

sering av cykelnätet. 

 

I dagsläget finns ingen systematisk nationell modell för hur cykelnätet ska 

delas in i kategorier och det finns därför ett flertal olika metoder i Sverige. 

Trafikverket har identifierat ett behov att utveckla en gemensam kategorise-

ring av cykelnätet för att skapa ett för cyklisterna tydligt och enhetligt cy-

kelnät. Tanken är att kategoriseringen ska kunna användas på statliga, 

kommunala och enskilda vägar då detta ger en sammanhållande bild av hela 

cykelnätet för trafikanten.  

 

Synpunkter har i ett tidigt skede tagits in från ett tiotal kommuner genom 

kontakt med Svensk Geoprocess och Sveriges kommuner och landsting. 

Målet är att beslut om att genomföra kategorisering av cykelvägnätet ska tas 

av rådet för den nationella vägdatabasen, NVDB-rådet.  

 

Förslag till yttrande har upprättats av tekniska avdelningens projektledare 

tillsammans med vägingenjör och kommunens ansvariga för uppgifterna i 

NVDB. 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2018-10-25. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Trafikverket enligt upprättat förslag.  

----- 
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Kommunstyrelsen 2018-11-06   

 

_________________________________________________________________________________________________________________  
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KS § 131  KS/2018:5 - 009 

 

Verksamhetsuppföljning 2018 - Sumnet 

 

Kommunstyrelsen har 2018-02-06 fastställt plan för uppföljning av den 

egna verksamheten under innevarande år.  

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om Sumnets 

verksamhet. 

 

Sumnet är en del av tekniska avdelningen och förvaltar kommunens svart-

fibernät. Sumnet levererar tjänster i det öppna nätet, som är en del i svart-

fibernätet, till privat- och företagskunder samt hyr ut svartfiber enligt två al-

ternativ till framförallt privata företag. I det ena alternativet kan privata le-

verantörer konkurrera med Sumnet vad gäller leverans av kapacitet.  

 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 finns två mål för Sumnet: 

 

o Företag och privatpersoner i kommunen som nås av bredband ska 

överstiga 90 procent. Målet bedöms infrias 2018. 

 

o Finansieringsgraden av Sumnets kapacitettjänst ska överstiga 110 pro-

cent. Målet bedöms infrias 2018 när finansieringsgraden prognostise-

ras till 117 procent. 

 

Sumnet har högre intäkter än kostnader och därför en nettobudgetintäkt på  

1 255 000 kronor år 2018. Vid delårsrapporten för perioden januari-augusti 

2018 prognostiseras för Sumnet ingen budgetavvikelse för helåret 2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt. 
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 132   

 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut Datum 

Beslut att avstå från att lämna yttrande över  

remisser från externa myndigheter 

Oktober 2018 

Yttranden över förvärvstillstånd  Oktober 2018 

Brådskande ärende 

Upphandling av leasingfordon - anbudsområde 1 

 2018-10-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 100-101 2018-10-23 

  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 49 (49)  

   

Kommunstyrelsen 2018-11-06   

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 133   

 

Meddelanden 

 

KS/2017:796 

Näringsdepartementets svar 2018-10-14 på fråga om ekonomisk kompen-

sation som uppstått för Hemavans flygplats och dess ägare Storumans 

kommun med anledning av flygoperatören Nextjets konkurs. Näringsdepar-

tementet behöver ta ett större grepp om de regionala flygplatserna och har 

därför påbörjat en översyn av landets alla flygplatser som beräknas pågå 

under 2018. Frågan om ekonomisk kompensation kommer även att tas in i 

den processen.  

 

KS/2018:171 

Inlandsbanan AB:s klargörande 2018-10-21 att bolaget och dess ägare  

sedan länge har avslutat sitt samarbete med den australiensiska investment-

banken Macquarie och att Inlandsbanan tydligt tar avstånd från de avance-

rade skattupplägg som man kunnat läsa om media.  

 

KS/2018:1638 

Verksamhetsberättelse per den 31 augusti 2018 för Samverkansnämnden 

LYST. 

 

KS/2018:1726 

Verksamhetsplan 2019 för Samverkansnämnden LYST. 

 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2018-10-11. 

------ 

 

  

 


