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KSAU § 87  KS/2013:64 - 001 

 

Motion - organisationsöversyn av kommunala bolag 

 

Lena Drangel (S) har 2013-02-22 lämnat in en motion om organisations-

översyn av kommunala bolag.  

 

I motionen skriver Drangel sammanfattningsvis följande: 

 

Det politiska uppdraget innebär att 

 

 de förtroendevalda ska ta ansvar för att de medel som ställs till kommun-

fullmäktiges förfogande ska fördelas enligt den ideologiska modell varje 

parti tar ansvar för som man enligt ett handlingsprogram gått till val på 

och som varje ledamot sedan ska ta ansvar för 

 

 ledamoten i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser ansvarar för att 

medborgarens intressen tas tillvara 

 

 det är det allmännas bästa som ska omfattas av den politiska styrningen 

av penningmedel, mark, vatten och övriga naturresurser.  

 

Nuvarande organisation innebär en politisk styrning i form av kommun-

fullmäktige som har det yttersta ansvaret för styrning. Det finns en kom-

munstyrelse som ska se till att kommunfullmäktiges uppdrag genomförs 

samt ett antal nämnder som också bedriver politisk verksamhet och är un-

derställda kommunfullmäktige. Samtliga organ ingår i en kommunkoncern. 

 

Dessutom finns ett antal bolag som ingår i kommunkoncernen och är under-

ställda ett förvaltningsbolag.  

 

Den politiska kärnverksamheten omfattar medborgarens behov av infra-

struktur, skola, vård och omsorg. För att bedriva denna grundläggande be-

hovsverksamhet, anser Drangel att det inte behövs ett enda bolag utan att 

det går alldeles utmärkt att bedriva kommunens uppdrag med den grund-

läggande politiska organisationen.  

 

De bolag som eventuellt kan behövas av särskilda skäl kan vara fastighets-

bolag och/eller näringslivsbolag av den anledningen att verksamheterna där 

är närmare knutna till företagsverksamhet än det allmänna uppdraget att  

representera medborgarens behov av samhällelig organisation.  
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KSAU § 87 

 

Att som i dag bedriva ett stort antal bolag med oklara uppdrag och inget  

eller litet kommunalt intresse är både odemokratiskt och förmodligen  

oekonomiskt samt synnerligen svårt för en kommun med liten storlek. 

Några få förtroendevalda sitter dessutom i flera bolagsstyrelser samtidigt 

som samma personer sitter i beslutande organ vilket bidrar ytterligare till  

liten insyn och liten möjlighet för de utanför en inre krets att påverka dag-

ordningar och beslutsprocesser. Ogenomskinlighet och ekonomisk domino-

effekt bidrar till oklarheter och risk för penninghanering utan medborgerligt 

uppdrag.  

 

Drangel föreslår 

 

att det omgående utreds hur en avveckling av kommunala bolag i  

Storumans kommun ska gå till  

 

att koncernen avskaffas 

 

att nuvarande politiska organisation blir den som ska ta ansvar, leda och 

styra Storumans kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-26 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till  

koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Koncernchefens bedömning 

I tjänsteutlåtande 2013-08-05 redovisar koncernchefen nuvarande koncern-

organisation och respektive bolags verksamhet. Sammanfattningsvis görs 

följande bedömning:  

 

Fastighets AB Umluspen  

Om kommunen ska vara en aktör på bostadsmarknaden bör verksamheten 

drivas i bolagsform för att tydliggöra att verksamheten konkurrerar på lika 

villkor som lokala privata hyresvärdar.   

 

Industricentrum i Storuman AB 

Industri- och affärslokaler bör redovisas i separat bolag för att göra det tyd-

ligt att allmännyttiga bostäder inte subventionerar industri- och affärs-

lokaler. 
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KS § 87 

 

Storumans Kommunföretag AB 

Om kommunen har verksamhet som drivs i bolagsform bör kommunen 

också ha en aktiebolagsrättslig koncern med ett moderbolag utifrån att det  

är ekonomiskt fördelaktigt. För åren 2011 och 2012 har via lämnande av 

koncernbidrag från bolag som gått med överskott till bolag som gått med 

underskott resultatet totalt förbättrats med 842 000 kronor.  

 

Storumans Flygplats AB 

Ingen flygtrafik har bedrivits på flygplatsen sedan 2011. Med bolagets nu-

varande omfattning och inriktning mot bl.a. flygplatsanknuten verksamhet 

bör bolaget fusioneras med ett eller flera kommunala bolag eller alternativt 

att verksamheten överförs till den kommunala förvaltningen detta för att 

åstadkomma en bättre samordning och ett optimalare resursutnyttjande. 

Kommunala bolag som skulle kunna fusioneras för att åstadkomma en 

bättre samordning och ett optimalare resursutnyttjande bedöms vara föl-

jande: 

 

 Ett nytt infrastrukturbolag med en fusionering av Storumans Flygplats 

AB och NLC Storuman AB. 

 Ett samlat affärsbolag med en fusionering av Industricentrum i Storu-

man AB, Storumans Flygplats AB och NLC Storuman AB. 

 

NLC Storuman AB 

Bolaget bildades utifrån att det skulle vara flera delägare i bolaget med  

intresse av omlastning av gods från väg till järnväg och omvänt. De tänkta 

delägarna avböjde i slutändan delägarskap i bolaget och vill istället renodlat 

köpa tjänst av bolaget. Med bolagets nuvarande omfattning och verksamhet 

bör bolaget fusioneras med ett eller flera kommunala bolag eller alternativt 

att verksamheten överförs till den kommunala förvaltningen detta för att 

åstadkomma en bättre samordning och ett optimalare resursutnyttjande. Om 

verksamheten skulle överföras till den kommunala förvaltningen borde 

verksamheten läggas ut på privat entreprenad. Fusioneringsalternativen med 

kommunala bolag finns beskriven under Storumans Flygplats AB. 

 

Storuman Development AB 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att ge Storumans Kommunföretag 

AB i uppdrag att succesivt minska eller helt avveckla ägandet i bolaget.  

 

Tärnaby Hemavan Airport AB 

Kommunen äger flygplatsen och driften sköts av bolaget där privata intres-

sen äger 56 % och kommunen äger 44 %. Eftersom kommunen äger  
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KSAU § 87 

 

infrastrukturen på flygplatsen görs bedömningen att ett minskat eller helt 

avvecklat kommunalt ägande av bolaget är möjligt med i princip fortsatt  

oförändrat kommunalt inflytande över verksamheten under förutsättning att 

det finns privata aktörer som är beredd att förvärva kommunens ägarandel. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchefens tjänsteutlåtande 2013-08-08. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås  

 

att en fördjupad utredning görs om möjligheterna att minska antalet kom-

munala bolag. 

----- 
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KSAU § 88  KS/2013:249 - 109 

 

Motion - folkhälsopolitiskt program 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-06-04 lämnat in en motion angående folk-

hälsopolitiskt program.  

 

Malmfjord skriver följande i motionen: 

 

Ett viktigt mål inom välfärdspolitiken är en god hälsoutveckling hos hela 

befolkningen. Sveriges befolkning har i dag, ur ett internationellt perspek-

tiv, en mycket god hälsa. Även om kommunen på riksplan hävdar sig väl 

återstår mycket att göra, inte minst när det gäller att utjämna hälsoskillnader 

i Storumans kommun. 

 

Ett folkhälsopolitiskt program visar på en uttalad vilja inför ett fortsatt 

framtida folkhälsoarbete.  Det är viktigt att folkhälsorådet och folkhälso-

frågorna har en tydlig koppling till kommunstyrelsen för att kunna sam-

ordna det förebyggande arbetet, ge legitimitet åt arbetet samt ge tydliga 

riktlinjer. En viktig roll är att stödja arbetet i folkhälsofrågor vad gäller  

tillvägagångssätt, utvärdering, uppföljning samt att inspirera och verka för 

en bred förankring och gott samarbete med olika aktörer.  

 

Folkhälsan i Storumans kommun ska förbättras. Den enskilda individens 

hälsa påverkas av uppväxtvillkor, bostadsförhållanden, utbildning, livsstil 

och ekonomiska resurser. Samhälleliga beslut kan skapa goda förutsätt-

ningar för att människor ska kunna göra hälsofrämjande val i vardagen. I 

visionen för Storumans kommun som en attraktiv kommun, ”en kommun 

för alla”, är folkhälsan en viktig ingrediens och en tillväxtfråga. 

 

För framtiden måste det finnas ett folkhälsopolitiskt program som ger en 

vägledande vision för folkhälsoarbete i Storumans kommun och med kon-

kreta och mätbara mål som visar på folkhälsoarbetet under en bestämd tids-

period. Befintliga styrdokument ska beakta och komplettera det framtida 

folkhälsoarbetet.  

 

Flera av länets kommun har redan antagit folkhälsopolitiska program. 

 

Malmfjord föreslår 

 

att ett folkhälsopolitiskt program för Storumans kommun upprättas. 
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KSAU § 88 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18, § 61 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

kanslichefens för tjänsteutlåtande.  

 

Kanslichefens bedömning 

Befintliga styrdokument stöder tydligt behovet av att ett folkhälsopolitiskt 

program utarbetas. I den av kommunfullmäktige beslutade strategiska  

planen sägs ”att samtliga styrelser och nämnder ska i samverkan med olika 

aktörer arbeta för en god folkhälsa bland medborgarna”. Även i kommun-

styrelsens nyligen antagna verksamhetsplan för 2014 sägs att ”folkhälsan 

för medborgarna finns uttalat bland de prioriterade områdena”. 

 

Eftersom både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har uttalat en vil-

jeinriktning att ett arbete med folkhälsofrågor är prioriterat är det nödvän-

digt att ett program utarbetas. 

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-07-05. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att ett folkhälsopolitiskt program för Storumans kommun upprättas 

 

att motionen därmed bifalls.  
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KSAU § 89  KS/2013:250 - 023 

 

Motion - folkhälsosamordnare 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-06-04 lämnat in en motion om folkhälso-

samordnare. 

 

Malmfjord skriver följande i motionen: 

 

Folkhälsoarbete innebär att människors hälsa och välbefinnande lyfts in i 

alla delar av samhällsplaneringen. Folkhälsoarbete kan handla om allt från 

lagstiftning till hälsoupplysning. Utgångspunkten i hälsoarbetet är alltid att 

arbeta målinriktat och systematiskt för att uppnå god och jämlik hälsa för 

hela befolkningen. 

 

Ansvaret för folkhälsoarbetet ligger på alla som har till uppgift att arbeta för 

samhällets bästa, regeringar, myndigheter, företag, organisationer, före-

ningar m.fl. I varje demokratiskt samhälle har alla vuxna individer själva 

huvudansvaret för sin hälsa. Uppgiften och målet för de offentliga institut-

ionerna innebär inte att de ska ta över individens ansvar. Det handlar istället 

om att ge förutsättningar för och skapa stödjande miljöer så att alla indivi-

der och grupper i samhället kan få en jämlik och god hälsa. Av de enkät-

undersökningar som Folkhälsoinstitutet genomfört visar det sig att gles-

bygdskommunerna har en obefintlig organisation för folkhälsoarbetet. 

 

En folkhälsosamordnare har till uppgift att driva och samordna det lokala 

folkhälsoarbetet. Folkhälsorådet är tvärsektoriellt sammansatt av politiker 

från kommunala nämnder och nämnden för primärvård och folkhälsa i 

Södra Lappland.  

 

Folkhälsoarbetet ska vara processinriktat och genomföras med ett långsik-

tigt perspektiv för att få med hela befolkningen i det.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att en folkhälsosamordnare anställs. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18, § 62 överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

kanslichefen för tjänsteutlåtande.  
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KSAU § 89 

 

Kanslichefens bedömning 

Karin Malmfjord har även lämnat in en motion om att folkhälsopolitiskt 

program ska utarbetas. Befintliga styrdokument stöder tydligt behovet av  

att ett folkhälsopolitiskt program utarbetas. I den av kommunfullmäktige 

beslutade strategiska planen sägs ”att samtliga styrelser och nämnder ska i 

samverkan med olika aktörer arbeta för en god folkhälsa bland medborgar-

na”. Även i kommunstyrelsens nyligen antagna verksamhetsplan för 2014 

sägs att ”folkhälsan för medborgarna finns uttalat bland de prioriterade om-

rådena”. 

 

Förslaget till folkhälsopolitiskt program borde även innehålla en genom-

förandedel där frågan om en folkhälsosamordnare behandlas.  

 

Eftersom både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har uttalat en  

viljeinriktning att ett arbete med folkhälsofrågor är prioriterat behöver ett 

program utarbetas och då föreslås frågan om anställning av en samordnare 

inordnas i det folkhälsopolitiska programmet. 

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-07-05. 

 

Förslag till beslut 

 

att motionen avslås 

 

att frågan om anställning av en folkhälsosamordnare prövas vid utarbetan-

det av ett folkhälsopolitiskt program. 

----- 
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KSAU § 90  KS/2013:276 - 700 

 

Begäran om tilläggsanslag för demensavdelningen vid äldreboendet 

Vikbacka – omsorgsnämnden__________________________________ 

 

Omsorgsnämnden har 2013-06-12, § 98 beslutat begära tilläggsanslag med 

1 000 000 kronor för uppstart av demensavdelning Fjällvråken vid äldre-

boendet Vikbacka i Tärnaby. Bakgrunden är en bedömd hög andel dementa 

vid äldreboendet.  

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde 2013-06-12 har en redovisning  

lämnats om pågående boendeplanering. En grupp sammansatt av utredare 

från kommunen och expertis från Fastighetsbolaget Umluspen AB arbetar 

med en kommunövergripande kartläggning och inventering av boenden 

inom hela kommunen.  Vid detta sammanträde har även verksamheten vid 

Sibyllagården i Stensele redovisats där ansvarig enhetschef påtalat andelen 

dementa som kräver stort vårdbehov.  

 

Kommunens resultatprognos för 2013 uppgår inte till det långsiktiga målet 

om 2 % av skatter och bidrag. De bedömda behoven inom omsorgsnämn-

den måste alltså vägas mot övriga nämnders och styrelsens, endast efter 

omprioritering av nuvarande mandatbudget kan något tilläggsäskande med-

ges.    

 

Mot bakgrund av de ekonomiska förutsättningarna, att det pågår en boende-

planering samt att demensproblematiken inte förefaller vara ett isolerat pro-

blem för Vikbacka finns anledning att avvakta resultatet av boendeplane-

ringen innan ställningstagande görs om eventuella omprioriteringar mellan 

nämnder och/eller styrelsen.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-07-30. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att begärt tilläggsanslag avslås.  

----- 
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KSAU § 91  KS/2013:278 - 042 

 

Begäran om tilläggsanslag för utökning av undervisningstid - fritids-, 

kultur- och utbildningsnämnden_______________________________ 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har 2013-05-30, § 44 begärt till-

äggsanslag med 200 000 kronor för att täcka kostnader för utökad undervis-

ningstid.  

 

Bakgrunden är att regeringen har beslutat om en utökning av undervisnings-

tiden i matematik inom grundskolan. Detta medför att bestämmelserna om 

minsta totala undervisningstid ändras från 6 665 timmar till att efter  

2013-07-01 omfatta 6 785 timmar. Totalt ökar antalet undervisningstimmar 

i matematik från 900 till 1020. 

 

Kommunens resultatprognos för 2013 uppgår inte till det långsiktiga målet 

om 2 % av skatter och bidrag. De bedömda behoven inom fritids-, kultur- 

och utbildningsnämnden måste alltså vägas mot övriga nämnders och  

styrelsens. Endast efter omprioritering av nuvarande mandatbudget kan  

något tilläggsäskande medges.    

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-08-01. 

 

Administrativ chefs förslag 

 

att begärt tilläggsanslag avslås mot bakgrund av det ekonomiska läget.  

 

Yrkanden 
Tina Kerro (FP) yrkar att begäran om tilläggsanslag bifalls. 

 

Karin Malmfjord (S) yrkar bifall till administrativ chefs förslag att begäran 

om tilläggsanslag avslås. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på administrativ chefs förslag och Kerros 

yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt administrative chefens 

förslag. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att begärt tilläggsanslag avslås mot bakgrund av det ekonomiska läget.  

----- 
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KSAU § 92  KS/2013:267 - 107 

 

Medgivande till beslut om övertagande av ALMI Företagspartner 

Nord AB:s aktieinnehav i Uminova Innovation________________ 

 

ALMI-koncernen har från årsskiftet 2012/2013 fusionerats med  

Innovationsbron AB och därigenom övertagit ansvaret för finansieringen  

av landets inkubatorer. En inkubator hjälper till i nya företags startskede 

och har bland annat till uppgift att främja arbetsklimatet i regionen och 

främja entreprenöriella handlingar.  

 

Koncernledningen anser att det är olämpligt ur jävssynpunkt att vissa  

regionala ALMI-bolag är ägare till inkubatorer. Uminova Innovation driver 

två inkubatorer inom sin verksamhet. ALMI Nord är i dag en av delägarna i 

Uminova Innovation.  

 

Uminova Innovation är ett bolag som har till uppgift att medverka till att 

kommersialisera innovationer som kommer från forskare och studenter vid 

Umeå Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Uminova Innovation 

fokuserar på innovationsutveckling. 

 

Region Västerbottens förbundsstyrelse beslutade 2013-05-15 att föreslå 

förbundsfullmäktige besluta att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet 

från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation till ett bokfört 

värde av 19 000 kronor samt övertar den styrelseplats i Uminova Innovation 

som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. Ärendet ska be-

handlas av förbundsfullmäktige 2013-11-28. 

 

Enligt Region Västerbottens förbundsordning får Regionförbundet  

Västerbottens län inte förvärva fastigheter, bilda företag eller förvärva  

andelar/aktier i företag utan medlemmarnas godkännande. 

 

Region Västerbotten önskar senast 2013-11-01 besked om Storumans 

kommun godkänner övertagandet av ALMI Företagspartner Nord AB:s  

aktieinnehav i Uminova Innovation. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Region Västerbotten medges få överta aktieinnehavet från ALMI  

Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation till ett bokfört värde av  

19 000 kronor samt överta den styrelseplats i Uminova Innovation som 

ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. 

----- 
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KSAU § 93  KS/2012:283 - 109 

 

Integrationsplan 

 

Förslag till integrationsplan för Storumans kommun har upprättats under  

hösten 2012.  

 

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2013-10-09, § 107 och föreslog att  

integrationsplanen skulle fastställas.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-23, § 102 återremittera ärendet till  

arbetsutskottet för inhämtande av synpunkter på planen från nämnder och  

styrelser i kommunens helägda bolag. 

 

Integrationsplanen har härefter varit utsänd på remiss. Efter remisstidens 

utgång 2013-05-28 har remissvar kommit in från: 

 

 Fastighets AB Umluspen 

 Omsorgsnämnden 

 Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Utifrån inkomna synpunkter har ett reviderat förslag till integrationsplan 

upprättats. 

 

Syftet med planen är att främja ett öppet och integrerat Storuman. Visionen  

är God livskvalitet för alla kommuninvånare.  

 

Planen ska bidra till skapandet av en kommun där mångfalden ses som en  

tillgång och där alla har möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet för att  

motverka social, ekonomisk och kulturell segregation. 

 

Planen ska bidra till att alla kommuninvånare ser mångfalden som en styrka  

och bidra till att utveckla och förbättra Storumans kommun. 

 

Integrationsplanen omfattar målbeskrivningar inom följande insatsområden: 

 

 Barn och ungdomar 

 Arbete och sysselsättning 

 Diskriminering och rasism 

 Äldre och funktionshindrade 

 Information för information till alla kommuninvånare 
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KSAU § 93 

 

Beredande organs förslag  
Arbetsutskottets protokoll 2012-10-09, § 107. 

Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-23, 102 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till integrationsplan fastställs. 

----- 
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KSAU § 94  KS/2012:282 - 050 

 

Revidering av tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy 

 

Kommunfullmäktige har 2012-11-27, § 121 antagit en upphandlingspolicy 

för Storumans kommun. Policyn innehåller en bilaga i form av tillämp-

ningsanvisningar. Av dokumentet framgår att kommunstyrelsen får revidera 

tillämpningsanvisningarna vid behov. 

 

Som ett led i att harmonisera gällande upphandlingspolicy med strategin för 

energieffektiviseringar och miljöstyrningsrådets kriteriedokument, avance-

rad nivå föreslås att punkt 10 i tillämpningsanvisningarna revideras och ges 

följande lydelse: 

 

10. MILJÖKRAV  
Storumans kommuns strategi för energieffektiviseringar fastslår att kom-

munen ska vara ett föredöme för företag i vår egen kommun men också för 

andra som är intresserade av att minska energianvändningen. Kommunen 

arbetar med åtgärder som skapar möjligheter till miljöanpassad upphand-

ling som är långsiktigt ekonomiskt lönsamma. Inför varje upphandling ska 

Miljöstyrningsrådets kriteriedokument för avancerad nivå användas vid  

behovsanalys och framtagande av kravspecifikation. Kriterierna återfinns 

på www.msr.se. Av handlingsplanen i strategin för energieffektiviseringar 

framgår bland annat att kommunen ska upphandla energieffektiva fordon 

och energieffektiv gatubelysning. Storumans kommun ska också, beroende 

på varans eller tjänstens miljöpåverkan, ställa krav på att leverantören i sin 

verksamhet driver ett systematiskt miljöarbete, vilket innebär att leverantö-

ren ska ha infört ett miljöledningssystem. Kommunens leverantörer ska vid 

anmodan kunna redovisa sitt miljöarbete. I de upphandlingar där det är  

relevant ska kommunen ställa krav på redovisning av livscykelkostnad för 

efterfrågad produkt eller tjänst. 

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-06-26. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att lydelsen i tillämpningsanvisningarna, pkt 10 revideras enligt ovan-

stående förslag. 

----- 

 

 

  

http://www.msr.se/
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KSAU § 95  KS/2013:292 - 170 

 

Tjänsteman i beredskap (TIB) inom kommunerna i räddningsregion 

SAMLAS (Sorsele, Arvidsjaur, Malå, Lycksele, Arjeplog och  

Storuman)_________________________________________________ 

 

Allt fler kommuner inser behovet av en tjänsteman i beredskap (TIB). Detta 

har blivit särskilt tydligt i samband med kriser av olika slag, t.ex. tsunamin i 

Asien 2004, stormen Gudrun 2005 och pandemin 2009. Även myndigheter 

som länsstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, polisen m.fl. efterlyser en säker 

väg att komma i kontakt med kommunerna efter kontorstid. Situationer när 

en sådan beredskap behövs är ganska sällsynta men desto allvarligare. 

 

I små kommuner är det svårt och kostsamt ordna en speciell beredskaps-

funktion bland ansvariga personer. Liksom i andra liknande situationer får 

man förlita sig på samarbete med grannkommunerna. Mellan kommunerna  

i räddningsregionen SAMLAS (Sorsele, Arvidsjaur, Malå, Lycksele,  

Arjeplog och Storuman) finns sedan länge en väletablerad och väl funge-

rande räddningschefsberedskap (RCB) som även skulle kunna nyttjas för 

detta ändamål. RCB har redan idag något av en nyckelfunktion när viktig 

information ska till eller från en kommun efter ordinarie kontorstid.  

 

RCB har till sitt förfogande samtliga kommuners hela räddningstjänstorga-

nisationer vilket innebär ca 40 personer har beredskap samtidigt. Av dessa 

är sju befäl och dessa skulle kunna användas för att starta upp flera kom-

muners krisorganisationer samtidigt.  

 

Allvaret i de situationer när en kommun behöver en TIB gör att enighet  

och acceptans måste vara stor. Likaså att mandatet är tydligt. Beslut om in-

rättande av TIB bör därför tas på hög politisk nivå.  

 

De kostnader detta medför torde motsvara ungefär en liten gräsbrand och 

därför med lätthet rymmas inom räddningstjänsternas befintliga ramar.  

 

Arbetsutskottet föreslår  

 

att funktionen tjänsteman i beredskap (TIB) inrättas 

 

att räddningschefen får i uppdrag att föreslå ändringar i kommunens dele-

gationsordning så att räddningschef i beredskap (RCB) kan ikläda sig rollen 

som TIB 
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att beredskapssamordnaren får i uppdrag att komplettera reglementen och 

andra styrdokument så att RCB kan fullgöra uppdraget som TIB och starta 

upp hela eller delar av kommunens krisorganisation. 

----- 
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KSAU § 96  KS/2013:290 - 041 

 

Investeringsmedel för inköp av släckbil till Tärnaby 

 

I samband med en brand i mars månad rammades släckbilen i Tärnaby av 

en annan brandbil. Bilen bärgades till verkstad där kommunens försäk-

ringsbolag tog beslut att lösa in bilen. Ersättningen blev 125 000 kronor  

efter avdrag för självrisken. Bilen var från 1991 och planen var att byta ut 

den senast 2016. Den skulle då ha varit 25 år gammal. 

 

I nuläget hyrs en bil från Älvsbyns räddningstjänst till en kostnad av 4 000 

kronor/månad. Denna bil är samma årsmodell som kommunens men något 

större och till salu för 137 000 kr. Om kommunen skulle köpa den avräknas 

75 % av hyreskostnaden från priset. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2013-08-08. 

 

Teknisk chefs bedömning 

Det är en dålig affär att köpa en annan lika gammal bil som den kommunen 

ägde så tanken sedan tidigare var att inom kort byta till en nyare. Dessutom 

kostar det både arbetstid och pengar att ställa en bil i ordning på det sätt 

som är nödvändigt. Den hyrda bilen är endast provisoriskt anpassad för 

kommunens räkning. 

 

Tillgången på begagnade brandbilar är begränsad, i alla fall de som är 10 år 

eller nyare. I den mån det går att hitta begagnade släckbilar som inte är 

äldre än 10 år kostar de mellan 600–900 tkr beroende på skick och utrust-

ning. En ny släckbil kostar ca 3 mkr i grundutförande. 

 

Det finns idag ett investeringsprojekt inom kommunstyrelsens ansvarsom-

råde, 1155 Norra Industriområdet, där de tilldelade medlen inte upparbetats 

och inte kommer att användas under 2013. Projektet omfattar 1 mkr. För-

slagsvis kan dessa medel nyttjas för inköp av släckbil och nya investe-

ringsmedel för Norra Industriområdet tas in i 2014 års investeringsbudget. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att finansiering av inköp av släckbil till Tärnaby sker ur investeringsprojekt 

1155 Norra Industriområdet. 

----- 
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KSAU § 97  KS/2013:13 - 980 

 

Bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2013 för iståndsättning av väg - Klippens 

samfällighetsförening__________________________________________ 

 

Klippens samfällighetsförening har 2013-07-30 kommit in med en ansökan 

om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för att iståndsätta en raserad väg till bron 

över Umeälven i Klippen. I samband med vårens regn eroderas vägen bort 

och totalförstördes. För att vägen ska kunna användas fortsättningsvis be-

hövs en betydande reinvestering.  

 

Samfällighetsföreningen har dessutom beviljats bidrag ur 2011 års bygde-

avgiftsmedel till restaurering av bron över älven men på grund av svårig-

heter att få tag på lämplig entreprenör har det arbetet inte kunnat göras  

tidigare.  

 

Kostnaden för iståndsättningen av vägen uppgår till totalt 100 250 kronor, 

varav kontantinsats och eget arbete uppgår till 25 075 kronor. Bygdeav-

giftsmedel kan beviljas med 75% av totalkostnaden, vilket är 75 175 kro-

nor.  

 

2013 års bygdeavgiftsmedel till enskilda projekt har tidigare fördelats men 

det finns medel kvar. Åtgärderna med iståndsättning av vägen behöver  

göras innan broreparationen kan genomföras.  

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johansson tjänsteutlåtande 2013-07-31. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att  bevilja Klippens samfällighetsförening bidrag ur bygdeavgiftsmedel 

2013 med 75 175 kronor för iståndsättning av vägen till bron över  

Umeälven i Klippen. 

-----  
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KSAU § 98  KS/2013:280 - 007 

 

Ansökan om marknadsföringsbidrag år 2013 - PR-föreningen  

Vildmannen__________________________________________ 

 

PR-föreningen Vildmannen har 2013-07-02 lämnat in ansökan om mark-

nadsföringsbidrag för pågående och återkommande aktiviteter. Bidrags-

ansökan uppgår till 100 000 kronor för år 2013. 

 

I ansökan anges följande pågående och återkommande aktiviteter: 

 

 Årets vildman 

 Årets Storumanbo 

 Matfestival 

 Skidskyttestadion 

 Swampsoccer 

 Uppstart av ungdomssektion – Lilla Vildmannen 

 

PR-förening Vildmannen är dessutom medarrangör i:  

 

 Dansgalan 

 Vildmannanappet 

 Ånglokets vänner 

 Storumandagarna 

 Stensele runt 

 Vildmannaloopen 

 Vildmannaspelen 

 M.m. 

 

Kanslichefens bedömning 

Kommunstyrelsens budget för 2013 innehåller endast marknadsförings-

pengar kopplat till gällande avtal från 1997 med Tärna PR-förening. Avtalet 

gäller för den turistinformation och tillhörande turistiska marknadsföring 

som PR-föreningen sköter.  

 

Några särskilt avsatta medel för PR-föreningen Vildmannen finns inte. 

 

Beredande organs förslag  

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-07-05. 
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KSAU § 98 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avslå PR-föreningen Vildmannens ansökan om marknadsföringsbidrag 

2013. 

----- 
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KSAU § 99  KS/1995:231 - G470 

 

Uppsägning av avtal om turistinformation - Tärna PR-förening 

 

Avtal om kommunal turistinformation tecknades med Tärna PR-förening 

den 1 januari 1998. Avtalet har därefter förlängts automatiskt eftersom  

någon faktisk uppsägning inte skett. Avtalet ska sägas upp senast den  

1 september innevarande år för att inte förlängas med ett år i sänder. 

 

Avtalet omfattar i huvudsak turistinformation men innefattar även fram-

tagande av adekvat statistik och deltagande i marknadsföringskampanjer. 

 

Med hänsyn till avtalets ålder och konstruktion som inte följer dagens  

konkurrensregler bör avtalet sägas upp.  

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johansson tjänsteutlåtande 2013-08-20. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att säga upp gällande avtal från 1998 med Tärna PR-förening före den  

1 september 2013. 

----- 
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KSAU § 100  KS/2013:201 - 869 

 

Bidrag för "Giesieluhpien orromsijjie - Sommarlovsläger 2013" -  

Dearna samisk idrottsförening____________________________ 

 

Dearna samisk idrottsförening, Tärnaby har 2013-04-30 kommit in med en 

ansökan om bidrag till att anordna ett sommarlovsläger i Storumans kom-

mun.  

 

Syftet med lägret är att på olika sätt förankra det samiska språket och kul-

turen.  

 

Årets tema är film med språket i fokus, idrott, natur och kultur och inslag av 

fjällsäkerhet. Kostnaderna för lägret är beräknade till totalt 43 000 kronor.  

 

Samrådsgruppen för minoritetsfrågor inom samiska förvaltningsområdet 

har 2013-05-20 behandlat ansökan och tillstyrkt den.  

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2013-06-26. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Dearna samisk idrottsförening, Tärnaby bidrag med  

43 000 kronor för sommarlovslägret  

 

att finansiering sker genom beviljat statsbidrag till kommuner som ingår i 

förvaltningsområdet för samiska (verksamhetskod 9509, projektkod 5064). 

----- 
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KSAU § 101  KS/2012:119 - 519 

 

Remiss - revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram för  

Västerbottens län 2012—2015 ____________________________ 

 

Vid Kollektivtrafikutskottets sammanträde 2013-05-30 har förslag till  

revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 

2012-2015 behandlats.  

 

Kollektivtrafikutskottet beslutade vid sammanträdet att skicka det revide-

rade förslaget på remiss under perioden 2013-06-01-2013-08-31. 

 

Storumans kommun inbjuds att ta del av underlaget och lämna synpunkter 

inför beredning av slutligt förslag till revidering som ska fastställas av  

Region Västerbottens förbundsfullmäktige i november 2013. 

 

Synpunkter på förslaget ska lämnas in senast 2013-08-31. 

 

Förslag till yttrande har upprättats av trafikplaneraren.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Kollektivtrafikmyndigheten enligt upprättat förslag. 

----- 
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KSAU § 102  KS/2013:284 - 219 

 

Förvärvstillstånd - Gubbträsk 3:2 

 

Martin Heyder, Weingarten, Tyskland har hos länsstyrelsen ansökt om  

tillstånd att förvärva fastigheten Gubbträsk 3:2. 

 

Fastighetens areal uppgår till totalt ca 57 hektar, varav 4 hektar är åkermark  

och 23 hektar skogsmark.  

 

Köpesumman uppgår till 650 000 kronor. 

 

Enligt ansökan är avsikten med förvärvet fritidsbosättning.  

 

Enligt jordförvärvslagen ska boende i eller inflyttande till kommunen, om  

påtagliga sysselsättningsskäl föreligger, prioriteras i första hand när jord-  

och skogsbruksfastigheter byter ägare och förvärvet ska tillståndsprövas.  

Prövning är aktuell i detta fall eftersom köparen inte bor i kommunen. 

 

Eftersom boende- och sysselsättningsfrågorna i stor utsträckning är kommu- 

nala angelägenheter vill länsstyrelsen höra kommunens bedömning om  

fastigheten är av intresse för ortsbor ur sysselsättningssynpunkt och om det  

finns intresse för bosättning på den.  

 

Några intresseanmälningar eller andra signaler om lokalt intresse för förvärv  

har inte kommit in till länsstyrelsen. 

 

Länsstyrelsen anhåller om kommunens till- eller avstyrkan senast den 20  

augusti 2013. 

 

Arbetsutskottet  beslutar 

 

att tillstyrka ansökan. 

----- 
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KSAU § 103  KS/2013:289 - 219 

 

Förvärvstillstånd - Pauträsk 2:24 

 

Lars Rönnberg, Bäsksele, Vilhelmina har hos länsstyrelsen ansökt om  

tillstånd att förvärva fastigheten Pauträsk 2:24. 

 

Fastighetens areal uppgår till totalt ca 4 hektar som är åkermark.  

 

Köpesumman uppgår till 100 000 kronor. 

 

Enligt ansökan är avsikten med förvärvet är nyetablering och fritidsbosättning. 

Fastigheten ska brukas på deltid. 

 

Enligt jordförvärvslagen ska boende i eller inflyttande till kommunen, om  

påtagliga sysselsättningsskäl föreligger, prioriteras i första hand när jord-  

och skogsbruksfastigheter byter ägare och förvärvet ska tillståndsprövas.  

Prövning är aktuell i detta fall eftersom köparen inte bor i kommunen. 

 

Eftersom boende- och sysselsättningsfrågorna i stor utsträckning är kom- 

munala angelägenheter vill länsstyrelsen höra kommunens bedömning om  

fastigheten är av intresse för ortsbor ur sysselsättningssynpunkt och om det  

finns intresse för bosättning på den.  

 

Några intresseanmälningar eller andra signaler om lokalt intresse för förvärv  

har inte kommit in till länsstyrelsen. 

 

Länsstyrelsen anhåller om kommunens till- eller avstyrkan senast den 26 

augusti 2013. 

 

Arbetsutskottet beslutar  

 

att tillstyrka ansökan. 

----- 
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KSAU § 104  KS/2013:296 - 219 

 

Remiss - markbyte mellan Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) och 

Sveaskog Förvaltnings AB____________________________________ 

 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA och Sveaskog Förvaltnings AB har 

kommit överens om ett markbyte som innebär att Sveaskog förvärvar 

12 200 hektar produktiv skogsmark i Västerbottens och Norrbottens län, 

medan SCA förvärvar 13 600 hektar i Jämtland. Den av Sveaskog för-

värvade marken är i huvudsak belägen i Västerbottens län fördelat på  

Lycksele, Storumans och Vindelns kommuner, varav drygt halva arealen i 

Vindeln och en tredje del i Storuman. SCA betalar i bytet en mellanlikvid 

på ca 186 mkr.  

 

Tillståndsprövning ska ske eftersom egendomen är belägen i glesbygd och 

bytet sker mellan juridiska personer. Ärendet handläggs av länsstyrelsen i 

Jämtlands län efter hörande av övriga berörda län.  

 

Då kommuner i Västerbottens län omfattas av bytet ges möjlighet att lämna 

eventuella synpunkter på affären.  

 

Med hänsyn till remissordningen måste synpunkter vara länsstyrelsen till-

handa senast den 22 augusti 2013. Yttrande kommer därefter att skickas till 

länsstyrelsen i Jämtlands län som sammanställer ett gemensamt yttrande till 

Jordbruksverket som är beslutande i ärenden av den här storleksordningen. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att meddela länsstyrelsen att Storumans kommun inte har något att erinra 

mot markbytet. 

----- 

 

  

 


