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KSAU § 1  KS/2007:1 - 330 
 
Medborgarförslag - restaurering av närmiljön i Storumans samhälle 
 
Per-Göran Johansson, Storuman har 2007-01-02 lämnat in rubr medborgar-
förslag.  
 
Av förslaget framgår att det i samband med regleringen av Uman gjordes 
omfattande markarbeten i och omkring Storumans samhälle. Kvalificerade 
landskapsarkitekter engagerades för att designa den nya samhällsprofilen. 
De parkområden som skapades, Hermelinskullarna, Badsjöområdet och 
Hamnområdena är fortfarande stora tillgångar för rekreation och friluftsliv 
och mycket frekventerade året om. 
 
De planeringar som utfördes på 60-talet börjar emellertid bli ankomna och i 
behov av restaurering. 
 
För att göra det möjligt att återta kontakten med vattnet föreslår Johansson 
 
att kommunstyrelsen ur arkiven plockar fram de ursprungliga ritningarna 
för samhällets parker med tillhörande anvisningar för planteringar mm 
 
att dessa läggs som underlag för en långsiktig plan för återställande, ny-
plantering respektive röjning och upprensning 
 
att man dessutom gör kompletteringar som t ex belysning av strandprome-
naden (Vallen, hamnarna), upprustning eller nybyggnad av bryggorna mm. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 12 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 
 
Av teknisk chefs tjänsteulåtande framgår följande:  
 
I samband med behandlingen av ett annat medborgarförslag inlämnat av 
Per-Göran Johansson avseende Uman som utvecklingsresurs, beslutade 
kommunfullmäktige 2007-06-26, § 90 bl a att kommunstyrelsen under hös-
ten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrågorna 
kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder för att 
på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  
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KSAU § 1 
 
I arbetet med förstudien har även detta medborgarförslag beaktats. Arbetet 
har dock av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför  
att medborgarförslaget beaktas i det planerade projektet ”Attraktiva  
Storuman”. 
 

Arbetsutskottet föreslår 
 
att medborgarförslaget avslås 
 
att medborgarförslaget beaktas i det planerade projektet ”Attraktiva  
Storuman”. 
----- 
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KSAU § 2  KS/2007:2 - 849 
 
Medborgarförslag - utveckling av infrastrukturen kring Uman 
 
Per-Göran Johansson, Storuman har 2007-01-02 lämnat in rubr medborgar-
förslag.  
 
Av förslaget framgår att i ett antal SIKU-projekt som genomfördes under 
2004-2005 har en uppgradering av infrastrukturen kring Uman inletts. Bl a 
har Båtklubben kunnat påbörja en uppmärkning av hinder och farleder och 
några byar har projekterat för att återskapa de gamla ångbåtsbryggorna.  
 
Ritningar, kostnadsberäkningar, detaljkartering av brygglägen och 
markupplåtelser finns. 
 
Insatserna har emellertid stannat av i avvaktan på initiativ och finansiering. 
Kommunen gjorde en ansökan om ”Lokala naturvårdsobjekt” för bryggorna 
och avsatte också bygdemedel för ändamålet. Eftersom ansökan inte ledde 
till resultat har det hela ”runnit ut”. 
 
Johansson föreslår 
 
att kommunstyrelsen aktualiserar den tidigare upprättade ansökan och gör 
en ny finansieringsplan utifrån nya förutsättningar (Mål 2, nya landsbygds-
programmet mm) 
 
att de aktuella byarna, Kaskeloukt, Blaiken, Strömsund och Ankarsund, in-
bjuds till diskussion om nystart för initiativet 
 
att fortsatta insatser för utveckling av infrastrukturen kring Uman tas in i 
kommunens planering. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 13 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 
 
Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
I samband med behandlingen av ett annat medborgarförslag inlämnat av 
Per-Göran Johansson avseende Uman som utvecklingsresurs, beslutade  
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KSAU § 2 
 
kommunfullmäktige 2007-06-26, § 90 bl a att kommunstyrelsen under  
hösten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrågorna  
kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder för att 
på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  
 
I arbetet med förstudien har även detta medborgarförslag beaktats. Arbetet 
har dock av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför 
att medborgarförslaget beaktas i det planerade projektet ”Attraktiva  
Storuman”.  
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att medborgarförslaget avslås 
 
att medborgarförslaget beaktas i det planerade projektet ”Attraktiva  
Storuman”. 
----- 
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KSAU § 3  KS/2007:3 - 849 
 
Medborgarförslag - Uman som utvecklingsresurs 
 
Per-Göran Johansson, Storuman har 2007-01-02 lämnat in rubr medborgar-
förslag.  
 
Av förslaget framgår följande: 
 
Uman har i alla tider varit en viktig faktor för bygdens överlevnad och ut-
veckling. Efter den största omvandlingen i Umans historia, regleringen un-
der 1960-talet, kom emellertid några årtionden där sjöns betydelse för annat 
än energiproduktion föll tillbaka. 
 
Under de senaste åren har emellertid intresset för Uman som resurs ökat. 
Genom etableringen av ett utvecklingsbart vattenbruk har nya potentialer 
påvisats. Som en ”biverkan” av fiskodlingarna har sportfisket på Uman ex-
ploderat. 
 
Intresset för att återuppta olika aktiviteter med Uman som bas har vuxit de 
senaste åren. Alltfler upptäcker sjöns värden för friluftsliv och rekreation.  
 
Även för utvecklingen av olika turistiska aktiviteter har sjön stora kvali-
teter omfattande seglingsbar yta, möjligheter för ett varierande sportfiske 
och ett ökande antal fritidsbåtar.  
 
Sedan fem år tillbaka finns också ett passagerarrederi för att kunna erbjuda 
charter och beställningstrafik på sjön. 
 
Sjöns förutsättningar som utvecklingsresurs borde uppmärksammas mera.  
 
Förstudiegruppen för ångbåtsbryggorna lämnade i mitten av 2005 ett för-
slag som därefter troligen ramlat mellan stolar. Förslaget hade följande ly-
delse: 
 
”Förstudiegruppen har diskuterat att bjuda in folk från olika intressen såsom 
sportfisket, yrkesfisket, fiskodling, vattensport, aktivitetsföretag, Sveaskog 
m fl för att från olika infallsvinklar belysa hur Uman kan nyttjas som en 
resurs för bygdens utveckling - ”Inspirationsdag” med temat Uman som 
resurs i framtiden”. 
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KSAU § 3 
 
Johansson föreslår  
 
att kommunstyrelsen uppdrar till sitt utvecklingsbolag att planera och 
genomföra aktiviteter som leder till större uppmärksamhet för och inspira-
tion till att nyttja Uman som en utvecklingsresurs. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 14 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-26, § 90 bl a att kommunstyrelsen 
under hösten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrå-
gorna kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder 
för att på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 
 
Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
Kommunen har kallat olika intressenter till ett möte där frågorna diskutera-
des. Mötet resulterade i att en arbetsgrupp utsågs att arbeta vidare med frå-
gan. Arbetsgruppen har träffats vid ett flertal tillfällen. Arbetet har dock av 
olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför att medbor-
garförslaget beaktas i det planerade projektet ”Attraktiva Storuman”. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att medborgarförslaget avslås 
 
att medborgarförslaget beaktas i det planerade projektet ”Attraktiva  
Storuman”.  
----- 
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KSAU § 4  KS/2007:56 - 312 
 
Medborgarförslag - strandpromenad efter Uman 
 
Ingrid Lundberg, Storuman har 2007-02-06 lämnat in rubr medborgarför-
slag. 
 
Lundberg föreslår 
 
att det byggs en väg efter Uman vid Saljesnäset för att där kunna cykla, gå, 
springa och styra barnvagnar 
 
att vindskydd uppförs efter vägen 
 
att vägen förses med gatlyktor 
 
att vägen plogas vintertid  
 
att i anslutning till vägen även snygga till de naturliga sandstränderna och 
bygga några bryggor.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 16 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 
 
Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
I samband med behandlingen av ett annat medborgarförslag inlämnat av 
Per-Göran Johansson avseende Uman som utvecklingsresurs, beslutade 
kommunfullmäktige 2007-06-26, § 90 bl a att kommunstyrelsen under hös-
ten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrågorna 
kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder för att 
på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  
 
I arbetet med förstudien har även detta medborgarförslag beaktats. Arbetet 
har dock av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför 
att medborgarförslaget beaktas i det planerade projektet ”Attraktiva  
Storuman”.  
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KSAU § 4 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att medborgarförslaget avslås 
 
att medborgarförslaget beaktas i det planerade projektet ”Attraktiva  
Storuman”. 
----- 
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KSAU § 5  KS/2007:57 - 819 
 
Medborgarförslag - fisket runt Uman 
 
Ingrid Lundberg, Storuman har 2007-02-06 lämnat rubr medborgarförslag. 
 
Lundberg föreslår 
 
att kommunen marknadsför det fina fisket runt Uman både i Sverige och 
utomlands 
 
att kommunen vart annat år köper en kasse med fisk för att släppas ut i sjön 
för åretruntfiske 
 
att i anslutning till fisket uthyra båtar med guide. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 17 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 
 
Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
I samband med behandlingen av ett annat medborgarförslag inlämnat av 
Per-Göran Johansson avseende Uman som utvecklingsresurs, beslutade 
kommunfullmäktige 2007-06-26, § 90 bl a att kommunstyrelsen under hös-
ten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrågorna 
kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder för att 
på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  
 
I arbetet med förstudien har även detta medborgarförslag beaktats. Arbetet 
har dock av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför 
att medborgarförslaget beaktas i det planerade projektet ”Attraktiva  
Storuman”.  
 

Arbetsutskottet föreslår 
 
att medborgarförslaget avslås 
 
att medborgarförslaget beaktas i det planerade projektet ”Attraktiva  
Storuman”. 
----- 
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KSAU § 6  KS/2007:59 - 331 
 
Medborgarförslag - parkanläggning 
 
Ingrid Lundberg, Storuman har 2007-02-06 lämnat in rubr medborgarför-
slag. 
 
Lundberg föreslår att en park anläggs mellan Parkskolan och Blå vägen i 
anslutning till befintlig spegeldamm. Parken kan innehålla träd, blommor, 
buskar, gruslagda promenadgångar mm. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27, § 19 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 
 
Av teknisk chefs tjänsteutlåtande framgår följande:  
 
I samband med behandlingen av ett annat medborgarförslag inlämnat av 
Per-Göran Johansson avseende Uman som utvecklingsresurs, beslutade 
kommunfullmäktige 2007-06-26, § 90 bl a att kommunstyrelsen under hös-
ten 2007 skulle genomföra en förstudie som berör utvecklingsfrågorna 
kring Uman såväl vad gäller aktiviteter som infrastrukturella åtgärder för att 
på ett bättre sätt nyttja sjön Storuman i olika utvecklingsavseenden.  
 
I arbetet med förstudien har även detta beaktats. Arbetet med förstudien har 
dock av olika skäl dragit ut på tiden. För att få en nystart föreslås därför att 
medborgarförslaget beaktas i det planerade projektet ”Attraktiva  
Storuman”.  
 

Arbetsutskottet föreslår 
 
att medborgarförslaget avslås 
 
att medborgarförslaget beaktas i det planerade projektet ”Attraktiva  
Storuman”. 
----- 
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KSAU § 7  KS/2010:51 - 870 
 
Medborgarförslag - bildporträtt på ledande politiker 
 
Sören Israelsson, Bergsäter, Storuman har 2010-02-02 lämnat in rubr med-
borgarförslag. 
 
Av medborgarförslaget framgår att det i Luspengymnasiets aula finns por-
trätt av tidigare ordföranden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Israelsson föreslår att samlingen kompletteras till dags dato. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-02 att överlämna medborgarför-
slaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  
 
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-01-03. 
 
Av kanslichefens tjänsteutlåtande framgår att det i dagsläget saknas åtta 
porträtt från 1992 och framåt för att få en komplett samling av tidigare ord-
föranden i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.  
 
Med hänsyn till att fotodokumentation av ordföranden gjorts från 1971 fram 
till 1992 och det fortfarande finns möjligheter att fotografera samtliga, före-
slår kanslichefen att medborgarförslaget tillstyrks.  
 

Arbetsutskottet föreslår 
 
att medborgarförslaget bifalls. 
----- 
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KSAU § 8  KS/2011:305 - 000 
 
Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete enligt Lag om skydd 

mot olyckor (LSO) ____________________________________________ 
 
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod fastställa handlingspro-
gram för räddningstjänsten. Eftersom räddningstjänstens nämndstillhörighet 
är uppdelad på två nämnder innebär det två olika handlingsprogram i  
Storumans kommun. Det olycksförebyggande arbetet lyder under miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till handlings-
program för det olycksförebyggande arbetet.  
 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) betonar mycket starkt den enskildes 
ansvar för sin egen säkerhet och att kommunen ska underlätta för den en-
skilde att göra det. I programförslaget finns därför ett kapitel som kan an-
vändas som en enkel vägledning i säkerhetsfrågor.  
 
Programmet bedöms inte innehålla några särskilt kontroversiella förslag 
men de mål som föreslås kommer att påverka alla styrelser och nämnder i 
kommunen.  
 
Innan programmet antas av kommunfullmäktige ska de som förmodas ha 
intresse ges möjlighet att yttra sig.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-09-01 sända pro-
gramförslaget på remiss och att yttranden skulle ha inkommit senast  
2011-10-03. Remisstiden förlängdes därefter till 2011-10-31. 
 
Vid remisstidens utgång har yttranden inkommit enligt följande: 
 
Kristdemokraterna 
Omsorgsnämnden 
Storumans arbetarekommun 
Länsstyrelsen  
Storumans sjukstuga 
Lycksele kommun 
Vilhelmina kommun 
Moderaterna 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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KSAU § 8 
 
Förslaget till handlingsprogram har därefter reviderats utifrån inkomna syn-
punkter.  
 
Beredande organs förslag 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2011-12-08, § 198. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2011-12-08 att handlings-
programmet fastställs.  
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att upprättat förslag till handlingsprogram fastställs.  
----- 
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KSAU § 9  KS/2011:410 - 003 
 
Förbundsordning för kommunalförbundet Partnerskap Inland -  

Akademi Norr__________________________________________ 
 
Norsjö kommun har begärt inträde i kommunalförbundet Partnerskap  
Inland – Akademi Norr. Förbundsdirektionen behandlade denna begäran 
2011-12-01 och beslutade hälsa Norsjö kommunen välkommen i förbundet 
fr o m 2012-01-01.  
 
Detta medför att förbundsordningen måste revideras genom att Norsjö 
kommun ingår i förteckningen över medlemmar i kommunalförbundet  
(§ 1). Dessutom ändras antalet ledamöter respektive ersättare som ska ingå  
i förbundsdirektionen från tolv till tretton (§ 4).  
 
Förslag till reviderad förbundsordning har därför upprättats som ska be-
handlas och antas av medlemkommunernas fullmäktige.  
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att upprättat förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet 
Partnerskap Inland – Akademi Norr antas. 
----- 
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KSAU § 10  KS/2012:3 - 250 
 
Köpoption - del av fastigheten Bastuträsk 3:57 (Storumans flygplats) 
 
ASFT (Airport Surface Friction Tester AB) har inkommit med en förfrågan 
om att arrendera Storumans flygplats i tre till fem år med en option att till 
ett förutbestämt pris kunna förvärva del av flygplatsen vid arrendetidens 
slut. Kommunen och ASFT har en målsättning att senast den 31 mars 2012 
överenskomma om ett avtal om anläggningsarrende samt avtal om option 
på förvärv av del av flygplatsen. 
 
Kommunfullmäktige ska besluta om att del av fastigheten får säljas samt 
priset på den del av fastigheten som är aktuell för försäljning. 
 
Den del av fastigheten som optionen omfattar finns angiven på upprättad 
karta över fastigheten markerad med en klarare färg inom blå markering. 
Totalt omfattar optionen ca 200 hektar skog och mark samt samtliga bygg-
nader stående på den del fastigheten som omfattas av optionen såsom bl a 
verkstadslokal och bastroppsbyggnad. 
 
Skogssällskapet har 2011-10-09 upprättat en skogsvärdering av hela fastig-
heten enligt beståndsmetoden, som uppgår till 7 830 000 kronor. Fastig-
hetens areal uppgår till totalt ca 777 hektar.  
 
Bedömningen är att värdet på skog, mark och byggnader som ingår i optio-
nen uppgår till 4 000 000 kronor fördelat enligt följande: 
 
Skog  ca 3 000 000 kronor 
Mark  ca 400 000 kronor   
Byggnader  ca 600 000 kronor 
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 
 

Arbetsutskottet föreslår 
 
att en köpoption får lämnas uppgående till minst 4 000 000 kronor på del 
av fastigheten Bastuträsk 3:57 enligt upprättad karta. 
----- 
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KSAU § 11  KS/2012:1 - 253 
 
Rutiner vid försäljning av kommunens mark - tomtkö mm 
 
För att få en bättre planering av kommunens tomtmark och en aktuell tomt-
kö, föreslår tekniska avdelningen en förändring av nuvarande rutiner vid 
försäljning av kommunens mark som innebär följande:   
 
o Införande av registreringsavgift och förnyelseavgift för tomtkö, vilket 

skulle visa intresset av att ställa sig i tomtkön.  
 
o När köpehandlingar utfärdats förbinder sig köparen att inom två år från 

tillträdesdagen av fastigheten uppföra en byggnad för permanent boende 
alternativt fritidshus. Om köparen inte fullgör sin byggnadsskyldighet att 
påbörja byggnaden inom två år från tillträdesdagen eller inom samma tid 
överlåter fastigheten utan kommunens medgivande, ska köparen till 
kommunen betala ett vite om 60 000 kronor.  

 
Beredande organs förslag 
Förvaltningsassistent Lisbeth Isakssons tjänsteutlåtande 2011-01-04. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att 300 kronor får tas ut vid registrering till tomtkö 
 
att 200 kronor får tas ut i förnyelseavgift varje år 
 
att förnyelseavgift även ska gälla nuvarande registrerade i tomtkö 

 

att avgifterna inte återbetalas 
 
att om köparen inte fullgör sin byggnadsskyldighet inom två år från tillträ-
desdagen eller inom samma tid överlåter fastigheten utan kommunens med-
givande ska köparen till kommunen betala ett vite om 60 000 kronor. 
----- 
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KSAU § 12  KS/2012:5 - 980 
 
Handlingsplan för fördelning av bygdeavgiftsmedel 2012 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16, § 176 att fastställa riktlinjer för 
hantering av bygdeavgiftsmedel i Storumans kommun. 
 
Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsen i februari varje år ska faststäl-
la en handlingsplan som därefter skickas in till länsstyrelsen för godkän-
nande. 
 
Handlingsplanen ska baseras på de principer för fördelning av bygdeav-
giftsmedel som fastställts i riktlinjerna. Dessa är: 
 
o Lagen och förordningen utgör grunden för bedömningen av vilka an-

sökningar som kan komma i fråga för bidrag från bygdeavgiftsmedel. 
 

o Stöd till större utvecklingsprojekt ska stå i samklang med gällande  
regionala och lokala styrdokument. 
 

o Bygdeavgiftsmedel som beviljats via Storumans kommunföretag AB 
(näringslivskontoret) ska redovias på projektnivå och beredas via kon-
cernledningsgruppen. 
 

o Kommunstyrelsen fastställer i övrigt årliga prioriteringar i samband med 
att handlingsplanen fastställs.  

 
I dagsläget finns inga exakta uppgifter om vilket belopp bygdeavgiftsmedel 
kommer att utgå med för år 2012. Beslut om exakt belopp kan förväntas 
under april månad 2012. Förslag till handlingsplan har därför upprättats ut-
ifrån 2011 års fördelning som var 11,2 miljoner kronor.  
 
Beredande organs förslag 
Utredare Lennart Nilssons tjänsteutlåtande 2012-01-01. 
 
Ärendet har beretts i koncernledningsgruppen och samråd har skett med 
kommunstyrelsens presdium.  
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att kommunstyrelsen fastställer följande handlingsplan för 2012: 
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KSAU § 12 
 
Näringslivsutveckling 2,0 mnkr 
Medfinansiering – EU-projekt 4,1 mnkr 
Basnäringsprojektet (”Attraktiva Storuman”) 1,5 mnkr 
Fördelning till enskilda projekt 3,6 mnkr 
 
Summa 11,2 mnkr 

----- 
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KSAU § 13  KS/2011:415 - 149 
 
Höjning av hemsändningsbidrag fr o m 2012-01-01 
 
Enligt gällande tillämpningsföreskrifter för stöd till glesbygdsbutiker ut-
betalas ersättning i form av hemsändningsbidrag till butiker. Kommun-
styrelsen beslutade 2008-02-12, § 23 att hemsändningsbidraget ska uppgå 
till 120 kronor per försändelse. Kommunen rekvirerar 60 kronor (50%) per 
försändelse från länsstyrelsen i efterskott årsvis.  
 
Fr o m den 1 januari 2012 får hemsändningsbidrag enligt Förordningen 
(2000:284) om stöd till kommersiell service lämnas med ett belopp som 
motsvarar högst 50% av kommunens nettoutgift för hemsändningen. Det 
statliga bidraget är maximerat till 100 kronor per hushåll och hemsänd-
ningstillfälle. 
 
Beredande organs förslag 
Konsumentvägledare Ingrid Elebrinks tjänsteutlåtande 2011-12-29. 
 
I tjänsteutlåtande 2011-12-27 meddelar konsumentvägledaren följande: 
 
I dagsläget tillhandahåller Slussforsboa i Slussfors och ICA Supermarket i 
Storuman service med hemsändning till hushållen.  
 
Under 2010 utbetalades totalt 70 600 kronor för 353 försändelser, varav 
35 300 kronor rekvirerades från länsstyrelsen.  
 
För 2011 beräknas kostnaden för hemsändning uppgå till 32 400 kronor för 
270 försändelser varav 16 200 kronor kommer att rekvireras hos länsstyrel-
sen.  
 
Konsumentvägledaren föreslår att hemsändningsbidraget höjs till 200 kro-
nor per försändelse fr o m 2012-01-01. För 2012 uppskattas antalet försän-
delser till ca 400 vilket skulle innebära en kostnad på totalt 80 000 kronor, 
varav 40 000 kronor rekvireras från länsstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att hemsändningsbidraget höjs till 200 kronor per försändelse till hushållen 
fr o m 2012-01-01.  
----- 
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KSAU § 14  KS/2011:411 - 609 
 
Akademiker i Arbetslivet - stipendier och reseersättningar 2012 
 
Akademi Norr har tillsammans med enheten för näringsliv och samhälle 
(ENS) vid Umeå Universitet bedrivit projektet Akademiker i Arbetslivet. 
Projektet pågick under 2009 och syftade till att ta fram en långsiktig och 
hållbar lösning för hur kommunerna och ENS kan samverka för att öka  
andelen akademiker i privat och offentlig sektor i medlemskommunerna 
genom bl a examens- och projektarbeten. 
 
Akademi Norrs direktion beslutade 2009-09-28 om en modell för långsiktig 
finansiering av stipendier och reseersättningar för studenter som genomför 
examensarbeten i Akademi Norr.   
  
Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal exa-
mensarbeten man vill ska genomföras i kommunen samt anslår medel för 
finansiering av stipendier och reseersättningar för detta. Modellen innebär 
att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensarbeten. 
 
I skrivelse 2011-12-05 meddelar Akademi Norrs utvecklingsenhet att man 
fått i uppdrag att tillskriva varje medlemskommun och fråga hur många  
examensarbeten kommunen har som målsättning att stödja genom rese-
ersättningar och stipendier under 2012. 
 
Varje examensarbete innebär ett maxbelopp om 13 000 kronor varav  
3 000 kronor är reseersättning mellan studieort och examensarbetsplats. 
Eventuellt stipendium - 10 000 kronor - beslutas om i varje enskilt fall och 
är kopplat till faktisk prestation. 
 
Kommunernas beslut om antal examensarbeten för 2012 kommer att sam-
manställas och meddelas direktionen och ENS. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att kommunens målsättning är att stödja tre examensarbeten under 2012 
 
att varje nämnd/bolag som vill ha ett examensarbete utfört svarar för sin del 
av kostnaden 
 
att finansieringen för kommunstyrelsens del sker inom befintlig ram. 
----- 
 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (33)  
   
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-17  
 

_________________________________________________________________________________________________________________  
Justering (sign)  Expediering  

 

  
KSAU § 15  KS/2010:80 - 041 
 
Förvaltningsrättens mål nr 2432-11 Lena Drangel ./. Storumans kom-

mun avseende laglighetsprövning enligt 10 kap Kommunallagen - 

överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2011-11-29 § 131 Budget 

2012________________________________________________________ 
 
Kommunfullmäktiges 1:e vice Lena Drangel har överklagat kommunfull-
mäktiges beslut 2011-11-29, § 131 avseende budget 2012. Lena Drangel 
anser i sitt överklagande att beslutet att avslå ett yrkande från Karin Malm-
fjord avseende omfördelning av 500 000 kronor från fritids-, kultur- och ut-
bildningsnämndens budgetram för 2012 till omsorgsnämndens är oskäligt 
då kommunfullmäktiges ordförande låtit klubba beslutet utan att hörsamma 
begärd votering.  
 
Förvaltningsrätten har 2011-12-22 förelagt Storumans kommun att svara 
skriftligt i målet senast 2012-01-23. Enligt 6 kap 6 § Kommunallagen får 
kommunstyrelsen föra kommunens talan i mål där någon begärt laglighets-
prövning av kommunfullmäktiges beslut. För att kunna behandla ärendet 
vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-02-07 har förvaltningsrätten be-
viljat kommunen anstånd till 2012-02-08 med att få lämna svar i målet.   
 
Förslag till yttrande har upprättats.  
 
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-01-03. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att yttrande avges till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag, av vilket  
bl a framgår att kommunen hemställer att Drangels överklagande lämnas 
utan bifall. 
----- 
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KSAU § 16  KS/2011:312 - 824 
 
Driftbidrag 2012 - Storumans Folkets Husförening 
 
Storumans Folkets Husförening har ansökt om driftbidrag med 250 000 
kronor för år 2012. 
 
Kommunstyrelsen har 2011-12-20 godkänt detaljbudget för 2012 och av 
denna framgår att driftbidraget för 2012 uppgår till 230 000 kronor, vilket 
är samma belopp som beviljats för 2011.  
 
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-01-03. 
 
Av kanslichefens tjänsteutlåtande framgår att kommunstyrelsens anslag för 
2012 i princip är oförändrade, vilket innebär att utrymmet för en utökning 
av driftbidraget med 20 000 kronor inte bedöms vara möjligt.  
 

Arbetsutskottet beslutar 
 
att Storumans Folkets Husförening erhåller oförändrat driftbidrag – 
230 000 kronor - för år 2012.  
----- 
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KSAU § 17  KS/2011:382 - 301 
 
Granskning av avlopps-, vatten- och avfallsverksamheten 
 
Kommunrevisorerna har genomfört en granskning vars syfte är att bedöma 
om beräkning av AVA-avgifter (avlopp, vatten och avfall) sker på ett  
ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen avseende AVA-avgifter 
är tillräcklig. 
 
Granskningsresultatet har sammanfattats i en revisionsrapport.  
 
Kommunrevisorernas bedömning är att kommunens AVA-avgifter i allt vä-
sentligt sker på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Däremot bedömer revisorerna att den interna kontrollen avseende AVA-
avgifter inte är tillräcklig. För att utveckla den interna kontrollen bör kom-
munstyrelsen i första hand: 
 
o Utarbeta dokumenterade anvisningar för hur den interna kontrollen avse-

ende AVA-avgifter ska utformas 
 
o Upprätta en kontrollorganisation, d v s omfördela arbetsuppgifter och an-

svar i organisationen, på ett sådant sätt att en tillräcklig intern kontroll 
tryggas 

 
o Se till att samtliga kostnader tillhörande VA-verksamheten redovisas i 

kommunens VA-redovisning. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att uppdra till teknisk chef att lämna förslag till åtgärder utifrån revisions-
rapporten 
 
att återrapportering ska ske senast 2012-03-31. 
----- 
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KSAU § 18  KS/2010:390 - 370 
 
Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivning 2012 
 
Storumans kommun har ansökt om bidrag till energi- och klimatrådgivning 
för år 2012. Kommunen ska senast den 31 januari 2012 lämna en godkänd 
verksamhetsplan till Energimyndigheten.  
 
Förslag till verksamhetsplan för arbetet med energi- och klimatrådgivning 
för år 2012 har upprättats. 
 
Förslaget innebär i korthet följande: 

 
o Prioriterade områden är 

 
1. Energieffektiviseringar 
2. Energianvändning 
3. Energieffektiva transporter 
4. Klimat 

 
o Verksamhetsmålet är att minska energianvändningen i Storumans kom-

mun genom information och rådgivning om energieffektiviseringar, 
energianvändning och klimatpåverkan, vilket även innefattar transporter 
av personer och gods. 
 

o Ett antal aktiviteter planeras under 2012 som framgår av upprättat förslag 
till verksamhetsplan. 
 

Beredande organs förslag 
Projektledare Matilda Schöns tjänsteutlåtande 2011-12-29. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan för 2012. 
----- 
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KSAU § 19  KS/2011:206 - 537 
 
Antagande av projektör - terminalbyggnad/resecentrum i Hemavan 
 
Anbud har infordrats för projektering av ny terminalbyggnad/resecentrum i 
Hemavan. 
 
Vid anbudstidens utgång har fyra anbud inkommit, vilket närmare framgår 
av protokoll fört vid anbudsöppning 2011-11-23.  
 
Vid sammanträdet presenteras en utvärdering av inkomna anbud utifrån 
upprättade kriterier.  
 
Beredande organs förslag 
Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-01-05. 
 

Arbetsutskottet beslutar 
 
att anta anbud nr 3. 
-----  
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KSAU § 20  KS/2011:409 - 059 
 
Projekt "Utveckling genom upphandling" 
 
Storumans kommun har erbjudits att delta i projektet ”Utveckling genom 
upphandling” tillsammans med Lycksele, Åsele, Dorotea, Vilhelmina och 
Sorsele kommuner. Lycksele kommun kommer att vara projektägare. 
 
Projektet syftar till att förbättra näringslivsklimatet i Västerbottens inland 
genom att utveckla upphandlingsprocessen inom offentlig sektor samt främ-
ja den lokala och regionala servicenäringen genom ett utökat stöd i upp-
handlingsfrågor, riktat såväl till beställare som leverantör. 
 
Målsättningen är att genom stöd till beställare och leverantörer skapa ett 
större förtroende mellan parterna och att öka andelen lokala avtal samt syn-
bart förbättra företagsklimatet i berörda kommuner. 
 
Insatserna inom ramen för projektet kommer att rikta sig mot både bestäl-
lare och leverantörer men huvudsaklig vikt kommer att läggas på beställare. 
Medverkande kommuners beställarorganisation kommer att utbildas i syfte 
att bredda kunskaperna om de möjligheter som lagen om offentlig upphand-
ling ger att främja lokalt och regionalt näringsliv. Leverantörer inom regio-
nen kommer att utbildas i hur man praktiskt går tillväga för att lämna anbud 
till offentlig sektor samt vilka möjligheter som Lagen om offentlig upp-
handling ger att samverka för att kunna svara upp mot offentliga beställares 
krav.  
 
Projektledare/utvecklare kommer att stationeras i Lycksele eftersom det är 
den av de medverkande kommunerna som har en organisation kring upp-
handlingsfrågor. Utvecklaren kommer att svara direkt under kommunchef i 
Lycksele. Styrgrupp för projektet är medverkande kommuners kommun-
chefer samt Handelskammarens VD. 
 
Storumans kommuns medfinansiering i projektet uppgår totalt till 119 013 
kronor fördelat enligt följande: 
 
2012 79 342,- 
2013 39 671,-  
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2012-01-04. 
Koncernledningsgruppens förslag 2012-01-09.  
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KSAU § 20 
 

Arbetsutskottet beslutar 
 
att delta i projektet 
 
att finansiering sker ur medel avsatta för EU-projekt. 
----- 
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KSAU § 21  KS/2011:345 - 000 
 
Remiss - betänkandet "Skolans dokument - insyn och sekretess" (SOU 

2011:58)_____________________________________________________ 
 
Utbildningsdepartementet har i remiss 2011-10-20 inbjudit Storumans 
kommun att lämna synpunkter på betänkandet ”Skolans dokument – insyn 
och sekretess” (SOU 2011:58).  
 
Yttrande ska vara departementet tillhanda senast 2012-01-24. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har 2011-12-21 lämnat förslag 
till yttrande. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande 
2011-12-21. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att avge yttrande till Utbildningsdepartementet i enlighet med fritids-, kul-
tur- och utbildningsförvaltningens förslag.  
----- 
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KSAU § 22  KS/2012:2 - 000 
 
Remiss - Klimat- och energistrategi för Västerbottens län 
 
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta en klimat- och energi-
strategi för Västerbottens län. Arbetet ska ske i bred samverkan med olika 
intressenter i länet. Ett stort förarbete har lagts ner genom visionsarbetet 
Klimatsmart Västerbotten som fastställdes av Regionala utvecklingsrådet 
2012. Upprättat förslag till klimat- och energistrategi bygger på det arbetet.  
 
I uppdraget från regeringen ingår också att landshövdingen ska fatta beslut i 
ärendet efter en bred förankring i länet, vilket beräknas ske under februari 
2012. Därefter påbörjas arbetet med att utarbeta handlingsplan och åtgärds-
program, också i bred samverkan.  
 
Det förslag som nu utarbetats har vuxit fram i möten med många olika refe-
rens- och arbetsgrupper. Länsstyrelsen har nu kommit in i remissfasen och i 
skrivelse 2011-12-08 ges Storumans kommun möjlighet att lämna synpunk-
ter. Det kan antingen ske i form av ett traditionellt skriftligt remissvar alter-
nativt genom deltagande i en s k remissworkshop. Remissvar ska var läns-
styrelsen tillhanda senast 2012-01-25 då workshopen äger rum.  
 
Förslag till yttrande har upprättats.  
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att avge yttrande till länsstyrelsen enligt upprättat förslag.  
----- 
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KSAU § 23  KS/2011:402 - 305 
 
Förvärvstillstånd - Forsbäck 1:52 
 
Juha Kontola, Lapuna, Finland har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd att 
förvärva fastigheten Forsbäck 1:52. 
 
Fastighetens areal uppgår till totalt 41 ha, varav 30 ha är skogsmark. 
 
Köpesumman uppgår till 351 000 kronor. 
 
Enligt ansökan är avsikten med förvärvet fritidsändamål.  
 
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 för-
värv har inte inkommit till länsstyrelsen.  
 
Länsstyrelsen anhåller om kommunens till- eller avstyrkan senast  
2012-01-17. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att tillstyrka ansökan.  
----- 
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KSAU § 24  KS/2010:326 - 024 
 
Tolkning av gällande bestämmelser om ersättningar till kommunalt 

förtroendevalda____________________________________________ 
 
Enligt 16 § i de av kommunfullmäktige fastställda bestämmelserna om er-
sättningar mm till förtroendevalda, har kommunstyrelsens arbetsutskott som 
uppgift att tolka hur dessa ska tillämpas. Arbetsutskottet har även att utfärda 
anvisningar till bestämmelserna när detta är nödvändigt.  
 
Följande frågor kräver preciseringar/tolkningar från arbetsutskottets sida: 
 
o Förläggning av tjänstgöring för ordförande i fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden samt omsorgsnämnden 
 

o Årsarvode till kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande 
 
Förläggning av tjänstgöring för ordförande i fritids-, kultur- och utbild-
ningsnämnden samt omsorgsnämnden 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-03-28, § 52 har förläggning av 
tjänstgöring för deltidsarvoderade förtroendevalda varit föremål för behand-
ling varvid följande tolkning gjordes: 
 
”Fast tjänstgöring sker på sammanträdesdagar med arbetsutskott eller 
nämnd. Fastställelse av övrig tjänstgöring sker i samråd mellan ordföranden 
och förvaltningschef. Uppgift och förläggning av tjänstgöring ska finnas 
tillgänglig på respektive förvaltning. I övrigt gäller fastställda ersättnings-
bestämmelser för förtroendevalda”.  
 
Det har i efterhand visat sig att ett ytterligare förtydligande behöver göras 
när det gäller tjänstgöring för ordföranden i fritids-, kultur- och utbildnings-
nämnden. Av kommunallagen 4 kap 15 § framgår att lika uppdrag ska be-
handlas lika. Detta innebär enligt arvodeskommitténs uppfattning att förtyd-
liganden av tjänstgöringens förläggning för fritids-, kultur- och utbildnings-
nämndens ordförande också ska gälla för ordföranden i omsorgsnämnden. 
 
Årsarvode till kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande 
 
I förteckningen över årsarvoden i gällande ersättningsbestämmelser finns 
angivet att kommunfullmäktiges vice ordförande ska ha 0,1 jämförelsebe-
lopp i årsarvode. Eftersom det både finns 1:e och 2:e vice ordförande är ett 
förtydligande nödvändigt.  
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KSAU § 24 
 

Beredande organs förslag 
Arvodeskommitténs protokoll 2012-01-10, §§ 4 och 5. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att göra följande tolkningar för resterande del av innevarande mandat-
period: 
 
o Hälften av den tjänstgöringstid på 40% av heltid som gäller för uppdra-

gen som ordförande i fritids-, kultur- och utbildningsnämnden och om-
sorgsnämnden medges förläggas utanför kontorstid. Den andra hälften 
ska förläggas på fasta tjänstgöringsdagar i enligt med gällande bestäm-
melser om ersättningar mm till förtroendevalda och arbetsutskottets tidi-
gare tolkning 2011-03-28, § 152. 

 
o Ett årsarvode om 0,1 jämförelsebelopp ska utgå för både kommunfull-

mäktiges 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 
----- 
 
 
 
 
 
 
  
 


