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KS/2011:164 - 820

Motion - skoterleder och skidleder i Tärnafjällen
Lena Drangel har 2011-04-11 lämnat in en motion angående skoterleder
och skidleder i Tärnafjällen.
I motionen framför Lena Drangel att drift och underhåll av såväl skoterleder
som skidleder inte fungerar på ett tillfredsställande sätt med nuvarande
driftform. Drangel anser att man behöver ta ett helhetsgrepp både från
kommunens, regionens och statens sida för att uppnå en tillfredsställande
lösning.
Drangel föreslår
att kommunstyrelsen får i uppdrag att i god tid inför kommande vinter få
igång arbetet med skoterleder och skidleder i Tärnafjällen.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-03 § 55 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har härefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.
I tjänsteutlåtande meddelar teknisk chef följande:
I Storumans kommun finns idag inga allmänna skoterleder, förutom de som
länsstyrelsen är huvudman för inom terrängförbudsområdet Vindelfjällens
naturreservat.
Det finns alltså ingen som ansvarar för de skoterleder som finns utanför
naturreservatet. Med ökad skoterkörning, särskilt i fjällområdet, är det
viktigt att ansvar finns för lederna. Detta är viktigt både för att preparering
ska vara bra och för att exempelvis utmärkning av leder ska kunna förbättras.
Frågan om allmänna skoterleder har aktualiserats inom länsstyrelsens
projekt Snöskoteröversyn. Översynen ska leda till ett beslutsförslag som
implementerar, moderniserar och ersätter alla tidigare terrängkörningsbeslut
som berör skoterregleringsområden. Utredningen genomförs av Enetjärn
Natur med Johan Lindberg som ansvarig projektledare. Projektgrupper har
arbetat inom projektet på olika orter inom Västerbottensfjällen. En projektgrupp har arbetat i Tärnaby.
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En del av det beslutsförslag som presenteras av Enetjärn Natur under
februari 2013 berör majförbudet på statens mark väster om odlingsgränsen.
Ett undantag från majförbudet föreslås vara enligt följande:
”Majförbudet gäller inte i samband med husbehovsfiske eller för färd längs
allmän skoterled för personer folkbokförda väster om odlingsgränsen och
inom Västerbottens län”.
Ifall det beslutas om detta förslag innebär det att de som är folkbokförda
väster om odlingsgränsen inom Storumans kommun inte får färdas efter de
skoterleder som finns på statens mark belägna utanför terrängförbudsområdet, eftersom dessa skoterleder inte är allmänna skoterleder. På leder
som går över privat mark kan man däremot färdas.
I övriga fjällkommuner i Västerbotten har allmänna skoterleder inrättats.
Resultatet med ett sådant beslut blir att boende väster om odlingsgränsen
inom Storumans kommun får begränsade möjligheter till körning efter majförbudets inträde jämfört med boende i andra kommuner. Att boende i fjälltrakterna (väster om odlingsgränsen) ska ges möjlighet att få köra efter
leder efter majförbudets inträde har setts som mycket väsentligt inom
projektgruppen i Tärnaby.
I terrängkörningsförordningen kan bl.a. läsas följande:
8 § En allmän skoterled är en markerade vinterleder där terrängskotrar
enligt särskild utmärkning får framföras när marken är snötäckt.
9 § En allmän skoterled ska förses med särskild markering som anger att
den är en allmän skoterled.
10 § För beslut om allmän skoterled krävs medgivande av berörd markägare.
11 § Länsstyrelsen eller kommunen svarar för skoterledhållningen på allmän skoterled. Skoterledhållning innebär att anlägga en allmän skoterled
och i förekommande fall andra anläggningar för skotertrafik i anslutning
till leden samt att ansvara för driften av leden och anläggningarna. Vid
skoterledhållning ska tillbörlig hänsyn tas till både allmänna och enskilda
intressen. En allmän skoterled ska genom underhåll och övriga åtgärder
hållas i ett säkert och i övrigt tillfredsställande skick med hänsyn till såväl
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omgivningen som dem som färdas på den. Dessa åtgärder räknas som drift
av leden.
För att få en förbättrad service till den stora mängd besökare i framförallt
Hemavan Tärnabyområdet behöver kommunen satsa mer på skoterleder.
Detta kan inte göras i ordnad form så länge kommunen inte är huvudman
för lederna och frågan om markupplåtelse inte är klar.
Om någon aktör i framtiden har för avsikt att satsa på utveckling av skoterleder är förutsättningen att skoterlederna är klassade som allmänna. Därför
behöver denna fråga lösas så snart som möjligt om utvecklingen i området
ska kunna gå framåt.
Att få till stånd allmänna skoterleder är ett omfattande arbete. Under början
av 2000-talet gjordes ett försök men kunde inte slutföras med avseende på
markägaravtal, då vissa markägare inte gav sitt medgivande.
Förutom tillstånd från alla berörda markägare måste skoterlederna anmälas
till länsstyrelsen för samråd innan de anläggs. Anmälan ska vara skriftlig
och innehålla en beskrivning av den planerade verksamheten. En karta som
visar planerad dragning av leden samt uppgifter om fastighetsägare och
andra nyttjanderättshavare som berörs av skoterleden ska finnas. Alla som
kan tänkas ha intresse av ledens placering bör få tillfälle att yttra sig. Eventuellt kan länsstyrelsen kräva en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Att genomföra arbetet med att skapa allmänna skoterleder är inte genomförbart med befintliga resurser. Ett sätt kan vara att starta ett projekt, med
start i den västra delen av kommunen. Projekttiden bör vara minst sex
månader. Stor vikt ska läggas vid att få rätt person som projektledare,
vilken bör ha god lokalkännedom och känna människorna i området.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-05-06.
Arbetsutskottet föreslår
att förutsättningarna för att starta ett projekt för att få till stånd godkända
och allmänna leder i Storumans kommun undersöks
att motionen därmed bifalls.
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KS/2013:210 - 042

Tertialuppföljning januari—april 2013 - Storumans kommun
En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag för perioden
januari–april 2013 är under upprättande. Uppföljningen innehåller förbrukning t.o.m. den 30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter har gjorts för perioden januari–april.
I anslutning till sammanträdet lämnas information i ärendet.
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
-----
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KS/2013:210 - 042

Tertialuppföljning januari-april 2013 - kommunstyrelsen
En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet för perioden
januari-april 2013 har upprättats.
Nettokostnaderna för perioden januari t.o.m. april i förhållande till kommunstyrelsens budgetram är 2 procentenheter högre än riktpunkten 33 procent. Anledningarna till att nettokostnaderna är högre än riktpunkten beror
bl.a. på att intäkterna eftersläpar för anställningsstöd, engångskostnader för
uppbyggnad av kommunens nya hemsida samt att alla overheadkostnader
inte har utfördelats till nämnder och kommunala bolag.
Prognosen för helåret är att kommunstyrelsens nettokostnader hamnar på
tilldelad budgetram 2013. Bedömningen är att det blir ett underskott på
vatten och avlopp på ca 375 000 kronor och ett överskott på fastigheterna
med ca 500 000 kronor. I övrigt finns verksamheter med mindre avvikelser.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättad tertialuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari—
april samt prognos för helåret 2013 godkänns.
-----
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KS/2013:197 - 012

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2014
Vid arbetsutskottets sammanträde 2013-05-07 gjordes en genomgång av
2013 års verksamhetsplan för kommunstyrelsen samt gällande strategiska
plan. Utifrån denna genomgång och synpunkter som framkom på sammanträdet har förslag till verksamhetsplan 2014 för kommunstyrelsen tagits
fram. Verksamhetsplanerna för styrelsen och övriga nämnder ska fastställas
av kommunfullmäktige 2013-06-18.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-05-13.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2014 fastställs.
-----
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KS/2013:205 - 107

Uppsikt över de kommunala bolagen
En uppföljning har gjorts av uppfyllelse av ägardirektiv och ändamål i de
majoritetsägda kommunala bolagen. Uppföljningen bygger på svar på de
frågor som sänts ut till de kommunala bolagen. Vid bolagsstämmorna
kommer det även att ske en muntlig genomgång av uppfyllelse av ägardirektiv och ändamål.
Resultatet av uppföljningen finns beskriven i utredning som upprättats av
koncernchefen 2013-05-13.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-05-13.
Arbetsutskottet föreslår
att tillsammans med Storumans Kommunföretag AB och Storumans
Flygplats AB görs en översyn av bolagsordningen för Storumans Flygplats
AB
att tillsammans med Storumans Kommunföretag AB görs en översyn av
ägardirektiven till Storumans Kommunföretag AB
att de kommunala bolagen i övrigt vidtar nödvändiga åtgärder med anledning av resultatet av uppföljningen.
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KS/2013:63 - 042

Granskning av årsredovisning 2012
Kommunrevisorerna lämnade i samband med att årsredovisningen 2012
behandlades en granskningsrapport av årsredovisningen.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet uppfyller
kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Revisorerna bedömer att kommunens ekonomiska situation 2012 är relativt
god. Kommunen redovisar ett resultat som innebär att kommunen lever upp
till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Resultatet är delvis förenligt med de finansiella målen om god ekonomisk
hushållning som fullmäktige beslutat om, eftersom två av tre mål når
måluppfyllelse. Två av tre verksamhetsmål avseende god ekonomisk hushållning når uppfyllelse varför bedömningen görs att det verksamhetsmässiga resultatet delvis är förenligt med de mål kommunfullmäktige
beslutat om.
Kommunen avviker från god redovisningssed enligt följande:
o Rekommendation nr 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål
o Rekommendation nr 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal
o Rekommendation nr 8.2 Gemensam förvaltningsberättelse
o KRL 4 kap 4 § Dokumentation av redovisningssystemet.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2013-05-13.
Arbetsutskottet föreslår
att revisorernas synpunkter på årsredovisningen 2012 noteras
att revisorernas synpunkter på årsredovisningen 2012 inarbetas i kommande årsredovisningar samt förekommande kommunala ekonomi- och
verksamhetsstyrningsdokument.
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KS/2013:213 - 289

Ersättning vid skada - Hemavan Fjällcenter
Under 2012 drabbades Hemavan Fjällcenter av en översvämningsskada
som orsakades bland annat av avloppsvatten från kommunens avloppsanläggning.
Försäkringsbolaget Länsförsäkringar har betalat ersättning till Hemavan
Fjällcenter för översvämningsskadan. Därefter har försäkringsbolaget vänt
sig till kommunen för att få ersättning för sina utlägg.
Kommunens försäkringsmäklare Söderberg och Partners har kommuniserat
med Länsförsäkringar och ifrågasatt de kostnader som man vill ha ersättning för av kommunen. Det ursprungliga kravet på kommunen var 580 tkr
och det senaste budet från Länsförsäkringar var 490 tkr.
Länsförsäkringar har lämnat in ärendet för avgörande i VA-nämnden. Detta
var nödvändigt på grund av preskriptionstiden. Försäkringsbolaget har dock
öppnat upp för fortsatta förhandlingar med kommunen.
Kommunstyrelsens delegationsordning säger följande:
o ersättning för skada inom nämndens verksamhetsområde vållad av
kommunen mot tredje man upp till tre basbelopp beslutas av teknisk chef
o ersättning för skada inom nämndens verksamhetsområde vållad av
kommunen mot tredje man, mellan tre och tio basbelopp, beslutas av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-05-11.
Arbetsutskottet beslutar
att vidaredelegera till teknisk chef att slutligt komma överens om storlek på
ersättning i rubricerat ärende upp till ett belopp av 10 prisbasbelopp.
-----
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KS/2013:206 - 057

Upphandling av leasingfordon
Nuvarande avtal avseende leasingbilar löper ut 2013-09-30. Arbetet med ny
upphandling ska påbörjas.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-05-06.
Teknisk chefs förslag
att avtalstiden sätts att gälla under tiden 2013-10-01–2016-09-30.
att följande kriterier vid upphandling ska gälla:
arbetsmiljö/trafiksäkerhet
miljö
kostnad inklusive fordonets driftkostnad
t.ex. bränsle-, skatt- och försäkringskostnader
service och serviceorganisation

30%
30%
30%
10%

att bilarna utrustas med GPS med elektroniska körjournaler.
Arbetsutskottet beslutar
att behandla ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2013
att uppdra till teknisk chef att inför sammanträdet redovisa följande:
o hur kommunens leasingfordon nyttjas idag
o kostnad för att äga, leasa respektive hyra fordon
o kostnad för GPS inkl. taggar
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-05-21

KSAU § 81

12 (25)

KS/2013:104 - 430

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) inom
Storumans kommun – samråd___________________________
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till LIS-plan
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” för Storumans kommun.
Syftet med planen är att få fram ett samlat dokument som utifrån de nya
reglerna i miljöbalken samt plan- och bygglagen visar hur kommunen
tänker behandla frågor om byggande och exploatering inom strandskyddsområdet. En viktig del av planen är att översiktligt redovisa var landsbygdsutveckling kan utgöra skäl till dispens från strandskyddet för ett
attraktivt boende.
Utpekandet av områdena innebär inte att kommunen kommer att vara initiativtagare till utveckling av områdena. Planen ska ses som ett kommunalt
ställningstagande att vara positiv till lokala engagemang för bostadsbyggande och företagande inom de utpekade områdena. LIS-planen är ett tilllägg till gällande översiktsplan. Tillägget är inte komplett vad avser planeringsunderlag, riksintressen, övergripande mål m.m. utan ska alltid läsas
tillsammans med den kommuntäckande översiktsplanen.
Planen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän inom miljö- och samhällsbyggnad. Referensgrupp har varit miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Arbetsgruppen har inledningsvis tagit fram ett förslag till områden där det
särskilda skälet landsbygdsutveckling som undantag från strandskyddet kan
användas. Valet av områden har bland annat grundat sig på tidigare förfrågningar om dispens från strandskyddet som kommunen bedömt lämpliga
men som då inte kunnat beviljas på grund av att särskilda skäl från undantag från strandskyddet då saknats.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inbjuder till samråd om planförslaget. Samrådet syftar till att ge myndigheter, kommuninvånare, näringsliv
och organisationer möjlighet att bidra med ytterligare kunskap om LISområdena. Förslaget ska därefter bearbetas och ställas ut.
Planen har översänts till kommunstyrelsen för synpunkter.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-05-12.
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Arbetsutskottet beslutar
att meddela miljö- och samhälsbyggnadsnämnden att man inte har något att
erinra mot upprättat förslag till LIS-plan.
-----
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KS/2013:187 - 214

Planprogram för Kåtavikens fritidsby - samråd
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till planprogram för Kåtavikens fritidsby. Syftet med planprogrammet är att
utveckla befintligt campingområde till en modern fritidsby med utökad
service. Med planprogrammet hoppas kommunen få ett så brett och bra
beslutsunderlag som möjligt inför den fortsatta planprocessen.
Planprogrammet överensstämmer med kommunens översiktsplan.
För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan bjuds fastighetsägare, arrendatorer, intresseorganisationer och andra
som har väsentligt intresse av frågan till samråd. Inkomna synpunkter under
samrådet kommer att bemötas och sammanställas i en samrådsredogörelse.
Beredande organs förslag
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-05-06.
Arbetsutskottet beslutar
att meddela miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att man inte har något
att erinra mot upprättat förslag till planprogram.
-----
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KS/2013:13 - 980

Bygdeavgiftsmedel 2013
Kommunstyrelsen har 2013-02-05, § 24 fastställt följande handlingsplan för
fördelning av 2013 års bygdeavgiftsmedel:
Näringslivsutveckling
Medfinansiering av EU-projekt
Projekt Attraktiva Storumans kommun
Enskilda projekt

2,0 mnkr
4,0 mnkr
1,5 mnkr
3,1 mnkr

Vid tidpunkten för kommunstyrelsens behandling av handlingsplanen fanns
inga exakta uppgifter med vilket belopp som utgår för bygdeavgiftsmedel
2013. Handlingsplanen upprättades därför utifrån 2012 års fördelning.
Länsstyrelsen har 2013-04-16 beslutat om disponibel ram för bygdeavgiftsmedel 2013, där Storumans kommun tilldelats 11,068 mnkr.
Beredande organs förslag
Förteckning över inkomna ansökningar samt beredningsförslag 2013-05-21.
Arbetsutskottet beslutar
att bevilja bidrag ur 2013 års bygdeavgiftsmedel enligt följande:
Sökande/dnr

Ändamål

Belopp

Adventkyrkan ungdomsförening, Slussfors
(KS/2013:144)

Stationära grillplatser,
pulkor m.m.

58 125,-

Barsele intresseförening
(KS/2013:89)

Renovering av byagård

119 149,-

Drama- & teaterföreningen
Dramaskri
(KS/2013:95)

Kuliss, rekvisita, kostym och
smink

11 250,-

Forsmarks byastugeförening
(KS/2013:134)

Redskapsbod

47 650,-
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Sökande/dnr

Ändamål

Belopp

Forsmarks byastugeförening
(KS 2013:131)

Skidspårsladd

35 000,-

Forsmarks byastugeförening
(KS/2013:130)

Orienteringsutrustning

28 050,-

Gippmokks byaförening
(KS/2013:90)

Renovering av byastuga

22 965,-

Grannäs vattentäktsförening
(KS/2013:84)

Åtgärder för förbättrad
vattenkvalitet

27 600,-

Grundfors byaförening
(KS/2013:91)

Omklädningsrum, utedass
och partytält vid badplats

63 750,-

Gunnarns golfklubb
(KS/2013:103)

Inköp av golfutrustning

54 750,-

Gunnarns IK
(KS/2013:112)

Vattenpump och staket

14 800,-

Gunnarns intresseförening
(KS/2013:124)

Vinteranpassning av bastu vid
badplats

Gunnarns intresseförening
(KS/2013:123)

Inredning av matförråd,
frysskåp m.m.

12 450,-

Intresseföreningen Umnäsara
(KS/2013:96)

Upprustning av lokaler m.m.

30 000,-

Korpen Storuman
(KS/2013:109)

Dator och skrivare

Kulturakademin
(KS/2013:86)

Inköp av mobil ljudanläggning, kompletterande utrustning till scen och piano
till Aktiviteten

4 800,-

7 500,-

95 250,-
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Sökande/dnr

Ändamål

Belopp

Lappmarkens trädgårdssällskap
(KS/2013:94)

Inköp av växtmaterial

7 500,-

Lions Club Storuman
(KS/2013:85)

Renovering av danslogen
på Storhälla

187 500,-

Luspens ryttarförening
(KS/2013:105)

Förbättringsåtgärder vid
stallområdet m.m.

168 750,-

Långsjöby intresseförening
(KS/2013:92)

Inköp av maskiner för
skötsel av elljusspår,
fotbollsplan m.m.

60 000,-

Långsjöby intresseförening
(KS/2013:150)

Svartvita vägskyltar m.m.

13 900,-

Mat- & myllaklubben
(KS/2013:87)

Flyttbart rökeri och värmeaggregat

7 500,-

Nöjesalliansen
(KS/2013:132)

Toalettvagn

PR-föreningen Vildmannen
(KS/2013:139)

Vildmannanappet

PR-föreningen Vildmannen
(KS/2013:138)

Ny hemsida

20 000,-

Skarvsjö samfällighetsförening Skotersladd
(KS/2013:102)

21 000,-

101 200,-

7 500,-

Skarvsjö bygdegård
(KS/2013:101)

Förbättring av bygdegården
invändigt

138 000,-

Slussfors IK
(KS/2013:125)

Grillplats vid slalombacken

3 375,-
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KSAU § 83
Sökande/dnr

Ändamål

Belopp

Slussfors snöskoterklubb
(KS/2013:88)

Slutförande av upprustning
av skoterleder och skotersladd

SMU Storuman
(KS/2013:127)

Mobil projektduk

Stensele sportklubb
(KS/2013:98)

Upprustning av badplats vid
Boxan – ny brygga och lekattraktion

55 500,-

Stiftelsen Hemavankyrkan
(KS/2013:93)

Byte av tak och fönster,
tilläggsisolering och värmekonvertering i kyrkstuga

237 000,-

Storumans IK Skidor
(KS/2013:106)

Tidtagningsutrustning

80 500,-

Storuman Paintballförening
(KS/2013:83)

Inköp av utrustning

66 000,-

Storumans Folkets Husförening
(KS/2013:118)

Inköp av vinchanordning
m.m. för montering av ljusanordningar

75 000,-

154 000,-

4 500,-

Storumans missionsförsamling Förnyad estrad
(KS/2013:146)

20 000,-

Storumans missionsförsamling Reparation av entré
(KS/2013:145)

17 500,-

Tärna församling
(KS/2013:99)

Återinvigning av gamla
Meyerklockan

25 000,-

Tärna hembygdsförening
(KS/2013:117)

Energisparåtgärder vid
fastigheten Granås 1:21

50 250,-
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KSAU § 83
Sökande/dnr

Ändamål

Belopp

Tärna IK Fjällvinden
(KS/2013:120)

Högtalar- och mikrofonanläggning till Vikmyra
skidstadion

33 750,-

Tärna IK Fjällvinden
(KS/2013:119)

Belysning till Vikmyra skidstadion

37 500,-

Tärna mat- och kulturförening
(KS/2013:135)

Läger- och föreningsverksamhet

20 000,-

Tärnakören
(KS/2013:148)

Medhörning till ljudanläggning m.m.

11 300,-

Uman Puls
(KS/2013:152)

Utegym vid badsjön Vildmannagymmet

Åskilje Pausele bygdegårdsförening
(KS/2013:82)

Byte till LED-belysning
vid elljusspår

32 000,-

Filadelfiaförsamlingen
Storuman
(2012:103)

Dräneringsåtgärder,
Stensele

95 780,-

Slussfors IK
(KS/2012:95)

Byte av belysning vid
elljusspår

221 000,-

Storumans skoterklubb
(KS/2012:81)

Pistmaskin

300 000,-

Tärna jaktvårdskrets
(KS/2012:89)

Reparation av skjutbanor

150 000,-

176 600,-
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KSAU § 83
att avslå följande ansökningar om bidrag ur 2013 års bygdeavgiftsmedel:
Sökande/dnr

Ändamål

Arbetskooperativet
Ensamhetens ekonomisk
förening
(KS/2013:108)

Uppförande av smedja m.m.

Björkfors samfällighetsförening
(KS/2013:149)

Put and take-fiske

Boksjö fiskevårdsförening
(KS/2013:115)

Lodkartor, fiskdammar m.m.

Helene Isaksson, Norrberg
(KS/2013:97)

Inköp av projektor, filmduk och
högtalaranläggning för kulturarrangemang

Hemavan Tärnaby näringsförening
(KS/2013:111, KS/2012:378)

Pistmaskin

PR-föreningen Vildmannen
(KS/2013:137)

Förstudie till projekt skidskyttearena

Tärna IK Fjällvinden
(KS/2013:121)

Inköp av snöskoter

Tärna trädgårdssällskap
kultivator
(KS/2013:107)

Inköp av odlingsduk, häcksax och

Vaapsten Sijte
(KS/2013:114)

Kompletterande utrustning till storkåta

Storumans kommun/Storuman
fritid
(KS/2013:236)

Läktarvagn
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KSAU § 83
att pröva följande ansökningar vid fördelning av 2014 års bygdeavgiftsmedel:
Sökande/dnr
Högstaby stugförening
(KS/2013:116)

Ändamål
Båtlänning vid Kåtavikens rastplats
E12

PR-föreningen Vildmannen
(KS/2013:142)

Upprustning och aktiviteter vid
Badsjön

PR-föreningen Vildmannen
(KS/2013:142)

Bastuflotte

PR-föreningen Vildmannen
(KS/2013:136)

Skatepark som besöksmål

PR-föreningen Vildmannen
(KS/2013:141)

Informationscentral

PR-föreningen Vildmannen
(KS/2013:139)

Skridskobana vid Badsjön

Stall Granås
(KS/2013:110)

Gödselhus

Storumans Folkets Hus
KS/2103:133)

Takbyte och isolering

Södra Lapplands fjällräddarförening Lokal för förvaring och materialvård
(KS/2013:151)
av utrustning
Björkvattsdalens bygdegårdsförening Ombyggnad av Mobackagården
(KS/2012:90)
att rekommendera Björkfors samfällighetsförening och Boksjö samfällighetsförening att hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansöka om
bidrag ur fiskevillkorsmedel för projekten ”Put and take-fiske”
(KS/2013:149) respektive ”Lodkartor, fiskdammar m.m.” (KS/2013:115)
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KSAU § 83
att Hemavan Tärnaby näringsförenings ansökan om bidrag till pistmaskin
(KS/2103:111) omarbetas med Storumans kommun som sökande och därefter behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni
att PR-föreningen Vildmannens ansökan avseende förstudie till projekt
skidskyttearena (KS/2013:137) finansieras ur tidigare avsatta medel för
föreningens projekt ”Lapland Biathlon Arena” (skidskyttearena) enligt
arbetsutskottets beslut 2011-05-24, § 77
att pröva ansökan från Storumans kommun/Storuman fritid (KS/2013:236)
om bidrag till läktarvagn vid hantering av kommunstyrelsens investeringsbudget 2014.
----
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KS/2013:207 - 219

Förvärvstillstånd - Skarvsjö 2:134
Lennart Sjölund, Bjärred har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd att förvärva del av fastigheten Skarvsjö 2:134.
Fastighetens areal uppgår till totalt 132 hektar, varav 110 hektar är skogsmark.
Köpesumman uppgår till 2 300 000 kronor.
Enligt ansökan är avsikten med förvärvet tillskottsmark och fastigheten ska
brukas på deltid.
Enligt jordförvärvslagen ska boende i eller inflyttande till kommunen, om
påtagliga sysselsättningsskäl föreligger, prioriteras i första hand när jordoch 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 kommunala 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 till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen anhåller om kommunens till- eller avstyrkan senast den 24
maj 2013.
Arbetsutskottet beslutar
att tillstyrka ansökan.
-----
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KS/2013:219 - 219

Förvärvstillstånd - Åskilje 2:23
Henrik Johansson, Getinge har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd att förvärva del av fastigheten Åskilje 2:23.
Fastighetens areal uppgår till totalt ca 2,9 hektar, varav 2 hektar är åkermark.
Köpesumman uppgår till 100 000 kronor.
Enligt ansökan är avsikten med förvärvet nyetablering och fritidsbosättning.
Enligt jordförvärvslagen ska boende i eller inflyttande till kommunen, om
påtagliga sysselsättningsskäl föreligger, prioriteras i första hand när jordoch 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 kommunala 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 till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen anhåller om kommunens till- eller avstyrkan senast den 28
maj 2013.
Arbetsutskottet beslutar
att tillstyrka ansökan.
-----
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KS/2013:216 - 106

Årsstämma med Inlandskommunerna ekonomisk förening 2013
Inlandskommunerna ekonomisk förening håller föreningsstämma torsdag
den 13 juni på hotell Jokkmokk i Jokkmokk. I anslutning till årsstämman
hålls Inlandstinget som inleds torsdag den 13 juni och avslutas med lunch
fredag den 14 juni.
Kommunfullmäktige har 2010-11-30 uppdragit till kommunstyrelsen att
utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten,
föreningsstämmor m.fl. under mandatperioden.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens presidium att utse ombud vid
Inlandskommunerna ekonomisk förenings årsstämma 2013.
-----
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