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 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-10-08, kl. 11.30—12.30 

    

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande  

Veronika Håkansson (M) 

 Tina Kerro (FP) 

 Karin Malmfjord (S) 

 Peter Åberg (S) 

    

Övriga Maria Mickelsson sekreterare 

 Peter Persson koncernchef  

 Ralph Johansson  kanslichef 

 Debora Jonsson  teknisk chef, §§ 105 och 111 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Karin Malmfjord 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-10-14 Paragrafer §§ 105—112  

 

 

Underskrift  Sekreterare …………………………………………………… 

 Maria Mickelsson 

  

                      

                    Ordförande ……………………………………………………    

 Tomas Mörtsell 

  

 

                      Justerande  ……………………………………………………  

 Karin Malmfjord 

   

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Sammanträdesdatum                     2013-10-08 

 

Datum då anslaget sätts upp          2013-10-14          Datum då anslaget tas ned    2013-11-05 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KSAU § 105  KS/2013:331 - 251 

 

Exploateringsavtal - Björkfors 1:450 och 1:598, Hemavan 

 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och Romar Bygg AB. 

 

Exploateringen avser fastigheterna Björkfors 1:450 och 1:598 i Hemavan. 

Fastigheterna är belägna inom Kungsbackenområdet. 

  

I avtalet sägs bland annat: 

 

 Exploatören har att utföra vägar, belysning, förberedelse för bred-

band, vatten och avlopp till exploateringsområdena. Exploatören byg-

ger fritidshus alternativt säljer tomter/markområden till intressenter 

för byggande av fritidshus m.m. i enlighet med ny detaljplan. 

Ovanstående arbeten sker i Exploatörens regi och under hans ansvar. 

 

 Vatten och avloppsfrågan löses via kommunens vatten- och avlopps-

nät med anslutningspunkt som anvisas av kommunens tekniska av-

delning. Stamledningarna som byggs i området för vatten och avlopp 

överlämnas till kommunen efter att dessa färdigställts och godkänts 

av kommunens handläggare av vatten- och avloppsfrågor samt relat-

ionshandlingar överlämnats både analogt och digitalt MapInfo-

format. 

 

 Exploatören erlägger anläggningsavgift enligt kommunens gällande 

VA-taxa. 

 

 Lokalgator anordnas i enlighet med detaljplan med anslutning mot 

Kungsvägen. En komplett projektering samt utsättning av sakkunnig 

ska ske innan vägbyggen påbörjas. 

 

 Exploatören ska utföra förberedelser för bredband genom att dra slang 

samt placera brunnar enligt projekterat underlag och anvisningar. Ex-

ploatören ska även utföra anslutningar till varje fastighet. Slangar, 

kopplingsbrunnar etc. tillhandahålls av kommunen som även ska 

svara för projektering och samordning. Kommunen övertar bredband-

snät utan kostnad. Respektive fastighetsägare betalar anslutningsav-

gift i samband med att fastigheten kopplas till bredbandsnätet. 
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KSAU § 105 

 

 Exploateringen bedöms kunna påbörjas snarast sedan detaljplanen 

vunnit laga kraft och beräknas pågå i första hand i en femårsperiod. 

 

 Exploatören lämnar en säkerhet till ett värde av 500 000 kronor i form 

av garanti som kommunen godkänner. Säkerheten ska nedskrivas med 

200 000 kronor när lokalgatorna, belysningen och förberedelser för 

bredband är färdigställda, besiktade och godkända samt med 250 000 

kronor när huvudledningarna för vatten och avlopp är färdigställda, 

besiktade och godkänd och med 50 000 kronor när hela infrastruk-

turen är klar. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-09-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns. 

----- 
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KSAU § 106  KS/2009:389 - 000 

 

Samverkan med Åsele kommun - nytt avtal och reglemente för  

Samverkansnämnden LYST (Lycksele och Storuman)_______ 

 

Samverkan mellan Lycksele och Storumans kommuner gällande kundtjänst 

har varit framgångsrikt och andra kommuner har visat intresse kring sam-

arbetet. Åsele kommun har under en tid fört diskussion med verksamhets-

ansvarig för kundtjänst och IT-kontoret i Lycksele i fråga om telefoni. För 

att formalisera ett samarbete, har Åsele kommun 2013-04-15 kommit in 

med en intresseanmälan om inträde i Samverkansnämnden LYST. Åsele 

kommunfullmäktige har 2013-05-20 beslutat om en avsiktsförklaring  

avseende samarbete inom LYST.  

 

Samverkansnämndens LYST ambition är att Åsele kommun ska ingå i 

samverkan och förslag till nytt samverkansavtal och reglemente har upp-

rättats. Lyckseles och Storumans kommuners ledamöter kvarstår under åter-

stående mandatperiod och Åsele kommun utser ledamöter som ska ingå i 

nämnden. Samverkansavtalet ska träda i kraft 2014-01-01. 

 

I samband med att det nya samverkansavtalet börjar gälla kan det vara 

gynnsamt att nämnden får en annan benämning, som till exempel knyter an 

till inlandsregionen och om fler kommuner önskar ansluta till nämnden i 

framtiden. 

 

Beredande organs förslag 

Samverkansnämndens LYST protokoll 2013-09-09, § 35.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för  

Samverkansnämnden LYST fastställs.  

----- 
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KSAU § 107  KS/2013:326 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2013 - kommunstyrelsen 

 

Delårsrapporten ska innehålla en verksamhetsberättelse och ett ekonomiskt 

resultat för perioden januari–augusti samt en prognos för helåret 2013. 

 

Delårsrapport för kommunstyrelsen har upprättats.  

 

Kommunstyrelsen har förbrukat 65 procent av budgeten per den 31 augusti 

vilket är två procentenheter under riktpunkten. Kommunstyrelsen progno-

stiserar för helåret ingen avvikelse mot tilldelad budgetram. 

 

I prognosen har en neddragning gjorts på underhållet för gator och vägar 

med 1 000 000 kronor p.g.a. att underhållet för vatten och avlopp prognosti-

seras att överskrida avsatta medel för ändamålet med 1 000 000 kronor.  

 

Poster som väsentligt positivt avviker från budget är fastighetsförvaltningen 

900 000 kronor, gator och vägar 1 200 000 kronor och bredband 500 000 

kronor. 

 

Poster som väsentligt negativt avviker från budget är vatten och avlopp 

2 000 000 kronor, preparering av elljusspår 440 000 kronor och arbets-

marknadsbefrämjande åtgärder 400 000 kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-09-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att underhållet på gator och vägar minskas med 1 000 000 kronor 2013 

 

att delårsrapporten för kommunstyrelsen fastställs. 

----- 
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KSAU § 108  KS/2013:80 – 040 

KS/2013:15 - 009 

 

Uppföljning av internkontroll 2013 

 

Enligt kommunstyrelsens uppföljningsplan för 2013 ska en rapport lämnas 

till kommunstyrelsen angående internkontrollarbetet inom kommunstyrel-

sens verksamhetsområde.  

 

Följande rutiner och system har kontrollerats löpande 2013: 

 

o Löpande i samband med utanordningar har det kontrollerats att attestreg-

lementet har följts. Inga felaktigheter har rapporterats.  

 

o Mervärdesskattens fördelning mellan kommunmoms och vanlig moms 

har kontrollerats varje månad. Inga felaktigheter har rapporterats. För-

delningsnycklarna för fördelning av kommunmoms och vanlig moms bör 

uppdateras med aktuellare data. 

 

o Löpande i samband med utanordningarna har det kontrollerats att regler-

na för representation har följts. De felaktigheter som upptäckts är att i 

vissa fall har inte alla som varit med vid representationen upptagits på 

utanordningsunderlaget. Kompletteringar har begärts från utanordnings-

ansvarig i dessa fall innan utanordning slutligen skett.     

 

Följande rutiner och system har ännu inte kontrollerats 2013: 

 

o Skattefria och skattepliktiga förmåner 

 

o Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

o Delegationsordning 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-09-30. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att rapporten över internkontrollarbetet inom kommunstyrelsens verksam-

hetsområde godkänns. 

----- 
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KSAU § 109  KS/2013:239 - 533 

 

Stöd för investering i instrumentlandningssystem (ILS) vid Hemavans 

flygplats - Hemavan Tärnaby Airport AB _______________________ 

 

Hemavan Tärnaby Airport AB har ansökt om kommunal finansiering på 

1 500 000 kronor för investering i instrumentlandningssystem (ILS) vid 

Hemavans flygplats. Ansökan om kommunal finansiering är en del i bola-

gets ansökan till länsstyrelsen om regionalt investeringsstöd. Totalt uppgår 

investeringen till 3 500 000 kronor varav 1 420 000 kronor avser byggnader 

och anläggningar, 1 250 000 kronor avser maskiner och inventarier. 

 

Storumans kommun äger 44 % och privata intressenter äger 56 % av bola-

get. Utifrån statsstödsregler och kommunallagen kan inte kommunen ensi-

digt stötta bolaget med bidrag. Om kommunen ska lämna bidrag till bolaget 

måste övriga aktieägare lämna proportionellt lika stort bidrag. 

 

Kommunen äger flygplatsen förutom maskiner, inventarier och flyghangar 

som ägs av bolaget. Investeringarna i byggnader och anläggningar skulle 

kommunen själv kunna svara för medan bolaget hanterar övriga poster i 

regionalt investeringsstöd. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-09-20. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att bidragsansökan på 1 500 000 kronor avslås utifrån nuvarande utform-

ning  

 

att 1 420 000 kronor ur investeringsbudgeten 2014 avsätts för ILS-

investeringen vid flygplatsen i Hemavan för de delar som rör byggnader 

och anläggningar 

 

att investeringen får göras under förutsättning att nuvarande hyresavtal  

med Hemavan Tärnaby Airport AB justeras för att täcka kommunens ökade 

kapitalkostnader som följer av investeringen. 

----- 
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KSAU § 110  KS/2013:327 - 519 

 

Medfinansiering - projekt Small Airports Future Evolution, SAFE 

 

Storumans kommunföretag AB har via näringslivskontoret 2013-09-26 

lämnat in en ansökan om medfinansiering av projektet Small Airports  

Future Evolution, SAFE. 

  

Ett tidigare projekt, Airport Test Site, har genomförts med syfte att dra till 

sig testverksamhet till Storumans flygplats. Ett positivt resultat från detta 

projekt blev att SAAB Aerospace avser att göra flygtester och en avsikts-

förklaring har skrivits mellan SAAB och kommunen. Under projekttiden 

framkom ett flertal nya idéer som också avses att hanteras inom det nya 

projektet. 

 

Syftet med projektet SAFE är att genomföra en förstudie med inriktning 

mot rationaliseringar för glesbygdsflygplatser: 

 

o att bedöma möjligheterna att testa och utveckla flygplatsrelaterad utrust-

ning till exempel genom att skala ned teknik, som till stor del redan 

finns, som ska förbättra drift/ekonomi på mindre flygplatser avsevärt. 

 

o att bedöma möjligheterna att bygga ett affärsmässigt fundament som kan 

skapa ett test- och kunskapscenter. 

 

o att bedöma möjligheterna att skapa underlag för företag i branschen att 

etablera sig på flygplatsen. 

 

o att bedöma möjligheterna att skapa mervärde för företagen då de med 

olika inriktningar kan finna synergier. 

 

o att bedöma möjligheterna att skapa ett nav där utveckling sker av flyg- 

och flygplatsrelaterad utrustning. 
 

Projektets mål på kort och lång sikt är att: 

 

o knyta kunskap till projektet och vidare till ett utvecklingscenter. 

 

o testa nya tekniska lösningar. 

 

o skapa ett beslutsunderlag för att gå vidare med förstudiens identifierade 

verksamhetsområden till sommaren 2014. 
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KSAU § 110 

 

o inom 5 år implementera centrum/centra för ”Remote Tower”-funktion 

som ska kunna ersätta AFIS/CTR på mindre flygplatser. 

o inom 5-10 år kunna implementera lösningar för brand- och räddnings-

funktionen tillsammans med exempelvis den kommunala räddningstjäns-

ten. 

 

o inom 5 år kunna implementera ett system för säkerhetskontroll som är 

automatiserat i en utsträckning som minst ska halvera kostnaden och ti-

den för denna funktion på flygplatserna. 

 

Projektet kan ses som en del av utvecklingsstrategin ”Attraktiva Storumans 

kommun”, inom fokusområdena ”utbildning och kompetens” samt ”kom-

munikation och infrastruktur”. 

 

Projektägare är Storumans kommunföretag AB. 

 

Projekttiden är 2013-10-01—2014-01-31. 

 

Den totalt projektbudgeten uppgår till 350 000 kronor och fördelas enligt 

följande: 

 

Kostnader 

Administration 25 000 kr 

Projektledning 75 000 kr 

Köp av tjänst 200 000 kr 

Resor 50 000 kr 

 

Finansiering 

Storumans flygplats AB175 000 kr 

Storumans kommun175 000 kr 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2013-09-27. 

Koncernledningsgruppens förslag 2013-09-30. 

 
Arbetsutskottet beslutar 

  
att delta i projektet 

 

att finansiering sker ur avsatta bygdeavgiftsmedel för medfinansiering av 

EU-projekt. 

----- 
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KSAU § 111  KS/2013:206 - 057 

 

Upphandling - leasingfordon 

 

Tekniska avdelningen har infordrat anbud på leasing av fordon uppdelat på 

följande fyra kategorier:  

 

o Modell mindre bussar 

o Modell skåpbil 

o Modell småbil eller modell större än småbil 

o Modell storbil 

 

Vid anbudstidens utgång har fyra anbud kommit in, vilket framgår av pro-

tokoll fört vid anbudsöppning 2013-09-03. 

 

Vid sammanträdet redovisas en förteckning över inkomna anbud samt en 

utvärdering utifrån upprättade kriterier.  

 

Beredande organs förslag 
Teknisk chef Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2013-08-19. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tilldela avtal per kategori 

 

att erbjuda samtliga anbudsgivare att teckna avtal 

 

att avrop från avtalet ska ske efter rangordning enligt följande:  

 

Modell mindre bussar 

1. Nordemans Bil AB 

2. Bilbolaget Nord AB 

 

Modell skåpbil 

1. Burlin Motor i Umeå AB 

2. Nordemans Bil AB 

3. Bilbolaget Nord AB 

4. Bilspektrum AB 
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KSAU § 111 

 

Modell småbil eller modell större än småbil 

1. Burlin Motor i Umeå AB 

2. Bilspektrum AB 

3. Nordemans Bil AB 

4. Bilbolaget Nord AB 

 

Modell storbil 

1. Nordemans Bil AB 

2. Burlin Motor i Umeå AB 

3. Bilspektrum AB 

4. Bilbolaget Nord AB 

----- 
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KSAU § 112  KS/2013:332 - 101 

 

Budgetberedning t.o.m. 2014 

 

Kommunfullmäktige antog 2010 en fyra års budget för åren 2011 till 2014. 

Budgeten sträcker sig över mandatperioden och ingen budgetberedning ut-

sågs för åren 2011 till 2014.  

 

Inför att nuvarande budgetperiod börjar närma sig sitt slut samt att de eko-

nomiska förutsättningarna förändrats föreslås det att en budgetberedning  

inrättas för återstående delen av nuvarande mandatperiod. Budgetbered-

ningen föreslås utgöras av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter samt 

att de partier som inte är representerade i arbetsutskottet får utse en egen le-

damot i budgetberedningen.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2013-09-30. 

   

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tillsätta en budgetberedning för återstående delen av mandatperioden 

2011-2014 

 

att ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott utgör budgetberedning 

tillsammans med en representant från varje parti som inte är representerat i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

-----   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


