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KSAU § 75  KS/2014:138 - 532 

 

Medborgarförslag - planering för järnväg mellan Storuman och Mo i  

Rana______________________________________________________ 

 

Sören Israelsson, Bergsäter, Storuman har 2014-03-19 lämnat in ett med-

borgarförslag om planering för järnväg mellan Storuman och Mo i Rana. 

 

I en motion 2007 från Sören Israelsson och Erold Westman föreslogs att en 

järnväg byggs mellan Storuman och den norska kuststaden Mo i Rana.  

 

I dagarna har Israelsson hittat rapporten ”Linjestudie för järnvägsdragning 

Storuman – Mo i Rana” som är ett examensarbete av Kenny Störsjö, gjort 

vid Luleå tekniska universitet, institutionen för samhällsbyggnad och natur-

resurser. 

 

Israelsson föreslår 

 

att kommunen med stöd av ovannämnda rapport, planerar för en järnväg 

mellan Storuman och den norska kuststaden Mo i Rana  

 

att detta sker genom att järnvägen tas med i nästa översiktsplan samt frågan 

förs fram till regeringen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-29, § 39 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Medborgarförslaget har därefter överlämnats till trafikplaneraren för tjäns-

teutlåtande. 

 

Trafikplanerarens bedömning 

Att etablera en ny järnväg mellan Storuman och Norge är framför allt en 

statlig angelägenhet och inte en kommunal.  

 

Kommunen har i sin fastställda översiktsplan lyft frågan om en järnvägs-

förbindelse mellan Storuman och Norge i kapitlen Planeringsförutsättning-

ar samt Mellankommunala och regionala frågor. Här står bland annat föl-

jande; 

 

”För att åstadkomma förbättrad sammanbindning mellan norska och 

svenska järnvägssystemet och få hög kvalitet på det öst-västliga transport-

stråket krävs på sikt en ny järnvägsförbindelse i regionen. I det underlag 

som utarbetas för den nationella transportplanen i Norge har en sådan  
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KSAU § 75 

 

koppling aktualiserats. Se bilagda utdrag ur Jernbanekorridorer. 16 sep-

tember 2010. Transportutveckling AS. I samverkan med Nordland fylkes-

kommune bör en möjlighetsstudie med målet att finna tänkbara järnvägs-

korridorer på svensk sida inledas.” 

 

Av Boverkets vision för 2015, där man pekar på vikten av de öst-västliga 

järnvägslänkarna, skrivs följande.  

 

”För att möta de krav som ställs på att kunna transportera alltmer gods 

och det på ett smidigt och miljömässigt acceptabelt sätt, utvecklas både 

järnväg och sjöfart, samtidigt som insatser för att förbättra logistiken ge-

nomförs. Framför allt de långväga lastbilstransporterna minskas. För att 

snabbt nå förbättringar av kapacitet, säkerhet, hälsa, liksom minskning av 

klimatpåverkan bör de tunga godstransporterna med störst tonnage föras 

över till järnväg och sjöfart. Satsningarna på järnväg och sjöfart bidrar i 

hög grad till att klimatmålen kan nås. En minskad biltrafik och färre last-

bilstransporter gynnar dessutom miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö 

och Frisk luft samt bidrar till en bättre folkhälsa. De öst-västliga järnvägs-

länkarna mellan Östersjön och Atlanten respektive Västerhavet blir allt vik-

tigare för persontrafiken och godstransporterna. Exempel på öst-västliga 

korridorer kan vara: Luleå–Narvik, Sundsvall–Trondheim och på längre 

sikt även Umeå–Mo i Rana. Regionen här är rik på naturresurser, så en 

förstärkning av ovan nämnda stråk bidrar till en klimatsmart utskeppning 

av gods från skogs- och mineralindustrin. Samtidigt kan järnvägarna 

samutnyttjas för besöksnäringen och regionala transporter och ge snabb 

tillgång till såväl norska flygplatser som norrlandskustens större städer. 

Därmed möjliggörs en större tillgänglighet såväl för besöksnäringen, som 

för arbetskraft och kompetensförsörjning.” 

 

I projektet Nordic Logistic Corridor hade man för avsikt att identifiera en 

järnvägskorridor mellan Storuman och Norge. I diskussion med den norska 

poliska ledningen har projektet dock valt att omdisponera medlen på grund 

av den problematik man har sett runt miljö, urbefolkning, bristande un-

derlag för bl.a. gods. Projektet har ansett att tiden inte är mogen för att peka 

ut en järnvägskorridor och har istället koncentrerat sig på att ta fram en bild 

av hur godsflöden rör sig i stråket idag och i framtiden. Godsanalysen har 

skett av hela stråket från Norge-Sverige och Finland. Projektet har för av-

sikt att etablera en databas över godsflöden som kontinuerligt uppdateras 

och på sikt kan ge nationen, regionen och Storumans kommun stor hjälp i 

den framtida planeringen av infrastruktur. 
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KSAU § 75 

 

I dagsläget finns inte de godsvolymer som skulle kunna motivera att kom-

munstyrelsen tar frågan till regeringen. Ytterligare råvaruetableringar, typ 

gruvetableringar, skulle dock kunna sätta frågan i ett annat läge. Ett arbete 

pågår i stråket för att skapa långsiktig kunskap om godsflöden och det kan 

på sikt bli ett stöd i det framtida planeringsarbetet. 

 

Samråd har skett med chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

vid beredning av medborgarförslaget.  

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Inger Carstedts tjänsteutlåtande 2014-08-04. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås. 

----- 
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KSAU § 76  KS/2014:13 - 040 

 

Finanspolicy för Storumans kommunkoncern 

 

Gällande finanspolicy är i behov och uppdatering och förslag till ny policy 

har därför upprättats.  

 

Den föreslagna finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverk-

samheten (likviditetsförvaltning och finansiering) inom kommunen och 

dess helägda dotterbolag (kommunkoncernen) ska bedrivas. 

 

Syftet med finanspolicyn är att: 

 

o Fastställa finansverksamhetens mål. 

 

o Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organise-

ras. 

 

o Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker 

som förekommer i finansverksamheten. 

 

o Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finans-

verksamheten. 

 

Hur väl kommunen idag uppfyller målen och riktlinjerna framgår av en sär-

skilt upprättad rapport för finansverksamheten.  

 

Beredande organs förslag 

Redovisningsansvarig Helena Viktorssons tjänsteutlåtande 2014-07-01. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till finanspolicy för kommunkoncernen antas 

 

att de i rapporten föreslagna åtgärderna för att anpassa finansverksamheten 

till finanspolicyn godkänns. 

----- 
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KSAU § 77  KS/2014:271 - 060 

 

Lokal utvecklingsstrategi (LUS) för Storumans kommun 2015-2018 

 

Lokalt tillväxtprogram för Storumans kommun (LTP) 2011-2014 fastställ-

des av kommunfullmäktige 2011-05-03. Programmet innehåller sju profil-

områden som identifierats som prioriterade för tillväxtarbetet i Storumans 

kommun: energi, gruvnäring, besöksnäring och handel, offentlig sektor, 

verkstadsindustri, trä- och skogsindustri samt rennäring/samenäring. Inom 

varje profilområde har insatser och ansvarsfördelning fastställts. Vissa av 

programmets intentioner och insatser har verkställts men ett antal punkter 

har ännu ej genomförts. 

 

I och med att en ny EU-programperiod inletts för åren 2014-2020 och att en 

ny regional utvecklingsstrategi (RUS) antagits i november 2013 behöver 

även det lokala tillväxtprogrammet revideras. I linje med den nya termino-

login blir beteckningen härmed ”lokal utvecklingsstrategi” (LUS). 

 

Förslag till reviderad lokal utvecklingsstrategi har tagits fram av en förvalt-

ningsövergripande arbetsgrupp. Till strategin bifogas en bilaga med specifi-

kationer av prioriterade insatsområden och principer för genomförande. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2014-07-14. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra till presidiet att tillsammans med kansliets utredare bearbeta för-

slaget till reviderad lokal utvecklingsstrategi inför kommunstyrelsens be-

handling av ärendet 2014-09-09.  

----- 
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KSAU § 78  KS/2014:166 - 104 

 

Regler för kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 

 

Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 

februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 och 

innebär sammanfattningsvis följande: 

 

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokra-

tin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbeta-

las och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grund-

stöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett 

politiskt parti som är en juridisk person, dvs. det måste finnas en registrerad 

lokal partiförening som kan ta emot stödet.  

 

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i 

fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa 

partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina plat-

ser i fullmäktige fr.o.m. 2014 års val. 

 

Kommunfullmäktige måste besluta om att de partier som får stöd ska redo-

visa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår 

och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att 

stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom 

granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna 

en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande 

bild av hur partistödet använts.  

 

Kommunfullmäktige ska också ta årliga beslut om utbetalning av partistö-

det. Kommunfullmäktige får – i de i förväg antagna reglerna för partistöd – 

besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en 

redovisning respektive en granskningsrapport.  

 

För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste kommunfullmäk-

tige anta vissa lokala regler för partistödet. Sveriges kommuner och lands-

ting har upprättat förslag till lokala regler som enbart innehåller de komplet-

terande regler som behövs i förhållande till kommunallagen. Lagstiftningen 

och de lokalt antagna reglerna bildar en helhet och ska ses tillsammans.  
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KSAU § 78 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-08  

 

att uppdra till Arvodeskommittén att bereda ärendet inför beslut av kom-

munfullmäktige 2014-06-17 

 

att uppdra till Arvodeskommittén att i sin beredning av ärendet även beakta 

Lycksele kommuns modell som innebär en fastställd totalsumma och pro-

centuell fördelning av partistödet. 

 

Arvodeskommittén har behandlat ärendet vid sammanträde 2014-05-06. 

Arvodeskommittén har tagit del av Lycksele kommuns gällande bestäm-

melser om partistöd och gått igenom Sveriges kommuner och landstings 

cirkulär 14:12 inkluderande förslag till regler för kommunalt partistöd. Uti-

från detta har förslag till regler för Storumans kommun upprättats.  

 

Av förslaget till regler framgår att oförändrade belopp föreslås avseende 

grundstöd och mandatstöd. Detta baseras på Arvodeskommitténs tidigare 

ställningstagande och yttrande över Karin Malmfjords motion om fördel-

ning av partistöd. Arvodeskommitténs ledamot Peter Åberg reserverade sig 

mot den föreslagna fördelningen mellan grundstöd och mandatstöd som 

anges i § 2 i förslaget till regler.  

 

Beredande organs förslag 

Arvodeskommitténs protokoll 2014-05-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-20, § 63. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03, § 69. 

 

Arbetsutskottet beslutade 2014-05-20 att komplettera arvodeskommitténs 

förslag till regler med att partistödet enbart får användas för politisk verk-

samhet på lokal nivå och inte är avsett att sändas vidare till regional eller 

nationell nivå inom respektive parti. 

 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2014-06-03 yrkade Karin 

Malmfjord (S) om en ändring av § 2 i reglerna som innebär att av totalt 

budgeterat belopp för partistöd fördelas 40 % till grundstöd och 60 % till 

mandatstöd. Bengt-Göran Burman (V) yrkae att arbetsutskottets tillägg om 

att partistödet endast får användas på lokal nivå skulle utgå. Kommunstyrel-

sen avslog dessa ändringsyrkanden. 

 

Kommunfullmäktige beslutade därefter 2014-06-17, § 58 att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen för framtagande av förslag till utformning av  
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KSAU § 78 

 

reglernas § 2 Grundstöd och mandatstöd i enligt med intentionerna i Kom-

munallagen. 

 

Vid sammanträdet förs en diskussion om partistödets utformning och att det 

i förarbetena till den ändring av Kommunallagen som trädde i kraft den 1 

februari 2014 anges att partistödets storlek bör stå i relation till partiernas 

styrka.  

  

Arbetsutskottet föreslår 

 

att reglernas § 2 Grundstöd och mandatstöd ändras till att grundstöd och 

mandatstöd anges i procent av totalt budgeterat belopp för partistöd  

 

att upprättat förslag till regler för kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperi-

oden 2014-2018 i övrigt fastställs  

 

att totalt budgeterat partistöd åren 2015—2018 ska uppgå till 300 000 kro-

nor per år.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att överlämna frågan om den procentuella fördelningen mellan grundstöd 

och mandatstöd till kommunstyrelsen.  

----- 

  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 10 (18)  

    

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-19 

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KSAU § 79  KS/2014:201 - 042 

 

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension till  

förtroendevalda (OPF-KL)________________________________ 

 

Sveriges Kommuner och landstings styrelse har den 20 oktober 2013 anta-

git förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroen-

devalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträ-

der ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har 

omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroen-

devalda. 

 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd som tar sikte på aktiv omställning, 

med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställ-

ningsstöd, och pensionsbestämmelser som i stora delar motsvarar pensions-

avtalet AKAP-KL som i ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomst-

principen.  

 

SKL:s styrelse rekommenderar att kommunerna antar bestämmelserna om 

omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) med tillhö-

rande bilaga.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-08-07. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 

(OPF-KL) med tillhörande bilaga antas.  

----- 
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KSAU § 80  KS/2014:212 - 024 

 

Granskning av bokslutsarbetet 2013 

 

Kommunens revisorer har genomfört granskning av bokslutsarbetet 2013 i 

syfte att besvara frågor om: 

 

o det på central nivå i rimlig grad finns dokumenterade instruktioner som 

rör granskningsområdet samt om de är kända i organisationen,  

 

o arbets- och ansvarsfördelning är tydlig och ändamålsenlig,  

 

o det sker dokumenterade avstämningar av väsentliga poster i bokföringen  

 

o om kommunens bokslutsdokumentation uppfyller rimliga krav på verifi-
ering av bokslutsposter.  

Granskningen har genomförts genom intervjuer samt dokumentanalys.  

 

Revisionsrapporten föreslår följande åtgärder: 

 

att kommunstyrelsen bör fastställa skriftliga instruktioner för bokslutsar-

betet samt, 

  

att det bör upprättas en skriftlig ansvars-/arbetsfördelning, dvs. en skriftlig 

förteckning över vem som gör vad i bokslutsarbetet.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2014-08-07. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsen ger administrativ chef i uppdrag att utarbeta en bok-

slutsanvisning inför bokslut 2014 som ska uppdateras årligen och motsvara 

ovanstående krav.  

----- 
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KSAU § 81  KS/2014:14 - 980 

 

Omdisponering av bygdeavgiftsmedel till bredbandsutbyggnad 

 

I handlingsplanen för 2014 års bygdeavgiftsmedel har 2 000 000 kronor av-

satts till bredbandsutbyggnad.  

 

För att upprätthålla kommunens ambition att varje år utöka bredbandsnätet 

och ge nya områden/byar möjlighet till bredband finns behov av ytterligare 

bygdeavgiftsmedel med 2 000 000 kronor.  

 

Vid genomgång av kontot för bygdeavgiftsmedel konstateras att det finns 

ett överskott av medel avsatta för medfinansiering av EU-projekt men som 

inte förbrukats. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att 2 000 000 kronor ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av 

EU-projekt överförs till bredbandsutbyggnad år 2014. 

----- 
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KSAU § 82  KS/2014:14 – 980 

KS/2013:393 – 220 

 

Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2014 till förrådsbyggnad - 

Bergnäs samfällighetsförening________________________________ 

 

Bergnäs samfällighetsförening har 2013-11-15 ansökt om bidrag ur 2014 

års bygdeavgiftsmedel för förrådsbyggnad intill befintlig byastuga. Av 

misstag fanns inte denna ansökan med i beslutsunderlaget när arbetsutskot-

tet 2014-05-20 beslutade om fördelning av bygdeavgiftsmedel till enskilda 

projekt.  

 

Med anledning av detta har sökanden meddelats att ansökan istället kan 

prövas vid arbetsutskottets augustisammanträde men att den måste komplet-

teras för att uppfylla kommunens kriterier för bidrag ur bygdeavgiftsmedel.  

 

Vid sammanträdet meddelar redovisningsansvarig att det inte kommit in 

några kompletteringar från sökanden. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avslå Bergnäs samfällighetsförenings ansökan om bidrag ur 2014 års 

bygdeavgiftsmedel för förrådsbyggnad. 

----- 
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KSAU § 83  KS/2014:14 – 980 

   KS/2014:272 - 288 

 

Ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2014 för dräneringsåtgärder 

vid fastigheten Centrum 3 - Filadelfiaförsamlingen, Storuman_______  

 

Filadelfiaförsamlingen i Storuman har beviljats 95 780 kronor i bidrag ur 

2013 års bygdeavgiftsmedel för dräneringsåtgärder vid fastigheten Centrum 

3 i Stensele. Lokalen används som secondhandbutik.  

 

Filadelfiaförsamlingen har 2014-07-14 inkommit med en ansökan om ytter-

ligare 35 000 kronor för att dessa dräneringsåtgärder ska kunna genomföras. 

 

Bedömning 

Ansökan kan ses som en komplettering av tidigare ansökan. Totalt beviljade 

medel skulle då bli 130 780 kronor. Som egen finansiering har angetts en 

egen insats om 9 220 kronor och eget arbete 30 000 kronor. 

 

Det finns ett överskott på kontot för bygdeavgiftsmedel beroende på åter-

förda projekt och ackumulerade räntor från tidigare år. 

 

Beredande organs förslag 

Redovisningsansvarig Helena Viktorssons tjänsteutlåtande 2014-07-15. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Filadelfiaförsamlingen i Storuman bidrag ur 2014 års bygdeav-

giftsmedel med 35 000 kronor för dräneringsåtgärder vid fastigheten  

Centrum 3 i Stensele 

 

att bidraget beviljas under förutsättning att föreningen kan stå för den egna 

finansieringen.  

----- 
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KSAU § 84  KS/2014:228 - 430 

 

Remiss - ”Regional strategi för hållbar mineralutvinning i  

Västerbottens och Norrbottens län - 2025”_____________ 

 

Länsstyrelsen Norrbotten har i remiss daterad 2014-05-28 berett Storumans 

kommun möjlighet att yttra sig över Regional strategi för hållbar mineral-

utvinning i Västerbottens och Norrbottens län – 2025.  

 

Länsstyrelsen i Norrbottens län samordnar revideringen av strategin i nära 

samverkan med Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Norr-

bottens läns landsting och Luleå tekniska universitet.  

 

Syftet med strategin är att främja en hållbar utveckling av gruvnäringen i 

länen och därmed bidra till utförandet av Sveriges och EU:s målsättningar. 

De bägge länen står för 90% av EU:s produktion av järnmalm, 46% av guld 

och 12% av kopparproduktionen. Västerbotten och Norrbotten har lång er-

farenhet av gruvverksamhet i hela värdekedjan, från prospektering till sam-

hällsbyggande, erfarenhet som kan vara till gagn även för andra regioner 

och länder.  

 

Förslag till yttrande har upprättats av projektledare Jimmy Lindberg. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra till presidiet att efter mindre redaktionella ändringar avge yttran-

det till länsstyrelsen i Norrbottens län.  

----- 
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KSAU § 85  KS/2014:240 - 189 

 

Remiss – ”Samverkansrutiner för kriskommunikatörer i Västerbottens  

län”________________________________________________________  

 

Länsstyrelsen Västerbotten har inbjudit Storumans kommun att senast 

2014-08-29 lämna synpunkter på dokumentet Samverkansrutiner för kris-

kommunikatörer i Västerbottens län. Dokumentet är ett resultat av svaren 

på den regionala kriskommunikationsplanen som varit ute på remiss i de-

cember 2013. Slutsatserna från den remissrundan var att det inte fanns ett 

behov av en regional kriskommunikationsplan i den omfattningen, utan att 

behov istället var att tydliggöra rutinerna för samverkan vid en kris för be-

rörda kommunikatörer i Västerbottens län. Tydligare rutiner underlättar ar-

betet för kommunikatörerna vid en kris eller allvarlig händelse som kräver 

samverkan med kommunikatörer i andra organisationer. Samverkansruti-

nerna ska ses som ett stöd till befintliga lokala informations-

/kriskommunikationsplaner.  

 

Samverkansrutinerna har arbetats fram av en särskild arbetsgrupp bestående 

av representanter från länsstyrelsen, Polismyndigheten och Västerbottens 

läns landsting samt Nordmalings och Skellefteå kommuner.  

 

Förslaget har överlämnats till informatören för synpunkter/förslag till ytt-

rande.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att meddela länsstyrelsen att Storumans kommun inte har några synpunkter 

på förslaget till samverkansrutiner för kriskommunikatörer i Västerbottens 

län. 

----- 
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KSAU § 86  KS/2014:276 - 219 

 

Förvärvstillstånd - del av Joeström 1:13 

 

Jan och Elvi Sandström har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd att för-

värva ½ av fastigheten Joeström 1:13. 

 

Fastighetens areal uppgår till totalt ca 70 hektar, varav 3 hektar åkermark. 

  

Köpesumman uppgår till 825 000 kronor. 

 

Enligt ansökan är avsikten med förvärvet bosättning och brukning på fritid.  

 

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 köparna 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 kommit till länsstyrelsen.  

 

Länsstyrelsen anhåller om kommunens till- eller avstyrkan senast den 20 

augusti. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tillstyrka ansökan. 

----- 
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KSAU § 87  KS/2014:108 - 106 

 

Extra årsmöte med föreningen Giron sámi teáhter (samisk teater) 2014 

 

Föreningen Giron Sámi teáhter (samisk teater) håller extra årsmöte den 21 

augusti i Kiruna. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att utse Ulf Vidman till kommunens ombud vid årsmötet 

 

att uppdra till presidiet att utarbeta direktiv inför årsmötet.  

----- 

  

 


