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Kommunstyrelsens arbetsutskott  2014-12-02 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-12-02, kl. 11.20-14.30 

 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 

    

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Veronika Håkansson (M) 

 Tina Kerro (FP) 

 Karin Malmfjord (S) 

 Kurt Forsberg (S) tjänstgörande ersättare 

    

Övriga Maria Mickelsson sekreterare 

 Peter Persson koncernchef  

Mari Salomonsson handläggare §§ 110-111 

 Debora Jonsson ingenjör §§ 109, 113 och 122 

   

  

 

 

 

 

 

Utses att justera Karin Malmfjord 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2014-12-08 Paragrafer § 108-122  

 

 

 

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                     2014-12-02 

 

Datum då anslaget sätts upp          2014-12-08      Datum då anslaget tas ned    2014-12-30 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KSAU § 108  KS/2014:355 - 041 

 

Kommunstyrelsens detaljbudget 2015 

 

Kommunfullmäktige har 2014-11-25 fastställt kommunstyrelsens bud-

getram 2015 till 60 408 000 kronor inklusive 801 000 kronor för drift av 

Laxnäs 1:21 (Folkets Hus i Tärnaby).  

 

Koncernchefen har i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen tagit 

fram ett förslag till detaljbudget för kommunstyrelsens verksamhet. 

 

Väsentliga förändringar mot detaljbudget 2014: 

 

o Medel har avsatts till inrättad tjänst som ingenjör (1,0) vid tekniska av-

delningen. 

 

o Räddningstjänstens budget har uppräknats med 612 000 kronor utöver 

ordinarie ramökning på 1,5 procent.  

  

o 1 300 000 kronor extra har avsatts för underhåll av belysning. 

 

o 1 000 000 kronor extra har avsatts för underhåll av fastigheter. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-11-20. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till detaljbudget 2015 för kommunstyrelsen antas. 

----- 
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KSAU § 109  KS/2014:356 - 040 

 

Taxor och avgifter 2015 för kommunstyrelsen 

 

Förslag till taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamhet har upprät-

tats. 

 

Förslaget innebär i korthet följande: 

 

o Personalkostnader inom teknisk verksamhet höjs med ca 3 %. 

 

o Avgifter inom räddningstjänstens verksamhet höjs för att nå full kost-

nadstäckning. Höjning av avgifterna för tillsyn bedöms dock behöva  

göras i två etapper, d.v.s. 2015 och 2016. 

 

o Avgifter för Storumans camping återinförs för lågsäsong då kommunen 

själv hyr ut stugorna. 

 

o Övriga taxor föreslås vara oförändrade. 

 

Beredande organs förslag 

Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2014-11-20. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra till tekniska avdelningen att omarbeta förslaget till taxa för  

Turistanläggningar (campingplatser och stugbyar)  

 

att därefter överlämna förslaget till taxor och avgifter för kommunstyrelsen 

att gälla fr.o.m. 2015-01-01 till kommunstyrelsen för antagande.  

----- 
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KSAU § 110  KS/2014:353 - 252 

 

Markförvärv - Asfaltverket 2 

 

Storumans kommun äger idag de fastigheter som omger NLC Storuman-

terminalen förutom Asfaltverket 2. Fastigheten Asfaltverket 2 ägs idag av 

NCC AB och har en areal om 28 249 kvm.  

 

NCC avvecklar hela sin verksamhet i Storuman och Storumans kommun 

har nu fått möjlighet att förvärva Asfaltverket 2. Vid förvärv av denna fas-

tighet får Storumans kommun ett enhetligt ägande av industrimarken.  

 

Fastigheten överensstämmer med gällande detaljplan. 

 

Överlåtelsehandling upprättas så snart analys av begärd markundersökning 

erhållits. 

 

Överenskommelse om köpesumma har träffats. Investeringen ryms inom 

kommunstyrelsens investeringsram. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2014-11-20. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att fastigheten Asfaltverket 2 förvärvas för en köpesumma om 500 000 

kronor. 

----- 
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KSAU § 111  KS/2014:354 - 296 

 

Förvärv av hall och förrådsbyggnader - Asfaltverket 

 

NCC har för avsikt att avveckla hela sin verksamhet i Storuman. Storumans 

kommun har erbjudits att förvärva fastigheten Asfaltverket 2 som ligger i 

anslutning till NLC Storumanterminalen. 

 

Förutom försäljning av fastigheten, offereras följande: 

 

o PMH-hallbyggnad ca 800 kvm 

o Varmbonat inrett förråd (Lentab) 

o Kallförråd 

o Diverse material (rördelar, brunnar, ”tungt skydd”, gatsten mm) 

o 2 grushögar, ca 1800 kubikmeter 

o 1 sandhög, ca 100 kubikmeter 

 

Överenskommelse om köpesumma har träffats. Investeringen ryms inom 

kommunstyrelsens investeringsram. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2014-11-20. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att lös egendom enligt ovan förvärvas för en köpesumma om 500 000 kro-

nor. 

----- 
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KSAU § 112  KS/2014:328 - 820 

 

Utbildning för förtroendevalda 2015 

 

I och med att en ny mandatperiod inleds ska utbildning av förtroendevalda 

genomföras. En del av utbildningen förväntas genomföras lokalt medan en 

del genomförs regionalt.  

 

Följande utbildningsupplägg föreslås:  

 

Basdag 13 januari 2015 i Luspengymnasiets aula, Storuman 

Heldagsutbildning för samtliga förtroendevalda med grundläggande utbild-

ning om bland annat: 

  

o Hur fungerar en kommun? 

o Vad är min roll och uppgift som politiker? 

o Kommunens ekonomi och organisation 

o Viktiga lagar och principer 

o Kommunala styrdokument, planer och reglementen 

 

Utbildning på nämndsnivå (under januari/februari) 

Utbildning genomförs i anslutning till ordinarie sammanträden eller tema-

dag om: 

  

o Nämndens ansvarsområden och uppgifter 

o Verksamhetsplanering 

o Offentlighet och sekretess 

 

Regional utbildning  

Utbildning genomförs i Region Gävleborgs regi med Axel Danielsson Kon-

sult som föreläsare. 

 

o Presidieutbildning för ny- och omvalda ordförande och vice ordförande i 

fullmäktige, nämnder och styrelser, måndag den 12 januari i Umeå 

(Folkets Hus) 

 

o Nyvalda och omvalda 2014 Ta ditt ansvar som förtroendevald!, tisdag 

den 21 april i Lycksele (Ansia) 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2014-11-21. 
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KSAU § 112 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att utbildning genomförs för förtroendevalda i kommunstyrelsen och kom-

munfullmäktige enligt föreslaget upplägg 

 

att målgruppen för basdagen den 13 januari är både nyvalda och omvalda 

ledamöter och ersättare 

 

att målgruppen för den regionala utbildningen den 21 april är nyvalda  

ledamöter och ersättare 

 

att övriga nämnder rekommenderas delta i de redovisade utbildningarna.  

----- 
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KSAU § 113  KS/2014:328 - 820 

 

Driftbidrag och anläggningsbidrag år 2015 och 2016 - Luspens ryttar-

förening____________________________________________________ 

 

Luspens Ryttarförening har ansökt om utökat driftbidrag för sin verksam-

het. Föreningen anger att skälet till detta är att tillmötesgå efterfrågan både 

då det gäller aktiviteter dagtid samt det ökande antalet ridande elever. Före-

ningen har begärt ett bidrag om 525 281 kronor totalt 2015. Ansökan om 

medel fördelas enligt följande: 

 

Ändamål Bidrag, kronor 

Inköp av tjänst lokal redovisningsbyrå 6 000 

Anläggningsbidrag uppstallningsplatser 72 000 

Hästdrift 2 016 

Driftkostnader och nödvändigt innehåll 130 000 

Nettolönekostnad 2015 192 265 

Inköp av hästar 120 000 

Totalt 525 281 

 

En ekonomisk analys är gjord om förutsättningarna för driften av förening-

ens verksamhet 2015 och 2016. Utgår inget bidrag utöver tidigare beslut 

gör föreningen ett underskott dom bedöms till ca 184 000 kronor. Om häst-

inköp exkluderas uppgår underskottet till 64 000 kronor. 

  

I ny kalkyl 2015 finns det med 90 000 kronor bygdeavgiftsmedel för inköp 

av hästar samt 164 000 kronor bidrag till bemanning i föreningen. T.o.m. 

med sista juni 2015 finns 0,75 administratör och 1,0 projektledare. Fr.o.m. 

första juli finns 0,75 administratör och 0,50 driftpersonal med i underlaget. 

I kalkyl 2016 minskas bidraget till bemanning med 70 000 kronor till 

94 000 kronor. Bygdeavgiftsmedel för inköp av hästar utgår 2016. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-11-24. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att föreningen uppmanas inkomma med en ansökan om bygdeavgiftsmedel 

vid ordinarie behandling av bygdeavgiftsmedel 2016 

 

att bidrag för anställd personal på årsbasis 1,50 tjänst lämnas med 164 000 

kronor 2015 
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KSAU § 113 

 

att bidrag för anställd personal på årsbasis 1,25 tjänst lämnas med 94 000 

kronor 2016 

 

att anläggningsbidrag utgår med 64 000 kronor 2015 och 2016 

 

att finansiering av 2015 års bidrag sker ur verksamhet 10211 kommun-

styrelsens förfogande 

 

att finansiering av 2016 års bidrag inarbetas i kommunstyrelsens detaljbud-

get 2016. 

----- 
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KSAU § 114  KS/2014:329 - 820 

 

Bidrag till genomförandet av 25-årsjubileum av Ingemartrofén - Tärna 

IK Fjällvinden _______________________________________________ 

 

Tärna IK Fjällvinden har kommit in med en ansökan om medel för att  

genomföra jubileumsaktiviteter kring Ingemartrofén 2015.  

 

2015 firar Ingemartrofén 25 år och en mängd ideellt arbetande funktionärer 

kommer att arbeta många intensiva timmar för att tävlingsarena, backe,  

banor, jubileumsfest samt tillhörande aktiviteter ska bli en storslagen och 

glädjefull upplevelse för alla inblandade.  

 

För att tydligt visa att Ingemartrofén i år firar 25 år kommer en jubileums-

middag anordnas där Tärna IK Fjällvindens främsta profiler bjuds in. Även 

de som dedikerat många år av ideellt arbete till Fjällvindens framgångsar-

bete kommer att bjudas in. Det viktigaste är att de tävlande ungdomarna ska 

både i backen och i olika aktiviteter märka att tävlingen jubilerar. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-11-24. 

   

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Tärna IK Fjällvinden beviljas bidrag med 100 000 kronor för genomfö-

rande av 25-års jubileum av Ingemartrofén i Tärnaby 2015. 

 

att finansieringen sker ur verksamheten 10211 kommunstyrelsens förfo-

gande. 

----- 
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KSAU § 115  KS/2014:63 -  

 

Ansökan om utökat verksamhetsbidrag 2015 samt kompensation för 

flyttkostnader - Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO),  

Storuman __________________________________________________ 

 

HSO har kommit in med en begäran om utökat bidrag 2015 samt kompen-

sation för flyttkostnader 2014. 

 

HSO har begärt utökat bidrag 2015 från nuvarande 131 000 kronor till 

206 960 kronor. I det utökade bidraget ingår ökade hyreskostnader med 

21 600 kronor när man bytt verksamhetslokaler. 

 

HSO har begärt kompensation för flyttkostnader 2014 med 7 788 kronor i 

samband med att man bytte lokaler. 

 

Bedömningen är att HSO:s val av att byta lokaler orsakat organisationen 

kostnader i form av högre hyra samt flyttkostnader. De högre hyreskostna-

derna kommer att innebära att organisationen måste ompröva sin verksam-

het om man inte får ett utökat bidrag   

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2014-11-24. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att HSO:s begäran om utökat bidrag 2015 avslås. 

 

att HSO:s bidrag 2015 ska uppgå till 131 000 kronor. 

 

att HSO:s begäran om kompensation för flyttkostnader 2014 avslås. 

----- 
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KSAU § 116  KS/2013:215 - 140 

 

Utökat anslag ur bygdeavgiftsmedel till näringslivsutveckling för  

turismsatsning___________________________________________ 

 

Storumans kommunföretag AB har via näringslivskontoret i en skrivelse 

daterad 2014-10-24 begärt utökning av avsatta bygdeavgiftsmedel för  

näringslivsutveckling. Skrivelsen hänvisar till ett antal inriktningsbeslut för 

den turistiska verksamheten i kommunen. Mot bakgrund av detta begärs att 

anslaget till näringslivsfrämjande åtgärder för åren 2014, 2015 och 2016 ska 

höjas från 2 000 000 kr/år till 2 300 000 kr/år. 

 

Ärendet har beretts av redovisningsansvarig, kommunsekreterare och kans-

liets utredare. 

 

Möjlighet finns att finansiera det utökade anslaget för år 2014 via omför-

delning av bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av EU-projekt 

för år 2014. 

 

För åren 2015 och 2016 bör frågan behandlas i samband med fastställande 

av respektive års handlingsplan för bygdeavgiftsmedel. En mål- och resul-

tatuppföljning för arbetet med de turistiska frågorna bör efterfrågas i sam-

band med detta, eftersom många av de åberopade dokumenten upprättades 

omkring år 2010 (strategisk plan för turismen antagen av KF 2010-06-22) 

med målsättningar uppsatta till år 2020. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2014-11-19. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att avsatta bygdeavgiftsmedel för näringslivsutveckling 2014 utökas med 

300 000 kronor till att omfatta totalt 2 300 000 kronor 

 

att finansieringen sker via omfördelning av bygdeavgiftsmedel avsatta för 

medfinansiering av EU-projekt för år 2014. 

----- 
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KSAU § 117  KS/2014:348 - 060 

 

Medfinansiering - projekt Landsbygdens Science Park 

 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr har 2014-11-12 

inkommit med ansökan om avsiktsförklaring för medfinansiering av rubri-

cerat projekt, under förutsättning att projektet beviljas medfinansiering från 

EU:s regionala fond. 

 

Projektets syfte är att stärka regionens innovationskapacitet genom ökat 

samarbete mellan privata och offentliga verksamheter och vetenskapliga 

forskningsmiljöer. Projektet förväntas bidra till regional utveckling genom 

nya företagsetableringar och därmed också öka antalet kunskapsintensiva 

arbetstillfällen. 

 

Målsättningen är att redan efter projekttidens slut kunna visa på projektet 

bidragit till regionens tillväxt i form av investeringar, nya företagsetable-

ringar och arbetstillfällen. Projektets ska under projekttiden ha utvecklat en 

stödstruktur som efter projekttidens slut blir reguljär verksamhet. Projektet 

ska inte bygga nya fysiska mötesplatser. Det ska framför allt fungera som 

stödstruktur genom att: 

 

o identifiera våra regionala kompetensmiljöers behov av vetenskaplig 

kompetens 

o identifiera och stimulera nätverk och samarbeten mellan våra regionala 

kompetensmiljöer 

o identifiera relevanta forskningsmiljöer och stimulera nätverk och samar-

beten mellan dessa och våra regionala kompetensmiljöer 

o etablera nätverk och erfarenhetsutbyte med internationella organisation-

er som arbetar med innovationer och landsbygdsutveckling 

o arrangera fysiska möten i form av idéseminarier och tematiska konferen-

ser 

o ha ett väl utbyggt nätverk med finansiärer av innovationer, innovations-

processer och utvecklingsprojekt 

o hjälpa till att skriva medelsansökningar 

o bidra till regionalt nyttiggörande av innovationer 

o bistå med vetenskaplig handledning, kontorslokaler och annan infra-

struktur för forskning som bedrivs i regionen 

o anordna relevanta utbildningar och kompetensförstärkningsinsatser då 

sådana behov uppkommer. 

 

Projekttid: 2015-01-01 – 2017-12-31 
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KSAU § 117 

 

Total projektbudget: 5 312 500 kr 

 

Sökt medfinansiering från Storumans kommun: 

 

År 2015:  20 000 kronor 

År 2016: 40 000 kronor 

År 2017: 40 000 kronor 

 

Ärendet har beretts vid koncernledningsgruppens sammanträde 2014-12-01. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2014-11-19. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att delta i projektet 

 

att kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för med-

finansiering av EU-projekt med 20 000 kronor för år 2015, 40 000 kronor 

för år 2016 och 40 000 kronor för år 2017. 

----- 
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KSAU § 118  KS/2014:357 - 533 

 

Medfinansiering - projekt SPARA 2020 (Smart Peripheral And  

Remote Airports)_______________________________________ 

 

Storumans kommunföretag AB har i skrivelse daterad 2014-11-17 in-

kommit med ansökan om medfinansiering till rubricerat projekt, ”Smart  

Peripheral And Remote Airports”. Projektet ska genomföras inom Norra 

Periferiprogrammet (NPA). En kortare förstudie, projekt ”SAFE”, har för-

berett detta större projekt. Storumans kommunföretag AB har 2014-09-10 

beslutat att medverka i projektet. 

 

Projektet ska undersöka ett spektrum av aktiviteter som kan skapa bättre ut-

vecklingsmöjligheter för små och perifert belägna flygplatser: teknikut-

veckling, utbildning, regelstrukturer, miljö, affärsmöjligheter, med mera. 

Specifika möjligheter för Storumans kommun sägs vara utveckling av fjärr-

styrda lösningar för mindre flygplatser, där metoder för fjärrstyrning av fly-

ginformation (AFIS), säkerhetskontroll, incheckning med mera kommer att 

behöva utvecklas inom en snar framtid. 

 

Projektet sägs anknyta till miljömål, innovation och användning av inform-

ations- och kommunikationsteknik inom LUS, RUS och RIS (lokala ut-

vecklingsstrategin, regionala utvecklingsstrategin och regionala innovat-

ionsstrategin). Kommunens roll ska under projektets gång minska, för att 

efter avslutat projekt helt kunna tas över av andra aktörer. 

 

Projektägare: Storumans kommunföretag AB 

 

Projekttid: 2015-03-01 – 2017-12-31 

 

Total projektbudget: ”drygt 2 000 000 euro” 

 

Sökt medfinansiering från Storumans kommun: 40 000 euro fördelat på den 

treåriga projektperioden. 

 

Ärendet har beretts vid koncernledningsgruppens sammanträde 2014-12-01. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2014-11-20. 
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KSAU § 118 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att begära in komplettering av ansökan från Storumans kommunföretag AB 

avseende projektbudget samt aktivitetsplan och därefter ta ställning till del-

tagande i och medfinansiering av projektet.  

----- 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 17 (21)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-02 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

  

KSAU § 119  KS/2014:320 - 106 

 

Ansökan om medfinansiering - projekt Företagarnas tillväxtfokus 

 

Företagarna Västerbotten Service AB har i ansökan daterad 2014-10-13  

inkommit med ansökan om medfinansiering till rubricerat projekt. 

 

Projektet syftar till att hantera fyra gemensamma utmaningar som finns i 

Region 8:s alla medlemskommuner: 

 

o Utflyttning, tapp av ungdomar, minskad befolkning, kompetensdränering 

o Färre företag, färre arbetstillfällen, minskad samhällsservice, minskad 

skattebas 

o Urholkning av den privata infrastrukturen med minskat utbud av varor 

och tjänster 

o Försämrad framtidstro, ökade sociala problem och begränsad möjlighet 

att hantera globaliseringen. 

 

Utifrån dessa utmaningar har projektet formulerats, med tydligt fokus på 

tillväxt. Projektets huvudsyfte är att bidra till smart tillväxt genom att öka 

konkurrenskraften hos det befintliga näringslivet. Projektet ska bidra till fler 

och mer diversifierade arbetstillfällen samt öka andelen nya företag med 

hållbar tillväxt där jämställdhet och integration prioriteras. 

 

Tre delmål har formulerats: 

 

 Öka entreprenörernas vilja att våga satsa och stärka deras konkurrens-

kraft 

 Bidra till tryggare kompetensförsörjning/-utveckling 

 Nätverks- och klustersamverkan mellan företag och mellan företag och 

kommun. 

 

Projektperiod: 2015-01-01 – 2018-02-28 

 

Total projektbudget: 19 443 780 kronor 

 

Sökt medfinansiering från Storumans kommun: 

 

År 2015 159 030 kronor 

År 2016 154 055 kronor 

År 2017 153 905 kronor 

År 2018 19 103 kronor 
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KSAU § 119 

 

Näringslivs- och tillväxtcheferna i Region 8 har formulerat en skrivelse  

daterad 2014-09-30, som beskriver nuläget och framtid för kommunernas 

tillväxtarbete. Skrivelsen kommer fram till följande slutsats: 

 

För att lyckas behöver näringslivsfunktionerna ha god kontroll och påver-

kansmöjlighet på de aktiviteter som sker inom Region 8:s geografiska om-

råde. 

 

Därför behöver vi stärka rollen för näringslivsfunktionerna men även sä-

kerställa att den projektverksamhet som bedrivs inom området ligger i linje 

med de lokala tillväxtplanerna. 

 

Näringslivsfunktionerna ska vara företagens lots till alla tjänster som er-

bjuds, både de egna och externa. 

 

Strategiskt och långsiktigt är det avgörande att projekt inom de insatsom-

råden som nedan beskrivs ägs, styrs och leds av näringslivsfunktionerna. 

 

Slutsatsen är, som synes, att näringslivscheferna i Region 8 avstyrker delta-

gande i projektet. 

 

Ansökan har behandlats vid koncernledningsgruppens sammanträde  

2014-12-01. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2014-11-19. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avstå från att delta i projektet. 

----- 
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KSAU § 120  KS/2014:349 - 219 

 

Förvärvstillstånd - Jåvan 4:23 

 

Lena och Kjell Johansson har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd att för-

värva fastigheten Jåvan 4:23. 

 

Fastighetens areal uppgår till totalt ca 3,0 hektar. 

  

Köpesumman uppgår till 85 000 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 3 de-

cember 2014. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tillstyrka ansökan. 

-----  
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KSAU § 121  KS/2014:80 - 255 

 

Undersökningstillstånd enligt minerallagen - Gunnarn nr 23  

 

Enligt bestämmelsen i 3 § mineralförordningen (1992:285) ska länsstyrel-

sen och kommunen ges tillfälle att yttra sig över en ansökan om undersök-

ningstillstånd inom viss tid. Om ansökan avser ett område som används för 

renskötsel, ska även Sametinget ges tillfälle att yttra sig över ansökningarna 

inom viss tid.  

 

Gunnarn Mining AB, Storuman har inkommit till Bergsstaten med en ansö-

kan om tillstånd för området Gunnarn nr 23.  

 

Yttrandet över ansökan ska ha inkommit till Bergsstaten senast 2014-12-10. 

 

Förslag till yttrande har upprättats. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till Bergsstaten enligt upprättat förslag.  

----- 
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KSAU § 122  KS/2014:15 - 

 

Uppföljning - vattentillgången i Hemavan 

 

I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-21 gjordes en 

uppföljning av teknisk verksamhet. I samband med detta beslutade kom-

munstyrelsen att en särskild uppföljning skulle göras vid arbetsutskottets 

sammanträde den 2 december avseende vattentillgången i Hemavan. 

 

Vid dagens sammanträde lämnas följande redovisning: 

  

Bristen på vatten i Tärnaområdet har varit störst i Joesjö- och Tängvatts-

dalgångarna. För närvarande är läget under kontroll.  Boende som tidigare 

varit utan vatten har nu åter vatten efter att snön kommit. Någon har fortfa-

rande inte vatten i sin gamla brunn men har borrat ny brunn och därmed fått 

vatten. 

 

Mortsbäcken, kommunens vattentäkt i Hemavan, har inte så stort flöde 

idag. Strömma har uppmanats att stänga sitt uttag av vatten då snölägg-

ningen nu är klar. Förberedelser infört en eventuell vattenbrist har gjorts 

genom att lägga rör under vägar (genom trummor) om vatten från älven 

måste pumpas upp till vattenintaget.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 

 

 

 


