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KS/2011:226 - 332

Motion - allmänna lekplatser i Tärnaby och Hemavan
Lena Drangel (S) har 2011-06-07 lämnat in en motion i rubricerat ärende.
Drangel skriver att det i Tärnaby och Hemavan finns en växande skara ungdomar med barn. Under perioder är vuxna och barn hemma på dagarna och
har då behov av allmänna lekplatser.
Lena Drangel föreslår
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda följande frågor:
o Finns det allmänna lekplatser i Tärnaby och Hemavan och i så fall var?
o Vem har ansvaret för att dessa lekplatser vårdas och utvecklas?
o Om det inte finns allmänna platser, var ska de i så fall anläggas, när och
av vem?
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-21 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Bedömning
I samband med budgetarbetet för 1991 års budget konstaterades att verksamhetens anslag inte räckte till och att en förändring var nödvändig. Tekniska nämnden beslutade 1991-06-27 § 78 att dra in underhållet och tillsynen av lekplatserna och samtidigt erbjuda byaföreningarna respektive kvartersföreningarna i tätorterna att överta skötsel och underhåll av befintliga
lekplatser. I de fall ingen förening var villig att anta erbjudandet monterades
lekutrustningarna bort med anledning av olycksfallsriskerna.
De få lekplatser som finns kvar idag är i stort behov av renovering.
Beredande organs förslag
Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2014-12-08.
Arbetsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ovanstående frågor rörande
allmänna lekplatser
att utredningen omfattar hela kommunen
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att motionen därmed bifalls.
-----
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KS/2011:278 - 311

Motion - övergångsställe vid Parkskolan
Anna Hedman (M) har 2011-08-01 lämnat in rubricerad motion.
I motionen skriver Hedman att det intill Sibyllagrillen vid Vallnäsvägen i
Storuman finns ett farthinder som inte är ett övergångsställe. Många barn
passerar dagligen och Hedman menar att det är rent trafikfarligt att inte ha
ett övergångsställe där för att säkra att fordon stannar för att släppa över
gångtrafikanter. Kostnaden att göra ett övergångsställe kan inte vara stor
och befintligt farthinder bör vara kvar för att hålla ner hastigheten hos fordonen.
Hedman föreslår
att kommunen iordningsställer ett övergångsställe vid Parkskolan.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-27 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till tekniska avdelningen för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Parkskolan är belägen intill Vallnäsvägen i Storuman. Vid Parkskolan finns
trottoar endast på sidan mot Parkskolan. Vid Sibyllagrillen finns ett upphöjt
farthinder som samtidigt ska användas som passage över vägen. Hastigheten är 30 km/timme måndag–fredag under tiden 07.00–17.00. Det är i
dagsläget betydligt mer trafiksäkert att gå över gatan vid denna passage och
därmed kunna gå på befintlig trottoar istället för att gå på den sida som saknar trottoar för att därefter gå över gatan vid Parkskolan. Då det inte finns
några bostäder på andra sidan av gatan finns inte behov av trottoar på den
sidan.
Anledningen till att man numera gör allt fler gångpassager istället för övergångsställen, är att det visat sig att övergångsställen inger en falsk trygghet
för gående. Med gångpassager ökar den verkliga säkerheten eftersom bilister och gående måste samspela, söka ögonkontakt när det är möjligt och ta
hänsyn till varandra. På ordnade gångpassager med farthinder som sänker
hastigheten ner till 30 km/timme eller därunder är bilisternas benägenhet att
släppa över gående ännu större, då de redan kör relativt sakta. Man tror sig
vara säker på övergångsstället men i realiteten är risken betydligt större att
råka ut för en olycka där, än om man korsat gatan på ett annat ställe.
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Beredande organs förslag
Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-15.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen avslås.
-----
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KS/2011:279 - 310

Motion - skyltning vid gamla båthamnen
Anna Hedman har 2011-08-01 lämnat in rubricerad motion.
I motionen skriver Hedaman att det tidigare funnits skyltar med texten
”Camping förbjuden” vid gamla båthamnen på området Vallnäs i Storuman.
Av någon anledning har dessa skyltar försvunnit och varje år campas det på
detta område.
Hedman uppger i motionen att boende och övriga promenerande längs
strandpromenaden upplever detta obehagligt och att man stör camparna
trots att det är ett allmänt område. Kommunen förlorar dessutom intäkter då
camparna inte tar in på campingplatsen.
Hedman föreslår
att ett antal ”Camping förbjuden”-skyltar på både svenska och engelska
sätts upp vid området kring gamla båthamnen.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-27 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till tekniska avdelningen för tjänsteutlåtande.
Bedömning
I Storumans lokala ordningsförskrifter anges följande:
25 § Camping i tält och husvagn är ej tillåtet på offentlig plats.
Området runt den gamla båthamnen är en offentlig plats och därför gäller
att camping inte är tillåten. Detta skulle kunna tydliggöras för turister genom att skylta om detta på svenska och engelska.
Beredande organs förslag
Ingenjör Emil Lundströms tjänsteutlåtande 2015-01-15.
Arbetsutskottet föreslår
att ”Camping förbjuden”-skyltar på både svenska och engelska sätts upp
vid området kring den gamla båthamnen
att motionen därmed bifalls.
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KS/2012:20 - 826

Motion - hockeyrink i Tärnaby
Lars Levinson (M) och Ulf Vidman (M) har 2012-01-31 lämnat in en
motion angående hockeyrink i Tärnaby.
Levinson och Vidman skriver i sin motion att det idag finns en utomhushockeyrink i anslutning till Skytteanska skolan som är i mycket dåligt
skick. Platsen den är belägen på är för liten för en fullskalig rink, vilket innebär att dagens rink är avsevärt förminskad. På grund av stora hål och dåligt virke i övrigt, är sargen i så dåligt skick att den medför fara för ishockeyspelare.
Levinson och Vidman föreslår
att en fullstor hockeyrink iordningsställs på lämplig plats i Tärnaby.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-28 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till tekniska avdelningen för tjänsteutlåtande.
Bedömning
I dag används hockeyrinken till största delen av skolorna i Tärnaby (Skytteanska skolan, Tärnaby Skidhem, Tärnaby alpina gymnasiet och Skidakademin). Dessutom används den av barn, ungdomar och vuxna under annan
tid för spontanåkning. Någon ideell förening som har organiserad hockeyverksamhet finns inte idag.
I ishallen i Storuman finns en fullstor hockeyrink. Storumans IK sökte och
beviljades bygdeavgiftsmedel för en ny hockeysarg i ishallen och under
2012 byggdes den nya hockeysargen. Orsaken var att den gamla hockeysargen användes på dispens då den inte uppfyllde säkerhetskraven från
ishockeyförbundet. Storuman IK har idag en mycket aktiv ishockeyverksamhet med minst sex aktiva grupper, allt ifrån herrarnas A-lag, damhockey
och lag för barn och ungdomar. Övriga hockeyrinkar i kommunen är liksom
den i Tärnaby inte i fullstorlek.
Den bortplockade hockeysargen i Storuman har under 2012 flyttats till Tärnaby och ersatt den dåliga sargen där. Hockeyrinken är idag i förhållandevis
bra skick. Den har fortfarande inte blivit större då den är lokaliserad på
samma plats som tidigare. Något behov av fullstor hockeyrink bedöms inte
finnas med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i Tärnaby idag.
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Beredande organs förslag
Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-15.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen avslås.
-----
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KS/2013:202 - 000

Motion - demokratitorg
Karin Malmfjord (S) har 2013-04-23 lämnat in en motion om demokratitorg –
politik för och med unga.
Malmfjord skriver följande i motionen:
Demokratitorg innebär att politiker och unga människor från Storumans kommun möts och diskuterar aktuella och angelägna frågor. Demokratitorgen
bygger på metoden ”påverkanstorg”, en mötesform vars mål är att alla som
kommer till ett möte ska delta i diskussionerna och att allas tankar ska tas tillvara - inte bara de som vågar tala inför en stor grupp.
Genom att skapa förutsättningar för en god dialog och delaktighet ges ungdomarna möjlighet att lyfta sina frågor och åsikter direkt till beslutsfattarna.
Politikerna i sin tur får pröva sina tankar och idéer tillsammans med en viktig
målgrupp och samtidigt lyssna av hur unga människor tänker kring Storumans
kommun och dess verksamhetsområden.
Syftet med demokratitorg är inte bara att ungdomar ska få en möjlighet att
kommunicera med regionpolitiker utan även att skapa en plattform för dialog
utifrån ett lärandeperspektiv där de ungas frågor tas på allvar, diskuteras och
återkopplas inom en rimlig tid från det att dialogen hållits.
Ett demokratitorg kan gå till på följande sätt:
Ett demokratitorg genomförs på Luspengymnasiet, i en stor lokal som är
möblerad till fem stationer. Varje station bemannas av en eller flera politiker
från kommunen och en samtalssekreterare som antecknar det som sägs. Vid
varje station diskuteras en frågeställning eller ett ämnesområde, allt från
kollektivtrafik, ungas hälsa, kulturmöjligheter, klimat och miljö till mer allmänna frågor om vad som krävs för att Storumans kommun ska vara en
attraktiv plats att leva och bo i.
Elevgrupper medverkar varje gång och besöker gruppvis alla stationerna.
Samtalssekreteraren antecknar det som sägs, primärt handlar det om att fånga
det som eleverna säger. Anteckningarna kommer i realtid upp på en projektorduk så att alla ser vad som skrivs ner. Efter genomfört demokratitorg sammanställs anteckningarna i en rapport. Denna rapport kan med fördel användas som underlag för vidare diskussion bland regionpolitiker och deltagande
skolor.
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Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till dåvarande kanslichefen och efter dennes pensionsavgång till kansliets utredare.
Bedömning
Samråd har skett med rektor och lärare i samhällskunskap på Luspengymnasiet. Bedömningen är att ”demokratitorg” är en metod som överensstämmer
på flera sätt med innehållet och målen för undervisningen i samhällskunskap,
och att det skulle vara relevant att genomföra detta vid gymnasiet.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-15.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen bifalls
att ärendet överlämnas till fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för
genomförande av demokratitorg på Luspengymnasiet.
-----
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KS/2012:345 - 512

Motion - trafiksäkerheten vid västra korsningen E12-E45 i Storumans
samhälle____________________________________________________
Håkan Rombe (FP) har 2012-12-06 lämnat in en motion om trafiksäkerheten vid västra korsningen E12-E45 i Storumans samhälle.
I motionen skriver Rombe att vägbanan väster om korsningen lutar åt ”fel
håll”. Fordon med hög fart riskerar att sladda upp på trottoaren som har en
låg kant. Det innebär en trafiksäkerhetsrisk för många elever som dagligen
trafikerar trottoaren på väg till och från gymnasiet och grundskolan. Den
lösning som ligger närmast tillhand är uppsättande av ett räcke.
Rombe föreslår
att kommunen snarast tar upp med förhandling med Trafikverket för att
ordna en trafiksäker lösning för unga och gamla vid västra korsningen E12E45 i Storumans samhälle.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-26 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredningen. Ärendet har därefter överlämnats till
tekniska avdelningen för tjänsteutlåtande.
Bedömning
E12, i färdriktning från kommunhuset mot Tärnaby, upplevs feldoserad i
kurvan innan järnvägsviadukten. I kurvan är även avfarten mot Sorsele via
E45 belägen. Bilar som inte anpassar hastigheten har en benägenhet att dras
mot höger vägkant och gång- och cykelvägen. Det är möjligt att bilar har
åkt upp på gång- och cykelvägen ifall hastigheten varit för hög.
Problemet har lyfts med Trafikverket utifrån feldosering och behov av att
åtgärda vägen. Då inget har hänt i frågan finns anledning att åter lyfta frågan med Trafikverket.
Beredande organs förslag
Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-15.
Arbetsutskottet föreslår
att frågan om trafiksäkerheten vid västra korsningen E12-E45 åter lyfts
med Trafikverket
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att motionen därmed bifalls.
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KS/2013:203 - 335

Motion - kolonilotter
Karin Malmfjord (S) har lämnat in en motion om kolonilotter.
Malmfjord skriver i sin motion att intresset för att odla eget och närproducerat ökar och därmed har även efterfrågan på odlingsbar mark ökat. Det är
inte bara i städer som det behövs kolonilotter utan även i tätorter. Klimatomställningen gör att det blir allt viktigare att medborgarna som inte har
tillgång till egen mark får möjlighet att odla sina grönsaker.
Malmfjord föreslår att möjligheten att inrätta kolonilotter i Stensele,
Storuman och Tärnaby utreds.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till tekniska avdelningen för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Storumans kommun förfogar idag över kolonilotter både i Storuman och i
Stensele. Kolonilotterna är lokaliserade på mark som ägs av kommunen.
Uthyrning av kolonilotter har hittills byggt på att någon ”eldsjäl” har hyrt ut
för kommunens räkning samt inkasserat avgift. Intresset har dock under senare år varit lågt. Kolonilotter i kommunens regi finns inte i Tärnaby.
Kommunen har under åren varit dålig på att marknadsföra att det finns kolonilotter att hyra och detta kan vara en av orsakerna till lågt intresse. Hyra
för en kolonilott är idag mycket låg, ca 50 kr/år. Den som hyr måste själv
iordningsställa kolonilotten.
Beredande organs förslag
Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-16.
Arbetsutskottet föreslår
att möjligheten att inrätta kolonilotter i Stensele, Storuman och Tärnaby
utreds
att motionen därmed bifalls
-----
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KS/2014:62 - 299

Motion - uppröjning av brandtomt i Joesjö
Jarl Folkesson (C) har 2014-02-18 kommit in med en motion om uppröjning av brandtomt i Joesjö.
Folkesson skriver följande i motionen:
Pga. komplicerad juridik med ägare i Norge har Joesjögårdens brandtomt
inte kunnat röjas upp. När det nu tycks bli 10-årsjubileum för den oåtgärdade brandtomten har det förhoppningsvis klarnat hur Storumans kommun
kan gå tillväga för att lösa problematiken. Sannolikt måste det till någon
form av tvångsvis övertagande av tomten för att röja upp den och sedan kan
den säkerligen avyttras till ett pris som täcker kommunens kostnader. Det
nuvarande förhållandet är mycket otillfredsställande, dels förfulas det natursköna ”turismlandskapet” och dels utgör den icke avspärrade brandtomten
fara för allmänheten, speciellt för lekande barn med bl.a. fallrisk ned i den
ej övertäckta källaren.
Folkesson föreslår
att Storumans kommun, med juridiskt stöd av Sveriges kommuner och
landsting, tvångsvis övertar brandtomten och röjer upp den i samråd med
den blivande ägaren som den ska säljas till.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-25, § 13 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har därefter överlämnats till kanslichefen som i sin tur remitterat
ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för redogörelse av
hittills vidtagna åtgärder och synpunkter.
I utredning 2014-05-23 redogör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
för ärendets historik och vad som gäller beträffande abandonering, tvångsinlösen av fastigheten, andra tvångsåtgärder, tillsyn m.m.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att fastigheten pga. brandskador och bristande vård är i sådant skick att den kan anses vara ovårdad.
De grund- och murrester samt trärester som finns kvar efter eldsvådan är så
allvarligt skadade av branden och av väder och vind under de år som gått,
att de ska saneras bort. De kan utgöra en fara för ägare och allmänhet.
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Om pågående process med försök till övertagande av fastigheten för intressent, som har resurser att vidta de nödvändiga åtgärderna för fastigheten,
misslyckas till följd av fastighets-, sak- eller förvaltningsrättsliga skäl
kommer ärendet att återupptas för handläggning. Förvaltningen kommer då
att föreslå miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att förelägga taxerad fastighetsägare att ta bort byggnadsresterna från fastigheten och i övrigt städa
upp på tomten i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL)
om att tomt ska hållas i vårdat skick.
PBL ger kommunen möjlighet att besluta om att utföra åtgärderna ”på den
försumliges bekostnad”. Då riskerar kommunen att också få stå för kostnaderna om det visar sig att det inte finns något att hämta hos ”den försumlige”. En annan möjlighet enligt PBL är att efter föreläggandeproceduren,
begära särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten som då kan utföra åtgärderna efter sin formella process. Då står kronofogden för risken
ekonomiskt sett.
Sammanfattningsvis bedömer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
en tvångsinlösen av fastigheten enligt expropriationslagen kommer att vara
lika långdragen som en process enligt PBL och också kommer att förorsaka
kommunen kostnader för uppstädningen av tomten Joesjö 1:13 i syfte att
försätta tomten i vårdat skick. Kommunen bör använda sig av de möjligheter som PBL ger för att kräva av den som har rådighet över fastigheten att
städa bort brandresterna och försätta tomten i vårdat skick.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-10-28 lämnar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen en muntlig redogörelse i ärendet. Där meddelas att
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i december kommer att hantera frågan om föreläggande om åtgärder för undanröjande av rester efter nedbrunnen byggnad och uppstädning av ovårdad tomt med stöd av PBL. Mot bakgrund av detta beslutar arbetsutskottet att avvakta med fortsatt beredning av
motionen tills miljö- och samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-12-10
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har därefter behandlat ärendet vid
sammanträde 2014-12-10 och beslutat
att med stöd av plan- och bygglagen 3 kap. 17 § och 10 kap 15, 18 och 22
§§ förelägga Öystein Meier Johannesen att i egenskap av ägare till fastigheten Joesjö 1:31 vid vite av 100 000 kronor att senast 1 juni 2015
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Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-01-26

16 (48)

KSAU § 8
undanröja samtliga brandrester inklusive grund och källarväggar efter den
nedbrunna hotellbyggnaden och i övrigt städa upp den ovårdade tomten på
fastigheten Joesjö 1:31 på ett sådant sätt att fastigheten försätts i ett vårdat
skick
att översända beslutet till Lantmäteriet, inskrivningskontoret, för anteckning
i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Beredande organs förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens redogörelse/utredning
2014-05-23.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-07, § 89 och 2014-10-28, § 95.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2014-12-10, § 164.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen avslås med hänvisning till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-12-10 om föreläggande med stöd av plan- och bygglagen.
-----
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KS/2014:296 - 109

Motion - utbildning av ordförande i kommunal nämnd
Erold Westman (KL) har 2014-09-05 lämnat in en motion där han föreslår
att det efter valet anordnas utbildning för ordförande i kommunal nämnd.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-23 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Bedömning
Inför den nya mandatperioden 2015-2018 beslutade kommunstyrelsen
2014-12-16 att genomföra utbildning för förtroendevalda. I det beslutade
utbildningsupplägget ingick bland annat en presidieutbildning för ny- och
omvalda ordförande och vice ordförande i fullmäktige, nämnder och styrelser anordnad av Region Gävleborg med Axel Danielsson som föreläsare.
Utbildningen genomfördes 2015-01-12 och från Storumans kommun deltog
bl.a. ordförandena i kommunfullmäktige, omsorgsnämnden, fritids-, kulturoch utbildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt valnämnden.
I utbildningsprogrammet ingick följande delar:
o Ordförandeskapet och det politiska ledarskapet
o Presidiet som kommunalrättsligt organ fr.o.m. 2014-02-01
o Ordförandens/presidiets roll mellan sammanträdena (den löpande verksamheten, beredning av ärenden och kallelseförfarande)
o Ordförandens/presidiets roll på sammanträdena (närvaro, justering,
yrkanden, propositionsordning, omröstning, beslut och reservationen, jäv
och protokoll m.m.).
Mot bakgrund av detta bedöms att behovet av den utbildningen som efterfrågas i motionen är tillgodosett.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2015-01-15.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen bifalls med hänvisning till kommunens deltagande i presidieutbildning 2015-01-12 med Axel Danielsson.
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KS/2007:58 - 840

Medborgarförslag - Turistcentrum
Ingrid Lundberg har 2007-02-06 lämnat in rubricerade medborgarförslag.
Lundberg föreslår
att kommunen verkar för att ett turistcentrum kommer till stånd med guidade turer som vintertid arrangerar skoterturer på fjäll och sjöar, skidturer,
utflykter med hundslädar och sommartid arrangerar cykelturer båtutflykter,
svamp och bärexkursioner m.m.
att man vid turistcentret erbjuds möjlighet att hyra skotrar, cyklar, kanoter,
hundslädar etc.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-02-27 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Upplysningsvis har Lundberg 2013-03-22 lämnat in ytterligare ett medborgarförslag rörande turistcentrum, vilket hanteras som ett separat ärende.
Bedömning
Storumans kommun får bedriva näringsverksamhet, om den drivs utan
vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller
tjänster åt medlemmarna i kommunen.
Storumans kommun har möjlighet att bygga en anläggning som kan hyras
ut till förmån för näringsverksamhet.
Idag bedrivs beskriven turistisk uthyrningsverksamhet i samhället, exempelvis sommartid på campingen samt av andra aktörer på helårsbasis som
försöker matcha sitt tjänsteutbud mot den efterfrågan de ställs inför.
Föreslagen åtgärd skulle således inte vara fråga om ett komplement utan om
konkurrens och upp till marknaden att bedöma lönsamheten i ett dylikt företag.
Beredande organs förslag
Projektledare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2015-01-13.

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-01-26

19 (48)

KSAU § 10
Arbetsutskottet föreslår
att medborgarförslaget avslås.
-----
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KS/2013:157 - 315

Medborgarförslag - parkeringsplats och turistcentrum intill helikopterplattan vid Strandvägen i Storuman_________________________
Ingrid Lundberg har 2013-03-22 lämnat in ett medborgarförslag om parkeringsplats samt turistcentrum intill helikopterplattan vid Strandvägen i
Storuman (fastigheten Luspen 1:167).
Lundberg föreslår att det byggs en parkeringsplats för fiskare. I dagsläget
parkerar dessa sina fordon längs Strandvägen vilket kan innebära problem
för boende att ta sig fram längs vägen.
Med hänsyn till tillströmningen av fisketurister föreslås också att turistcentrum i anslutning till parkeringsplatsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 att överlämna medborgarförslag
till kommunstyrelsen för beredning.
Upplysningsvis har Lundberg 2007-02-26 lämnat in ett annat medborgarförslag om turistcentrum, vilket hanteras som ett separat ärende.
Bedömning
Av medborgarförslaget framgår en önskan om att tillskapa ett turistcentrum
för åretruntaktiviteter utmed Strandvägen i Storuman. Detta för att ta tillvara affärsmöjligheter och för att komma tillrätta med säsongsbetonad parkeringsproblematik som uppstår då fisketurister parkerar utmed Strandvägen och försvårar passage.
Storumans kommun får bedriva näringsverksamhet, om den drivs utan
vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller
tjänster åt medlemmarna i kommunen. Storumans kommun har möjlighet
att bygga en anläggning som kan hyras ut till förmån för näringsverksamhet. På föreslagen plats (helikopterplattan) är kommunen markägare men
tillsvidare hyrs den ut till ett företag som avser fortsätta att bedriva för området ändamålsenlig verksamhet.
Idag bedrivs beskriven turistisk uthyrningsverksamhet i samhället, exempelvis sommartid på campingen samt av andra aktörer på helårsbasis som
försöker matcha sitt tjänsteutbud mot den efterfrågan de ställs inför. Föreslagen åtgärd skulle således inte vara fråga om ett komplement utan om
konkurrens och upp till marknaden att bedöma lönsamheten i ett dylikt företag.
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En översyn av skyltningen längs Strandvägen skulle i möjlig mån tillgodose
att parkeringsproblematiken avhjälps. Detta skulle kunna ske inom ramen
för projektet Attraktivitetsåtgärder i samverkan (ATTSAM).
Beredande organs förslag
Projektledare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2015-01-13.
Arbetsutskottet föreslår
att medborgarförslaget avslås
att tekniska avdelningen får i uppdrag att genomföra en översyn av skyltning längs Strandvägen.
-----
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KS/2010:134 - 500

Medborgarförslag - iordningställande av isbana för motorfordon
Mikaela Ankarö har 2010-03-30 inlämnat ett medborgarförslag om att
kommunen bygger en isbana för motorfordon så att ungdomar kan sladdköra inom ett avgränsat området istället för som idag på gator och vägar i
samhället. Med en sådan lösning skulle trafiksäkerheten förbättras i samhället.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-27 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bedömning
I Forsvik finns en folkracebana bara 10 km från Storumans centrum som
inte används i dagsläget. En folkracebana liksom den i Forsvik kan erbjuda
ungefär det som förslagsställaren efterfrågar hos en isbana. Dock används
dubbdäck på vintern och inte isdäck som på en isbana då de förstör underlaget. Därtill kan en folkracebana nyttjas året om.
Storumans snöskoterklubb (SUSK) har hand om folkracebanan i Forsvik, i
dagsläget är dock ansvarig sektion vilande varför det inte är någon verksamhet där. Det är inte rimligt med ytterligare en etablering utöver de
nämnda områdena utan det vore snarare en god idé att försöka utveckla
dessa. Verksamhetsutövande förening SUSK har haft möjlighet att söka
finansiering för en igångsättning av folkracebanan i Forsvik alternativt investera i en mer mångsidig Vildmannabana. Vid 2012 års fördelning av
bygdeavgiftsmedel beviljades SUSK bidrag med 35 900 kronor för Återställande av folkracebana 35 900,- (KS/2012:88). För ytterligare upprustningsåtgärder på Forsviks folkracebana har skoterlubben möjlighet att söka
bygdeavgiftsmedel.
Beredande organs förslag
Projektledare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2015-01-13.
Arbetsutskottet förslår
att medborgarförslaget avslås.
-----
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KS/2010:160 - 519

Medborgarförslag - byggande av crossbana
Oscar Lundh har 2010-04-06 inlämnat rubricerat medborgarförslag.
Lundh föreslår att kommunen satsar på ungdomar och bygger en crossbana
i närheten av Storuman. En crossbana skulle minska risken för skador och
förhindra olovlig körning på skoterleder och vägar i samhället.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-27, § 54 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bedömning
I medborgarförslaget hänvisas det till en befintlig crossbana. Vilken denna
är framgår ej men det finns exempelvis dessa etableringar i relativ närhet
till Storumans tätort:
o en bana i Vallträsk som nyttjas för enduro och crosskörning. Den ligger
18 km från Storuman centrum.
o den s.k. ”Vildmannabanan” 4 km från Storuman centrum inrymmer en
crossbana samt dragracingbana för snöskotrar vintertid.
Dessa två anläggningar bedöms vara tillfredsställande varför en ytterligare
etablering inte anses lämpligt med offentlig finansiering. Det står däremot
verksamhetsutövaren fritt att söka bygdeavgiftsmedel för ytterligare förstärkningar av befintliga anläggningar.
Beredande organs förslag
Projektledare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2015-01-13.
Arbetsutskottet föreslår
att medborgarförslaget avslås.
-----
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KS/2013:362 - 869

Medborgarförslag - samiskt center i centrala Tärnaby
Oskar Östergren har 2013-10-18 lämnat in ett medborgarförslag om att
bygga ett samiskt center i centrala Tärnaby.
Motivet till medborgarförslaget är dels att den samiska befolkningen i Tärnaby behöver en samlingspunkt och dels att det skulle kunna bli ett populärt
besöksmål för turister och bofasta.
Östergren anser att man ska göra Tärnaby till ett komplement till Hemavan
genom att satsa på det som ett besöksmål där kulturen står i centrum. Den
samiska nybyggarkulturen i Tärnabytrakten är närmast unik i Sverige. Ett
samiskt center ska fungera som en mötesplats för samiska intressen men även
för kreativa företag inom Tärnabytrakten samt fungera som en portal till
samisk kunskap för besökare.
Ett center av denna sort skulle lättare attrahera nya tjänster inom det samiska
samhället, inom sametingets administration eller inom kultur- och forskarvärlden.
På centret skulle det kunna finnas kontorsplatser, samlingsplats, besöksmål
för turister via museum, lekplats, konferens/föreläsningar, kurser/workshops,
förvaring/arkiv samt portal för samisk kulturturism.
Möjliga samarbetspartners skulle kunna vara Storumans kommun, Sametinget, Gaaltije (Sydsamiskt språkcentrum i Östersund), Umeå universitet,
Samiska teatern och Krenova.
Sammanfattningsvis föreslår Östergren att det byggs ett samiskt center i centrala Tärnaby.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-26 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Bedömning
Storumans kommun har nyligen införskaffat fastigheten Laxnäs 1:21
i Tärnaby (f.d. Folkets hus). En kommunal arbetsgrupp ska tillsättas under
våren 2015 för att fylla denna fastighet med hyresgäster och relevanta aktiviteter. En samlokalisering och utveckling av aktiviteter med anknytning till
olika aspekter av det samiska samhället, kulturarvet och näringslivet skulle
kunna vara ett intressant spår att bearbeta i denna process.
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Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons och projektledare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2015-01-15.
Arbetsutskottet föreslår
att medförslaget avslås
att medborgarförslagets innehållsmässiga förslag behandlas i planen för
inköpta fastigheten Laxnäs 1:21 i Tärnaby.
-----
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KS/2013:75 - 310

Medborgarförslag - rastgård för hundar
Sören Hellqvist har 2013-03-07 lämnat ett medborgarförslag om rastgård
för hundar.
I medborgarförslaget föreslår Sören Hellqvist att det anläggs en rastgård för
hundar i Storuman. Placeringen föreslås bli på den obebyggda tomten intill
lekplatsen i korsningen Ringvägen/Svanvägen på Vallnäs. Storleken på
rastgården skulle inte behöva vara större än 7 x 12 meter och ha ett staket
som är en meter högt. Latrintunna ska finnas på platsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-23 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut samt att återrapportering ska göras till kommunfullmäktige.
Bedömning
Enligt Storumans lokala ordningsföreskrifter gäller kopplingstvång av hundar endast vid området runt badsjön samt att hundar inte får vistas på begravningsplatser och skolgårdar. I närheten av den föreslagna hundrastgården finns skogsmark där hundar kan släppas lösa under uppsikt samtidigt
som de rastas.
Storleken på hundrastgården (7 x 12m) anses vara relativt liten och endast
anpassad för mindre hundar. Hundgården skulle inte kunna användas av
t.ex. Storumans brukshundsklubb som även de har ett behov av en inhägnad
hundrastgård.
Den föreslagna placeringen av rastgården ligger i ett bostadsområde med
endast ett fåtal meter till närmsta bostadshus. Då ljudnivån i en hundrastgård beräknas bli relativt hög och kan upplevas som störande för närboende
anses placeringen vara olämplig. Även om rastgården placeras mer centralt
i parkområdet så är avståndet till närmaste bostadshus mindre än ~40m.
Beredande organs förslag
Ingenjör Emil Lundströms tjänsteulåtande 2015-01-15.
Arbetsutskottet föreslår
att medborgarförslaget avslås.
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KS/2015:10 - 041

Kompletteringsbudget 2015
Kommunfullmäktige har 2014-11-25 beslutat om budget för 2015.
Förslag till kompletteringsbudget 2015 har aktualiserats utifrån den politiska majoritetens prioriteringar vilket omfattar följande åtgärder:
o Ungdomssatsning
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslås få ett anslag för
utvecklingsinsatser med 500 000 kronor/år perioden 2015—2018.
Insatserna ska syfta till att kommunen ska upplevas som en attraktiv plats att bo och studera på för unga människor. En hög attraktivitet på det egna gymnasiet innebär att kommunens egna elever i
högre grad väljer att studera på hemorten samtidigt som möjligheterna att attrahera elever från andra kommuner ökar. Detta skapar
sammantaget en god ekonomi genom att kommunens kostnader för
interkommunala Därmed stimuleras också tillväxt och utveckling i
kommunen i övrigt.
o Integration
En orolig omvärld gör att antalet flyktingar som kommer till
Sverige når höga nivåer vilket också ökar kraven på varje enskild
kommun i frågor som rör mottagande, integration och på sikt; etablering. Befolkningsutvecklingen i Storuman har förbättrats de senaste åren med följd att de generella statsbidragen också stärkts, i
huvudsak tack vara en ökad inflyttning som till viss del förklaras av
invandring och flyktingmottagande. Det är en strategiskt viktig
fråga att klara mottagande, integration och etablering varför resurserna till dessa verksamheter måste förstärkas med totalt 2 273 000
kronor för 2015. Detta innebär en ramökning för kommunstyrelsen
med 592 000 kronor, för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden
med 1 109 000 kronor och för omsorgsnämnden med 572 000 kronor.
o Översyn av intern organisation
Storumans kommun är geografiskt stor och medför utmaningar då
kommunens befolkningscentra är spridda över två huvudområden.
Räddningstjänsten ställs inför dessa utmaningar, särskilt mot bakgrund av att befolkningstrycket i den västra kommundelen varierar
över året. Det är nödvändigt att se över räddningstjänstens resursbehov utifrån rådande läge.
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Kommunstyrelsens ordförandes förslag
att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram utökas med
500 000 kronor under åren 2015, 2016, 2017 och 2018 för ungdomssatsning
att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 1 109
000 kronor, i syfte att stärka arbetet med mottagande, integration och etablering av nyanlända,
att omsorgsnämndens budgetram utökas med 572 000 kronor, i syfte att
stärka arbetet med mottagande, integration och etablering av nyanlända,
att kommunstyrelsens budgetram utökas med 592 000 kronor, i syfte att
stärka arbetet med mottagande, integration och etablering av nyanlända,
att kommunens resultatbudget justeras ned med 2 773 000 kronor 2015 vilket ändå ligger inom ram för kommunens resultatmål,
att koncernchefen får i uppdrag att se till att det genomförs en översyn av
räddningstjänstens verksamhets resursbehov på lång sikt,
att redovisningsansvarig får i uppdrag att genomföra nödvändiga ramjusteringar utifrån beslutet.
Yrkande
Karin Malmfjord (S) yrkar
att ändamålet i första att-satsen ändras från ungdomssatsning till attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser
att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet, justeras första punktavsnittet i ingressen utifrån ovanstående ändringsyrkande enligt följande:
Attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslås få ett anslag för utvecklingsinsatser med 500 000 kronor/år perioden 2015—2018. Insatserna ska
syfta till att kommunen ska upplevas som en attraktiv plats att bo på. Därmed stimuleras också tillväxt och utveckling i kommunen i övrigt.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på första att-satsen i sitt förslag och
Malmfjords ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller ändringsyrkandet.
Ordförande ställer därefter proposition på sitt eget förslag i övrigt och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Arbetsutskottet föreslår
att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram utökas med
500 000 kronor under åren 2015, 2016, 2017 och 2018 för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser
att fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram utökas med
1 109 000 kronor, i syfte att stärka arbetet med mottagande, integration
och etablering av nyanlända
att omsorgsnämndens budgetram utökas med 572 000 kronor, i syfte att
stärka arbetet med mottagande, integration och etablering av nyanlända
att kommunstyrelsens budgetram utökas med 592 000 kronor, i syfte att
stärka arbetet med mottagande, integration och etablering av nyanlända,
att kommunens resultatbudget justeras ned med 2 773 000 kronor 2015
vilket ändå ligger inom ram för kommunens resultatmål
att koncernchefen får i uppdrag att se till att det genomförs en översyn av
räddningstjänstens verksamhets resursbehov på lång sikt
att redovisningsansvarig får i uppdrag att genomföra nödvändiga ramjusteringar utifrån beslutet.
Arbetsutskottet beslutar
att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet justera första punktavsnittet i ingressen utifrån Karin Malmfjords ändringsyrkande enligt följande:
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Attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden föreslås få ett anslag för utvecklingsinsatser med 500 000 kronor/år perioden 2015—2018. Insatserna ska
syfta till att kommunen ska upplevas som en attraktiv plats att bo på. Därmed stimuleras också tillväxt och utveckling i kommunen i övrigt.
-----
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KS/2015:11 - 000

Investeringsprojekt 2015 - kommunstyrelsen
Enligt antagna principer för hantering av investeringsbudget har kommunfullmäktige delegerat till styrelse och nämnd att löpande under året besluta
om projekt mellan 500 tkr och 5 000 tkr.
Några projekt behöver påbörjas omgående alternativt är påbörjade under
2014 och pågår även under 2015.
Beredande organs förslag
Ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-16.
Arbetsutskottet föreslår
att medel avsätts för följande investeringsprojekt 2015:
Projekt
Energieffektivisering av kommunens fastigheter
Ventilation Tärna Samservice (Kyrkostaden 1:38)
Bergvärmeanläggning f.d. Folkets Hus Tärnaby
(Laxnäs 1:21)
Bergvärmeanläggning Vikbacka (Laxvik 1:55)
Bergvärmeanläggning Skytteanska skolan
(Laxnäs 1:27)
Ventilation Skytteanska skolan (Laxnäs 1:27)
Fördelas inom teknisk verksamhet
Resecentrum Storuman
-----

Belopp
1 000 tkr
800 tkr
1 100 tkr
1 700 tkr
1 200 tkr
1 200 tkr
1 000 tkr
1 400 tkr
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KS/2015:2 - 210

Utveckling av torget och närliggande ytor i Storumans centrum
Hösten 2013 inkom önskemål om att stänga av Skolgatan framför
Aktivitetshuset i Storuman. Önskemålen kom från verksamheter i
Aktiviteten.
Frågan diskuterades i översiktsplanegruppen och en arbetsgrupp utsågs. I
arbetsgruppen utsågs Barbro Åkesson, Ulrika Kjellsdotter, Debora Jonsson
och Inger Carstedt. Kommunstyrelsen är processägare.
Arbetsgruppen bjöd in berörda aktörer i centrum till ett dialogmöte
2014-02-24. Inbjudan gick ut till aktörer i Aktiviteten, Röbroskolans och
Luspengymnasiets elevråd, handeln runt centrum samt företagarföreningen
och Svensk Handel. De som närvarade på mötet - elevrådet på Röbroskolan
och en personal från fritidsförvaltningen - ansåg att deltagandet var för litet
för att kunna ta ställning till eventuell åtgärd och att det var nödvändigt att
nå fler berörda aktörer. För att få ett bredare underlag gick kommunen ut
med ytterligare information via digitala media och idélådor.
Kommunen fick många synpunkter och idéer från allmänheten. Materialet
som sammanställts visar på splittring i hur Storumans centrum kan tänkas
utvecklas.
Via nätverket ”Trafikstrategier i norra Sverige” lyftes frågan om hur kommunen kan tänkas gå vidare med frågan. Andra städer/orter som arbetat
med centrumutveckling förordar framtagande av olika scenarier och att därefter lyfta förslagen i en öppen dialog med medborgarna.
Ett fortsatt arbete enligt denna metod innebär processledning, framtagande
av scenarier, detaljplaneändring samt investeringar i form av ombyggnationer. Detta framgår närmare av en upprättad processplan.
Beredande organs förslag
Trafikplanerare Inger Carstedts och ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-07.
Arbetsutskottet föreslår
att arbetsgruppen får i uppdrag att påbörja och genomföra processen enligt
upprättad plan.
----_________________________________________________________________________________________________________________
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KS/2015:15 - 009

Uppföljningsplan 2015
Följande förslag till uppföljningsplan 2015 för kommunstyrelsens egen
verksamhet har upprättats:
Datum
24 mars

Nivå
KSAU

15 april

KS

19 maj

KSAU

2 juni

KS

1 september
6 oktober
20 oktober

KS
KSAU
KS

27 oktober
10 november

KSAU
KS

1 december
16 december

KSAU
KS

Verksamhet
All verksamhet
Kommunala bolag
All verksamhet
Kommunala bolag
Räddningstjänst
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
IT
Kansliet
All verksamhet
All verksamhet
Teknisk verksamhet
Överförmyndarverksamhet
All verksamhet
All verksamhet
Sumnet
All verksamhet
All verksamhet
Ekonomi och personal

Inriktning
Årsredovisning
Ägarstyrning
Årsredovisning
Ägarstyrning
Drift och ekonomi
Tertialuppföljning
Budgetramar
Strategisk plan
2016-2019
Tertialuppföljning
Budgetramar
Strategisk plan
2016-2019
Drift och ekonomi
Drift och ekonomi
Delårsrapport
Delårsrapport
Drift och ekonomi
Drift och ekonomi
Taxor och avgifter
Taxor och avgifter
Drift och ekonomi
Detaljbudget
Detaljbudget
Drift och ekonomi

Utifrån behov kompletteras löpande till sammanträdena ytterligare uppföljningar av verksamhet och ekonomi.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-01-16.
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Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till uppföljningsplan 2015 fastställs.
-----
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KS/2014:364 - 609

Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2015
Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell för
långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar till studenter som
genomför examensarbeten i Akademi Norr-kommunerna.
Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal examensarbeten som man önskar ska genomföras i kommunen och anslår
medel för finansiering av stipendier och reseersättningar för detta. Modellen
innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensarbeten (ersättningar till studenter). På det sättet ges långsiktigt ett fungerande
system utan administrativa kostnader och projektfinansieringar.
Utvecklingsenheten för Akademi Norr meddelar i skrivelse
2014-11-28 att man fått i uppdrag att skriva till varje medlemskommun och
fråga hur många examensarbeten kommunen har som målsättning att stödja
genom stipendier och reseersättningar år 2015.
Varje examensarbete innebär ett maxbelopp på 13 000 kronor varav 3 000
kronor är reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. Eventuellt stipendium (10 000 kronor) beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat till faktisk prestation.
Kommunernas beslut om antal examensarbeten för 2015 kommer att sammanställas och meddelas direktionen och enheten för externa relationer,
Umeå universitet.
Arbetsutskottet föreslår
att tre examensarbeten stödjs under 2015
att varje nämnd/bolag som vill ha ett examensarbete utfört svarar för sin del
av kostnaden
att finansiering för kommunstyrelsens del sker inom befintlig ram.
att koncernchef Peter Persson utses till kommunens kontaktperson.
-----
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KS/2014:357 - 533

Medfinansiering - projekt SPARA 2020 (Small Peripheral And Remote
Airports)____________________________________________________
Storumans kommunföretag AB har i skrivelse daterad 2014-11-17
inkommit 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 förberett 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 utvecklingsmöjligheter för små och perifert belägna flygplatser: teknikutveckling, utbildning, regelstrukturer, miljö, affärsmöjligheter, med mera.
Specifika möjligheter för Storumans kommun sägs vara utveckling av fjärrstyrda lösningar för mindre flygplatser, där metoder för fjärrstyrning av flyginformation (AFIS), säkerhetskontroll, incheckning med mera kommer att
behöva utvecklas inom en snar framtid.
Projektet sägs anknyta till miljömål, innovation och användning av informations- och kommunikationsteknik inom LUS, RUS och RIS (lokala utvecklingsstrategin, regionala utvecklingsstrategin och regionala innovationsstrategin). 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 och 2015-01-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-02, § 118.
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Arbetsutskottet beslutade 2014-12-02 att begära in komplettering av ansökan från Storumans kommunföretag AB avseende projektbudget samt aktivitetsplan och därefter ta ställning till deltagande i och medfinansiering av
projektet.
Storumans kommunföretag AB har 2015-01-12 inkommit med mer detaljerad projektbudget och aktivitetsplan. Projektet ska genomföras inom NPAprogrammet (”Northern Perifery and Arctic”) i samarbete med parter i flera
länder, främst Finland. Totalt omfattar projektet en budget på ungefär
2 300 000 euro.
Projektet består totalt av sju ”arbetspaket”. Storumans kommunföretag AB
deltar aktivt i två:
o i nr 4 med arbetstid
o i nr 5med kontant medfinansiering och arbete.
Projektbudget för de arbetspaket som Storumans kommunföretag AB deltar
i uppgår till 379 871 euro.
Sökt medfinansiering från Storumans kommun är 40 000 euro fördelat på
den treåriga projektperioden.
Koncernledningsgruppen har berett ärendet på nytt vid sammanträde
2015-01-12 och tillstyrkt deltagande i och medfinansiering av projektet.
Arbetsutskottet beslutar
att delta i projektet
att kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av EU-projekt, med 10 000 euro för år 2015, 15 000 euro för år
2016 och 15 000 euro för år 2017, upp till en totalsumma av maximalt
400 000 kronor.
-----
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KS/2015:12 - 060

Inriktningsbeslut - deltagande i projekt Innovativ turism i Lappland
(INTILL)__________________________________________________
Visit Hemavan Tärnaby AB (VHTAB) har 2015-01-12 inkommit med
övergripande projektbeskrivning och föredragit rubricerat projekt för koncernledningsgruppen.
VHTAB anhåller om ett inriktningsbeslut från Storumans kommun angående deltagande i projektet.
Projektet är ett samverkansprojekt mellan destinationerna Hemavan
Tärnaby, South Lapland och Gold of Lapland.
Projektets målsättningar är främst:
o att skapa förutsättningar för en utökad besöksnäring med konkurrenskraftiga, hållbara företag som ökar sina marknadsandelar och hittar nya
säsonger
o samverkan mellan destinationerna som ger mervärden både ekonomiskt
men också kunskapsmässigt
o innovativa grepp som att frångå konkurrens och samverka. Att slå sig in
på internationell marknad tillsammans. Att skapa nätverk, organisationsförändringar och finansieringslösningar.
Detta ska åstadkommas genom:
o att arbetssättet ändras. Arbetsgrupper ska samarbeta för bättre utfall inom
projektets olika aktiviteter.
o följeforskning.
o nätverk/kontakt med universitet och högskolor/Quattro helix
Resultatet ska bli tre starka destinationer och starka företag med högre omsättning, samt tre destinationsorganisationer som kan möta framtidens behov av turistisk utveckling.
Planerad projektperiod: 2015-07-01 - 2018-06-30.
_________________________________________________________________________________________________________________
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Total projektbudget: uppskattningsvis 51 miljoner kronor, fördelat på de tre
destinationerna.
Sannolik medfinansieringsgrad för kommuner och privata parter blir cirka
25 % för respektive destination.
För Hemavan Tärnaby och Storumans kommun ger detta en ungefärlig total
medfinansiering på 4,25 miljoner kronor, dvs. cirka 1,4 miljoner kronor per
år.
Koncernledningsgruppen föreslår 2015-01-12 att Visit Hemavan Tärnaby
AB:s anhållan till kommunen om inriktningsbeslut ska bifallas.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-15.
Arbetsutskottet beslutar
att avge avsiktsförklaring om att delta i projektet INTILL
att behandla konkret ansökan om medfinansiering enligt kommunens
gängse rutiner när den inkommit.
-----
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KS/2015:13 - 060

Projekt Framtidens studentbostäder i Storumans kommun
Projektutvecklingsgruppen i Storumans kommun har under hösten 2014
bearbetat en projektidé om utveckling av innovativa och attraktiva studentbostäder.
En förstudieansökan har formulerats, med avsikt att söka medfinansiering
hos Region Västerbotten och det s.k. länsanslaget 1:1.
Syftet med projektet är att hitta ett boende som är:
o Attraktivt för ungdomar (med fokus på unga kvinnor) med ”specialdesignad” utformning utifrån målgruppens behov och värderingar
o Ekonomiskt attraktivt för studenter (bland annat genom att utreda möjlighet att bevilja inackorderingstillägg till ungdomar som flyttar hemifrån
till gymnasiet även i hemkommunen, och möjlighet till tio månaders hyra
för gymnasieelever genom samlokalisering med campingen.)
o Energieffektivt i kallt klimat
o Miljösmart
Bostadsbeståndet i Storumans kommun är idag inte optimalt anpassat till
marknadens behov. Den senaste nybyggnationen av lägenheter skedde
under början av 1990-talet.
Idag efterfrågas i större utsträckning mindre, prisvärda lägenheter och detta
är även ett prioriterat område i bostadsförsörjningsplan för Storumans
kommun, antagen av KF 2014-06-17 § 56: ”Planering för och tillskapande
av små, billigare lägenheter för unga”.
Projektet vill angripa följande problematik:
o Möta ungdomars behov av få möjlighet till eget boende utan att de ska
behöva flytta till annan ort.
o Stor utflyttning av ungdomar. I åldern 15-24 år är det nästan 80 % fler
tjejer än killar som flyttar från kommunen. Det är en avgörande framtidsfråga för kommunen att få flera unga kvinnor vilja etablera sig här.
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o Idag finns konstaterad brist på små lägenheter i kommunen.
o En stor del av boendekostnad är idag uppvärmningskostnader, här
behövs nya kunskaper och lösningar.
o Idag sker väldigt liten nybyggnation av mindre bostäder/lägenheter i
Norrlands inland. De energieffektiviseringsinsatser som görs idag handlar nästan uteslutande om renovering. Här finns en möjlighet att utveckla
metoder för att ”göra rätt från början”.
Projektets primära målgrupp:
o Högstadieelever
o Gymnasieelever
Övriga projektintressenter:
o
o
o
o
o
o
o

Fastighets AB Umluspen
Campingen
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden
Fritidsförvaltningen
Projektet ”Ett Nice Storuman”
UmU/LTU
Hustillverkare

Syftet med förstudien är att bereda väg för ett genomförandeprojekt, som
ska söka medfinansiering från EU:s strukturfonder och/eller andra finansiärer som t. ex. Boverket.
Förslag till projektorganisation:
Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott och Fastighets AB Umluspens
presidium.
Arbetsgrupp: projektledare, ekonom, representant från fritidsförvaltningen,
representant från gymnasieskolan, byggnadsinspektör, länets klimatambassadör.
Extern kompetens: energikonsult, VA-konsult, hustillverkare, arkitektkompetens m.fl.
_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-01-26

42 (48)

KSAU § 23
Projekttid: 2015-04-01 - 2015-11-30.
Total projektbudget: 364 728 kronor.
Finansieringsbudget
Storumans kommun 182 364 kronor
Region Västerbotten 182 364 kronor
Koncernledningsgruppen har tillstyrkt genomförande av projektet.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-15.
Arbetsutskottet beslutar
att genomföra projektet
att utse kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med Fastighets AB
Umluspens presidium till styrgrupp
att kommunens medfinansiering, 182 364 kronor, tas ur bygdeavgiftsmedel
avsatta för medfinansiering av EU-projekt för år 2014.
-----
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Medfinansiering - projekt Matresan

Visit Hemavan Tärnaby AB ansöker i skrivelse inkommen 2014-11-26 om
20 000 kronor i bidrag för projektet Matresan, som syftar till att utveckla
mat som reseanledning till Hemavan Tärnaby. Pilotprojeket består av att
bygga två weekendpaket och att marknadsföra dessa på Grand-dagarna i
Stockholm .
Hemavan Tärnaby vill arbeta med utveckling av mat som reseanledning.
När det nya turismprojektet INTILL kommer igång, förhoppningsvis i mitten av 2015, är det en av inriktningarna som ska bearbetas.
Projektet ska tillsammans med Tärnaby Fjällhotell, Trolltunet, Nannas kök
och Hemavan Tärnaby Airport/Next Jet bygga två weekendpaket med fokus
på ”fine dining!”. Målgruppen är i första hand matintresserade personer
som bor i Stockholm.
Målgruppen ska nås genom att ta fram säljblad och rollup som ska finnas på
Grand-dagarna i Stockholm samt nyhetsbrev via från Hemavan Tärnaby.
Paketen ska finnas på Visit Västerbottens sajt och marknadsföras via
Västerbotten turisms sociala medier.
Total budget för pilotprojektet:

50 000 kronor

Kostnader
Gästkockar 2 tillfällen
Rollup och flyer och övr material
Kvalitetssäkringsarbete, konsult
Resa till Grand, 1 dags medverkan
Summa kostnader

20 000 kronor
13 000 kronor
10 000 kronor
7 000 kronor
50 000 kronor

Finansiering
Västerbottens Turism
Storumans kommun
Summa finansiering

30 000 kronor
20 000 kronor
50 000 kronor

Projekttid: januari 2015
Koncernledningsgruppen har tillstyrkt ansökan.
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Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-15.
Arbetsutskottet beslutar
att delta i projektet
att kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av EU-projekt år 2013 med 20 000 kr.
-----
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Partnerskap i projekt Samiska utan gränser
Umeå kommun har i skrivelse daterad 2014-12-18 inkommit med förfrågan
om Storumans kommun vill avge avsiktsförklaring angående deltagande i
rubricerat projekt. Projektet ska stärka, vitalisera och sprida kunskap om de
samiska språken i regionen.
Projektet planeras pågå i tre år och omfatta en indikativ budget på ca 3,5 – 4
miljoner kronor. Umeå kommun vill under januari månad 2015 ha svar på
ett antal frågor för att kunna slutföra arbetet med projektskrivningen:
o Hur mycket är respektive kommun redo att avsätta i ekonomiska och
personella resurser? En indikativ siffra kan vara cirka 100 000 kr per
kommun och cirka 50 000 i kostnad för egen personal som arbetar i projektet.
o Vill kommunen vara medarrangör i någon projektaktivitet, eller delta i
styrgrupp eller referensgrupp för projektet?
o Vilka styrkor och svagheter finns idag i kommunen vad gäller metodutveckling för de samiska språken och informationsinsatser till invånare?
Samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde har behandlat ärendet vid
sammanträde 2015-01-22 och upprättat förslag till svar enligt följande:
Generella synpunkter
Det är viktigt att försäkra att projektets aktiviteter når ut till alla i vardagen
och framför till barnen.
o Storumans kommun bör kunna avsätta ungefär de efterfrågade summorna.
o Det bör arrangeras flera projektaktiviteter i kommunen – seminarier,
möten och temaarrangemang - och att dessa arrangemang genomförs på
samiska som förstaspråk. I styr- och referensgrupp bör språkcentrum,
sameskolan, samebyarna och sameföreningarna vara representerade.
o Den samlade kompetensen om samiska är relativt sett mycket stor i
Storumans kommun, tack vare sameskolan, många tidigare genomförda
projekt m.m. Språkcentrum (sametinget) som finns i Tärnaby bidrar
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starkt till detta. Den stora utmaningen vad gäller metodutveckling är att
genomföra aktiviteterna på samtliga språkvarieteter.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-15.
Arbetsutskottet beslutar
att svar lämnas till Umeå kommun enligt samrådsgruppens förslag.
-----
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Ansökan om bidrag till elevutställning vid Jokkmokks marknad 2015,
Såafoe - Soavvo – Spátnju_____________________________________

Eleverna vid Samernas Utbildningscentrum, årskurs 2, ansöker i skrivelse
daterad 2014-11-17 om bidrag till sin avslutningsutställning, Såafoe –
Soavvo – Spátnju. Den sökta summan uppgår till 5 000 kronor.
Andraårseleverna vid Samernas Utbildningscentrum (SUC) har som tradition att hålla marknadsutställning under Jokkmokks vintermarknad i februari. Det är en del av utbildningen att sätta ihop en utställning, och samtidigt
marknadsför eleverna sig själva som nya slöjdare och visar fram slöjd från
olika områden. I år finns det tio andraårselever.
Syftet är att främja och bevara det samiska kulturarvet och ställa ut slöjden.
Med utställningen vill man väcka tankar och ge inspiration genom att visa
vad man lärt sig under studieperioden. Dessutom synliggörs eleverna och
slöjden i tidningar, reklamblad, marknadsbilagor, marknadsutrop och
sociala medier. Samiskan såväl som slöjden ska vara en naturlig del i dessa
plattformar.
Under utställningen kommer det att erbjudas guidade turer där man berättar
om samiska termer, tillhörighet och bruksområde. Vid vernissagen kommer
det även framföras lulesamisk jojk. Efter utställningen kommer det att göras
en utvärdering
Samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde har behandlat ärendet vid
sammanträde 2015-01-22 och föreslår att man bör avvakta fastställandet av
2015 års handlingsplan samt budget för samiskt förvaltningsområde innan
man tar ställning till ansökan.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-01-15.
Arbetsutskottet beslutar
att avslå ansökan med motiveringen att den aktivitet som bidrag söks för
inte genomförs i Storumans kommun.
-----
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Förvärvstillstånd - Norrdal 1:4
Bodil Ahlman har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd att förvärva fastigheten Norrdal 1:4.
Fastighetens areal uppgår till totalt ca 727 hektar, varav 370 hektar är skogsmark och 5 hektar åkermark.
Köpesumman uppgår till 3 500 000 kronor.
Enligt ansökan är avsikten med förvärvet nyetablering samt fritidsbosättning
och brukning på deltid.
Enligt jordförvärvslagen ska boende i eller inflyttande till kommunen, om
påtagliga sysselsättningsskäl föreligger, prioriteras i första hand när jord- och
skogsbruksfastigheter byter ägare och förvärvet ska tillståndsprövas. Prövning är aktuell i detta fall eftersom köparen inte bor i kommunen.
Eftersom boende- och sysselsättningsfrågorna i stor utsträckning är 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
6 februari 2015. Om kommunens har kännedom om några lokala intressenter
bör dessa redovisas i kommunens yttrande.
Arbetsutskottet beslutar
att tillstyrka ansökan.
-----
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