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KSAU § 70 KS/2013:348 - 101 

 

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

 

I Storumans kommun har antalet ledamöter i kommunfullmäktige alltsedan 

kommunsammanslagningen 1971 varit 41 ledamöter.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om hur många ledamöter som ska ingå i 

kommunfullmäktige enligt minimigränser som anges i kommunallagen 

(KL) 5 kap. 1 §.  

 

I gällande lagstiftning är minsta tillåtna antalet ledamöter 31 i kommuner 

med maximalt 12 000 röstberättigade invånare. En ändring av kommunal-

lagen från den 1 februari 2014 innebär att lägsta antalet ledamöter i kom-

munfullmäktige i en kommun med upp till 8 000 röstberättigade ska vara 

21. Vid valet år 2010 hade Storumans kommun 5 086 röstberättigade. 

 

Under 2013 aktualiserades frågan om antalet ledamöter i kommunfullmäk-

tige kommande mandatperioden 2014-2018 av ett flertal politiska företrä-

dare.  

 

I jämförelse med andra kommuner är Storuman med sina 41 ledamöter ett 

relativt stort kommunfullmäktige. Det har under innevarande mandatperiod 

dessutom visat sig svårt att fylla alla platser på kommunfullmäktiges sam-

manträden.  

 

Förändringar i andra kommuner i länet är på gång, vilket pekar på att Sto-

rumans kommun med oförändrat antal ledamöter kommer att ha länets 

tredje största kommunfullmäktigesamling efter nästa val.  

 

Beslut om förändring av antalet ledamöter måste beslutas av kommunfull-

mäktige senast utgången av februari månad det valår som förändringen ska 

gälla.  

 

Mot bakgrund av ovanstående sändes en remiss till de politiska partierna 

2013-10-04 med följande frågeställning:  

 

o Hur många ledamöter i kommunfullmäktige bör vi välja under den kom-

mande mandatperioden? 
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KSAU § 70 – forts. 

 

Vid remisstidens utgång 2013-11-29 hade remissvar inkommit från de poli-

tiska partierna enligt följande: 

 

Parti Remissvar antal ledamöter 

Folkpartiet liberalerna 31 

Socialdemokraterna 31 

Vänsterpartiet 41 

Kristdemokraterna 31 

Moderaterna  41 

Kommunlistan 31 

 

Kommunstyrelsens förslag 2014-02-04 

 

att antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas från 41 till 31 ledamö-

ter från och med valet 2014 

 

att antalet ersättare ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-25, § 15 att återremittera ärendet 

om antalet ledamöter i kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för att 

möjliggöra en medborgardialog kring denna fråga innan beslut tas i ärendet. 

 

Bedömning 

Om man ska ha en medborgardialog bör detta finnas med tidigt i besluts-

processen. I detta ärende har kommunfullmäktige ansett att en medborgar-

dialog ska möjliggöras när beslut i frågan ska tas.  

 

Medborgardialog kan i princip föras i alla ärenden förutom i person- eller 

myndighetsärenden. Storumans kommun har inte ännu fastställt att med-

borgardialog ska vara en del i styrprocessen och därmed också inte heller 

fastställt hur medborgardialoger ska föras.   

 

Tidigt i beslutsprocessen i denna fråga bestämdes att den skulle ut på remiss 

till partierna som är representerade i kommunfullmäktige. I och med att frå-

gan gick ut på remiss till respektive parti öppnades för respektive parti en  

möjlighet att kommunicera dels med sina medlemmar men även kommun-

medborgarna vilken åsikt man hade i frågan. Alla partier representerade i 

kommunfullmäktige har kommit in med remissvar innan kommunstyrelsen 

lade ett förslag till antalet kommunfullmäktige ledamöter till kommunfull-

mäktige. 
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KSAU § 70 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-16, § 4. 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-04, § 4. 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-05-11. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att ingen medborgardialog genomförs om antalet kommunfullmäktigele-

damöter. 

 

att antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas från 41 till 31 ledamö-

ter från och med valet 2018 

 

att antalet ersättare ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i 

kommunfullmäktige. 

----- 

 

 

   

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (19)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2015-05-19   

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 71 KS/2015:217 - 010 

 

Strategisk plan 2016-2019 

 

Budgetberedningen har vid sammanträden 2015-03-25 och 2015-05-06 tagit 

fram ett förslag till strategisk plan för åren 2016 – 2019. Planen innehåller 

dels beskrivningar som i sammandrag ger gemensamma budgetförutsätt-

ningar men även kommunens vision samt kommunens definition på god 

ekonomisk hushållning. Planen innehåller dessutom budget-, investerings- 

och nyupplåningsramar för åren 2016 – 2019. Planen beskriver även kom-

munens ekonomi- och verksamhetsstyrningsprinciper samt budgetproces-

sen. Planen innehåller också prioriteringar för all kommunal verksamhet 

oavsett om den bedrivs i kommunal förvaltning eller kommunalt bolag. 

Oavsett de prioriteringar som beskrivs i den strategiska planen är ansvaret 

för verksamhetsområden lämnat till nämnder och styrelse i reglemente och 

till kommunala bolag är ansvaret för verksamhetsområden lämnat i bolags-

ordningen.      

 

Beredande organs förslag 

Budgetberedningens förslag 2015-03-25 och 2015-05-06. 

 

Budgetberedningens förslag 

 

att den strategiska planen för 2016 – 2019 antas 

 

att Storumans kommuns vision för 2020 är: 

 

o Storumans kommun ska genom samsyn utveckla hållbar tillväxt som  

genererar välstånd till medborgarna. 

 

att målen för god ekonomisk hushållning i Storumans kommun är: 

 

o En långsiktig målsättning är att resultatet ska utgöra minst 2 procent av 

skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. 

 

o Kommunen ska om likviditeten tillåter amortera 5 miljoner kronor på de 

egna långfristiga lånen. 

 

o Storumans kommun ska jämföra sitt resultat med SKL:s mätning Kom-

munens kvalitet i korthet (KKiK). Måluppfyllelse nås då kommunen är 

bättre än medelvärdet på hälften av målen i KKiK som kommunen det 

enskilda året mäter. 
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KSAU § 71 – forts. 

 

att budgetramarna 2016 – 2019 fastställs enligt följande:  

 

Styrelse/nämnd tkr 2016 2017 2018 2019 

Kommunstyrelsen 50 564 51 504 52 457 53 426 

Fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden 

153 879 155 565 157 277 159 014 

Omsorgsnämnden 145 042 147 159 149 307 151 487 

Miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden 

2 924 3 008 3 053 3 099 

 

att investeringsramarna 2016 – 2019 fastställs enligt följande: 

 

Styrelse/nämnd tkr 2016 2017 2018 2019 

Strategiska investeringar  
fördelas av kommunstyrelsen 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Kommunstyrelsen 18 500 18 500 18 500 18 500 

Fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden 

750 750 750 750 

Omsorgsnämnden 750 750 750 750 

Summa 30 000 30 000 30 000 30 000 

 

att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 30 000 000 kronor per år åren 

2016 – 2019. 

 

Vid sammanträdet görs redaktionella ändringar i förslaget till plan.  

 

Yrkande  

Karin Malmfjord (S) yrkar att den strategiska planen ska omfatta perioden 

2016-2020. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på Malmfjords ändringsyrkande och 

finner att arbetsutskottet avslår detta.  

 

Ordföranden ställer därefter proposition på budgetberedningens förslag och 

finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att den strategiska planen för 2016 – 2019 antas 
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KSAU § 71 – forts. 

 

att Storumans kommuns vision för 2020 är: 

 

Storumans kommun ska genom samsyn utveckla hållbar tillväxt som  

genererar välstånd till medborgarna. 

 

att målen för god ekonomisk hushållning i Storumans kommun är: 

 

o En långsiktig målsättning är att resultatet ska utgöra minst 2 procent av 

skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. 

 

o Kommunen ska om likviditeten tillåter amortera 5 miljoner kronor på de 

egna långfristiga lånen. 

 

o Storumans kommun ska jämföra sitt resultat med SKL:s mätning Kom-

munens kvalitet i korthet (KKiK). Måluppfyllelse nås då kommunen är 

bättre än medelvärdet på hälften av målen i KKiK som kommunen det 

enskilda året mäter. 

 

att budgetramarna 2016 – 2019 fastställs enligt följande:  

 

Styrelse/nämnd tkr 2016 2017 2018 2019 

Kommunstyrelsen 50 564 51 504 52 457 53 426 

Fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden 

153 879 155 565 157 277 159 014 

Omsorgsnämnden 145 042 147 159 149 307 151 487 

Miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden 

2 924 3 008 3 053 3 099 

 

att investeringsramarna 2016 – 2019 fastställs enligt följande: 

 

Styrelse/nämnd tkr 2016 2017 2018 2019 

Strategiska investeringar  
fördelas av kommunstyrelsen 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Kommunstyrelsen 18 500 18 500 18 500 18 500 

Fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden 

750 750 750 750 

Omsorgsnämnden 750 750 750 750 

Summa 30 000 30 000 30 000 30 000 

 

att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 30 000 000 kronor per år åren 

2016 – 2019. 

----- 
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KSAU § 72 KS/2015:218 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2015 - kommunstyrelsen 

 

En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet har upprättats  

för perioden januari–april 2015. Kommunstyrelsens budgetram inklusive  

kapitaltjänst uppgår till 85 091 000 kronor 2015. Riktpunkt för de första fyra  

månaderna är 33 procent. Nettokostnaderna för de fyra första månaderna har 

ställts i jämförelse med budgetramen samt att en prognos på nettokostnaderna  

för helåret har ställts i jämförelse med budgetramen. 

 

Nettokostnaderna uppgår till 26 997 000 kronor för perioden januari–april  

och 32 procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger en procent- 

enhet under riktpunkt för perioden. 

 

Prognosen för helåret är att kommunstyrelsens nettokostnader hamnar på  

tilldelad budgetram 2015. Avvikelserna på de totala intäkterna och netto- 

kostnaderna mellan åren 2015 och 2014 beror på ändrade redovisningsprin- 

ciper för overheadkostnader.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-05-19. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättad tertialuppföljning för perioden januari—april samt prognos för 

helåret 2015 godkänns. 

----- 
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KSAU § 73 KS/2015:219 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2015 - Storumans kommun 

 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari – april 2015. Uppföljningen innehåller förbrukning t o m 

30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört med 

budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäkter 

har gjorts för perioden januari – april. 

 

Kommunen gör en resultatprognos på ca 7,2 mnkr för 2015 vilket är 900 tkr 

lägre än det budgeterade resultatet.  

 

Det bör noteras att omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden prognostiserar ett underskott för 2015. Mot bakgrund av att resul-

tatet för kommunen, trots dessa prognoser, ser ut att ligga i linje med det 

budgeterade resultatet är det i nuläget inte nödvändigt att besluta om ytterli-

gare åtgärdskrav för dessa nämnder. Däremot bör nämnderna vara ytterst 

noggranna i sin egen ekonomiska uppföljning i syfte att tidigt upptäcka 

eventuella ytterligare avvikelser som kan medföra större underskott där åt-

gärder krävs.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-05-19. 

 

Arbetsutskottet föreslår  

 

att upprättad tertialuppföljning för perioden januari–april samt prognos för 

helåret 2015 godkänns 

 

att omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildningsnämnden uppma-

nas att vara fortsatt vaksam över sin budgetföljsamhet men föreläggs inte i 

nuläget med ytterligare åtgärdskrav för att klara sin budgetram. Nämnderna 

ska notera att de trots detta, i år och kommande år, omfattas av den långsik-

tiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram. 

----- 
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KSAU § 74 KS/2014:358 - 250 

 

Optionsavtal - del av Björkfors 1:122 

 

Förslag till överenskommelse av optionsavtal har träffats med Sven Silén 

och Liz Stenmark. 

 

Förslaget innebär att Sven Silén och Liz Stenmark får optionsrätt att senast 

2018-04-15 förvärva del av Björkfors 1:122, enligt upprättad planskiss 

(exkl. naturmark).  

 

Arbetsutskottet har 2015-03-25 behandlat ärendet och föreslagit att options-

avtalet godkänns.  

 

Vid kommunstyrelsens behandling 2015-04-15 beslutades att återremittera 

ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning avseende optionstidens 

längd.  

 

Nytt förslag till optionsavtal har därefter upprättats. Förslaget innebär att 

Sven Silén och Liz Stenmark får optionsrätt att senast ett år efter det att på-

gående detaljplan vunnit kraft förvärva den aktuella fastigheten.  

 

Avtalet innebär vidare följande:  

 

o Om köparna nyttjar denna optionsrätt ska köpeskilling uttas med 60 kro-

nor/m². 

 

o Köparna ansöker och bekostar lantmäteriförrättningen. 

 

o Köpeavtal upprättas med sedvanliga köpehandlingar och villkor. 

 

o Ledningsrätt för kommunens VA-ledningar ska beaktas i köpeavtalet. 

 

o Exploateringsavtal ska upprättas. 

 

o Detaljplanen för området beräknas vara antagen i november 2015 enligt 

upprättad tidplan. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtanden 2015-03-16 och  

2015-05-08. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-25, § 52.  

Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-15, § 62. 
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KSAU § 74 - forts. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till optionsavtal godkänns.  

----- 
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KSAU § 75  KS/2015:209 - 090 

 

Ansökan om utökat verksamhetsbidrag år 2015 samt verksamhets-

bidrag år 2016 - HSO Storuman______________________________ 

 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) Storuman har ansökt om 

utökat verksamhetsbidrag för år 2015 samt ordinarie verksamhetsbidrag 

2016. HSO beskriver i skrivelsen att verksamheten är under förändring. 

Verksamheten ska bedrivas utan anställd personal och med lägre lokalkost-

nader än tidigare.  

 

Verksamhetsförändringen med flytt till nya lokaler samt uppsägning av an-

ställd personal har inneburit kostnader av engångskaraktär under framförallt 

2015.  

 

HSO ansöker om utökat driftbidrag med 65 000 kronor 2015 samt ett ordi-

narie driftbidrag uppgående till 72 300 kronor 2016. 

 

Koncernchefens bedömning 

Ordinarie driftbidrag till HSO 2015 uppgår till 131 000 kronor. Engångs-

kostnaderna 2015 på 65 000 kronor bedöms föreningen inte klara av själv. 

Åtgärderna kommer att minska föreningens bidragsbehov framöver varför 

åtgärderna trots allt bedöms vara till fördel för föreningen. Verksamhetsbi-

dragets storlek 2016 bedöms behöva undersökas ytterligare tillsammans 

med parterna innan slutligt beslut tas. Kommunen och HSO ska träffas igen 

i september och efter det bör frågan om bidragets storlek lyftas igen för be-

slut. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-05-11. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Storuman beviljas ett 

utökat bidrag 2015 med 65 000 kronor 

 

att bidraget finansieras från verksamhet 10211 kommunstyrelsens förfo-

gande 

 

att ytterligare bidrag för år 2015 inte beviljas  

 

att ytterligare beredning av bidragets storlek 2016 ska göras i samarbete 

med kommunen och Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO).     

----- 
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KSAU § 76 KS/2015:30 - 980 

 

Bygdeavgiftsmedel 2015 - fördelning till enskilda projekt 

 

1996 beslutade Länsstyrelsen i Västerbottens län om nya rutiner för hante-

ring av bygdeavgiftsmedel som innebar att kommunerna skulle få större  

ansvar och delaktighet. Därför genomfördes 1997 en delegering av beslu-

tanderätten från länsstyrelsen till kommunerna. Delegeringen baseras på att 

länsstyrelsen ska godkänna kommunernas redovisning för föregående år 

och därefter den nya handlingsplanen för det kommande året. Därefter över-

för länsstyrelsen bygdeavgiftsmedel till respektive kommun. Kommunerna 

bereder och beslutar i varje enskilt ärende. 

 

Riksrevisorerna har i samband med granskning av länsstyrelsens årsredo-

visning för 2014 noterat att formerna för ovannämnda hantering av bygde-

avgiftsmedel inte överensstämmer med gällande författning (Förordningen 

(1998:928) om bygde- och fiskeavgifter). Som en konsekvens av detta har 

länsstyrelsen tagit fram en ny hanteringsordning som innebär att den dele-

gerade beslutanderätten till kommunerna återtas.  

 

Följande hantering och rutiner ska hädanefter gälla:  

 

o Ansökningar lämnas direkt till länsstyrelsen och remitteras till kom-

munerna som bereder, prioriterar och lämnar ett yttrande (tillstyrker 

alternativt avstyrker bidrag).  

 

o Länsstyrelsen beslutar om bidrag ur bygdeavgiftsmedel efter samråd 

med kommunerna. 

 

o Länsstyrelsen tar emot rekvisitioner och betalar ut bidrag till projekt-

ägaren. Inga medel kommer att finnas hos kommunerna.  

 

o Kommunen besiktar projektet och utfärdar ett granskningsintyg som 

sänds till länsstyrelsen som underlag för utbetalning av bidrag till 

projektägaren. 

 

o Kommunerna ska fortsatt ha stort inflytande över hur bygdeavgifts-

medlen används.  

 

Kommunstyrelsen har 2015-02-10 fastställt handlingsplan för 2015 års 

bygdeavgiftsmedel innehållande prioriterade investeringar. Till skillnad 

från tidigare års handlingsplaner anges inga specifika belopp utan istället en  
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KSAU § 76 - forts. 

 

procentsats av kommunens totala disponibla ram för bygdeavgiftsmedel en-

ligt följande: 

 

Näringslivsutveckling 18 % 

Medfinansiering av EU-projekt 37 % 

Bredband  18 % 

Fördelning till enskilda projekt 27 % 

 

Pga. av den förändrade hanteringen har länsstyrelsen ännu inte hunnit god-

känna kommunens redovisning för 2014 samt handlingsplan för 2015. Årets 

disponibla ram är dock fastställd och uppgår till 9 243 047 kronor. Beloppet  

är lägre jämfört med de senaste åren och detta beror på ett antal pågående 

mål hos Mark- och miljödomstolen som innebär en ovanligt stor avsättning 

till miljödomar i år.  

 

Vid sammanträdet redovisas en sammanställning över inkomna enskilda 

projektansökningar om bidrag ur 2015 års bygdeavgiftsmedel.  

 

Beredande organs förslag 

Sammanställning över ansökningar 2015-05-19.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna följande yttrande till länsstyrelsen om bidrag ur bygdeavgifts-

medel 2015 till enskilda projekt:  

 

Tillstyrkta ansökningar 

 

Sökande Projekt/ändamål Belopp 

(kr) 

Solliden skoterklubb 

(KS/2015:102) 

Upprustning av skoterledsskyltning 34 038 

Gunnarns golfklubb 

(KS/2015:101) 

Begagnad djupluftare och täckduk 77 344 

Dearna IF (samisk  

idrottsförening 

(KS/2015:126) 

Förråd för inventarier 75 000 

Vindelfjällens fjäll-

säkerhetskommitté 

(KS/2015:128) 

Hjärtstartare vid Syterstugan och  

Viterskalsstugan längs Kungsleden 

40 000 
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KSAU § 76 - forts. 

 

Tillstyrkta ansökningar 

 

Sökande Projekt/ändamål Belopp 

(kr) 

Långsjöby intresseför-

ening 

(KS/2015:141) 

Anordnande av badplats samt flaggor 

och skyltar 

352 043 

Luspens ryttarförening 

(KS/2015:147) 

Upprustning av ridanläggning 140 625 

Tärna IK Fjällvinden 

(KS/2015:160) 

Investeringar i målhus vid Ingemar-

backen 

112 500 

Gunnarns skoterklubb 

(KS/2015:132) 

Skotersladd 27 500 

Gunnarns vilt och rök 

(KS/2015:112) 

Anpassning av rökeri på fastigheten 

Bastuträsk 4:48 

51 000 

Forsmarks jaktskytte-

förening 

(KS/2015:114) 

Viltmålsbana 32 400 

Nöjesalliansen 

(KS/2015:107) 

Förråd för inventarier 97 500 

Kulturakademin 

(KS/2015:133) 

Renovering och ersättning av instru-

ment 

114 000 

Kulturakademin 

(KS/2015:134) 

Digitala lösningar - inköp av Ipads för 

att underlätta och tillgängliggöra under-

visning 

60 000 

Stensele sportklubb 

(KS/2015:140) 

Vindskydd och grillplats vid ishockey-

plan i Stensele 

35 925 

Storumans kommun/ 

tekniska avdelningen 

(KS/2015:154) 

Utsiktsplats/rastplats vid Kanahobben 36 750 

Oltokkens intresseför-

ening 

(KS/2015:29) 

Inköp av ny diskmaskin 20 250 

Åskiljeby samfällig-

hetsförening 

(KS/2015:37) 

Renovering av bastu vid Åskiljeby 

skola 

66 994 

Motorgården i Stensele 

(KS/2015:108) 

Reparation av yttertak, tilläggsisolering 

av vindsutrymme 

187 500 

Skarvsjöby bygde-

gårdsförening 

(KS/2015:137) 

Renovering av bygdegård 242 675 
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KSAU § 76 - forts. 

 

Tillstyrkta ansökningar 

 

Sökande Projekt/ändamål Belopp 

(kr) 

Virisvägens samfällig-

hetsförening 

(KS/2015:144) 

Vägsandlådor 13 425 

Björkvattsdalens byg-

degårdsförening 

(KS/2015:105) 

Ombyggnation av Mobackagården 

(Ängesdal 1:18) 

267 375 

Tärna jaktvårdskrets 

(KS/2015:117) 

Uppgradering och effektivisering av 

älgbana 

97 500 

Intresseföreningen 

Umnäsara 

(KS/2015:116) 

Helrenovering av bakugn 78 750 

Joeström FVO 

(KS/2015:113) 

Djupborrning av vatten samt renove-

ring av kök i byastuga 

115 684 

Stensele föräldraföre-

ning 

(KS/2015:111) 

Renovering av hockeyplan vid 

Stensele skola samt anläggande av 

längdhoppsgrop och sprintbana 

44 724 

 

Avstyrkta ansökningar 

 

Sökande Projekt/ändamål Belopp 

(kr) 

Gippmokks byaföre-

ning 

(KS/2015:106) 

Renovering av kapell till byastuga 53 823 

Pauträsk byamän 

(KS/2014:369) 

Uppdatering av elledningar etc. 37 500 

Tärna hembygdsför-

ening 

(KS/2015:118) 

Luftvärmepumpar, ytterdörr, motor-

värmaruttag (Granås 1:21) 

51 750 

Storumans missions-

församling 

(KS/2015:4) 

Komplettering av högtalaranläggning 23 250 

Stiftelsen Hemavan-

kyrkan 

(KS/2015:3) 

Inköp av friggebod/förråd i anslut-

ning till Hemavankyrkan och intillig-

gande kyrkstuga 

26 250 
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KSAU § 76 - forts. 

 

Avstyrkta ansökningar 

 

Sökande Projekt/ändamål Belopp 

(kr) 

Filadelfiaförsamlingen 

i Storuman 

(KS/2014:119) 

Kallförråd samt dräneringsåtgärder 

(Centrum 3, Stensele) 

441 402 

Tärna församling 

(KS/2015:17) 

Utbyggnad av förråd samt golvbyte i 

församlingshemmet, Tärnaby 

450 000 

Vaapsten Sijte 

(KS/2015:142) 

Fornminnesinventering Rönnbäcks-

näset, Dahksnjuanan, Björkvattsdalen 

53 329 

Oltokkens intresseför-

ening 

KS/2015:27) 

Inköp av degmaskin 8 808 

Oltokkens intresseför-

ening 

(KS/2015:28) 

Inköp av dator, projektor, filmduk 

med tillbehör 

12 000 

Byaföreningen Skal-

modalens vänner 

(KS/2015:164) 

Renovering av byastuga (f.d. kapell) 67 000 

PR-föreningen Vild-

mannen 

(KS/2015:80) 

Inköp av fyrhjuling med snöslunga 

för isbana runt badsjön i Storuman 

178 125 

Långvattnets byasam-

fällighet 

(KS/2015:91) 

Restaurering av kvarndamm vid Vol-

vobäcken 

150 000 

Östervik-Luleluokt 

ekonomisk förening 

(KS/2015:88) 

Visningsrum i mangårdsbyggnad i 

Östervik 

63 840 

Hemavan Tärnaby  

Airport 

(KS/2015:69) 

Nyanläggning av Localizer 2 000 000 

Gunnarns Petrol eko-

nomisk förening 

(KS/2015:139) 

Anpassning av drivmedelsanläggning 705 600 

Slussfors ungdomsför-

ening 

(KS/2015:136) 

Utrustning till gym 44 700 

Kulturakademin 

(KS/2015:135) 

Fordon för att dra mobil scen 262 500 
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KSAU § 76 - forts. 

 

Avstyrkta ansökningar 

 

Sökande Projekt/ändamål Belopp 

(kr) 

Adventkyrkans ung-

domsförening 

(KS/2015:131) 

Båt och båttrailer 92 925 

Adventkyrkans scout-

förening 

(KS/2015:130) 

Kanoter och utrustning 63 540 

Tärna IK Fjällvinden 

(KS/2015:129) 

Materialförråd vid sporthallen i Tär-

naby samt portabel ljudanläggning 

36 900 

Gunnarns IK 

(KS/2015:120) 

Snöslunga för ishockeybanan 20 468 

Forsmarks byastuge-

förening 

(KS/2014:83) 

Belysning till elljusspår 187 500 

Tärnafjällens teater-

sällskap 

(KS/2014:331) 

Gårdsteater 172 500 

Kungsvägens samfäl-

lighetsförening 

(KS/2015:55) 

Gång- och cykelväg vid Kungsvägen i 

Hemavan 

300 000 

Storumans hembygds-

förening 

(KS/2015:5) 

Högtalaranläggning vid hembygds-

gården 

18 750 

Storumans kommun/ 

Luspengymnasiet 

(KS/2015:221) 

Elbil 93 375 

-----  
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KSAU § 77 KS/2015:207 - 219 

 

Förvärvstillstånd - Storuman Pauträsk 9:6 

 

Anders Krantz och Åsa Franzén har hos länsstyrelsen ansökt om  

tillstånd att förvärva fastigheten Storuman Pauträsk 9:6. 

 

Fastighetens areal uppgår till totalt ca 4,3 hektar åkermark.  

 

Köpesumman uppgår till 180 000 kronor. 

 

Enligt ansökan är avsikten med förvärvet nyetablering samt bosättning och  

brukning på fritid.  

 

Enligt jordförvärvslagen ska boende i eller inflyttande till kommunen, om på-

tagliga 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 kommu- 

nala angelägenheter vill länsstyrelsen höra kommunens bedömning om fastig-

heten 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 22 maj 

2015. Om kommunens har kännedom om några lokala intressenter bör dessa  

redovisas i kommunens yttrande.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tillstyrka ansökan. 

----- 

 

 


