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KSAU § 78  KS/2011:165 - 822 

 

Motion - förvärv och utveckling av badhuset i Hemavan 

 

Lena Drangel (S) har 2011-04-11 lämnat in rubricerad motion. 

 

Under 2010 har frågan om ett eventuellt förvärv från kommunens sida av 

badhuset i Hemavan aktualiserats. Kommunfullmäktige beslutade  

2010-09-28 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för förhandlingar 

om ett förvärv med nuvarande ägare. Kommunstyrelsen har 2010-11-16 be-

slutat att under den tid som förvärv av badhuset utreds, teckna ett tjänste-

köpsavtal med nuvarande ägare, Hemavan Fjällcenter AB, för 2011. 

 

Drangel föreslår 

 

att kommunfullmäktige ser till att förhandlingar upptas med nuvarande 

ägare inför kommande köp 

 

att möjligheterna undersöks att utveckla nuvarande badhus till ett äventyrs-

bad med inriktning mot fjälläventyr 

 

att mark införskaffas så att en sporthall för inomhussporter kan uppföras i 

anslutning till badhusanläggningen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-03, § 56 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kanslichefens tjänsteutlåtande 2012-05-14 

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har frågan om tjänsteköps-

avtal eller förvärv av badhuset i Hemavan tidigare utretts. Utredning om ett 

eventuellt förvärv visade att den årliga driftskostnaden uppgick till cirka 

1 950 000 kronor per år och att köpeskillingen uppgick till 5 400 000 kro-

nor. 

 

Vid en senare diskussion med ägaren av badhuset har kommunen erbjudits 

att förvärva byggnaden till bokfört värde. Med liknande beräkningsmodell 

som tidigare, kompletterad med planerat underhåll, blir den årliga drifts-

kostnaden cirka 2 200 000 kronor. Intäkter och kostnader baseras på uppgif-

ter lämnade av fastighetsägaren. 

 

I dagsläget köper kommunen tjänsten att erbjuda badmöjligheter i Hema-

van. Avtalet är tvåårigt och innehåller en möjlig förlängning årsvis, men där  
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KSAU § 78 – forts. 

 

tjänsteköpet indexregleras. Den ersättningsnivå som gäller idag uppgår till 

2 000 000 kronor med indexuppräkning enligt KPI.  

 

Med hänsyn till de kostnader som är förenade med ett ägande av badhus fö-

reslås att kommunen avstår från ett förvärv av badhuset. Däremot finns ett 

gemensamt behov för fortsatta badmöjligheter i Hemavan, varför tjänste-

köpsavtal förordas.  

 

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet 2012-05-22, § 60 föreslogs att 

motionen skulle avslås.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-05, § 60 att återremittera ärendet till 

arbetsutskottet för ytterligare utredning avseende driftskostnader, personal-

kostnader, kostnader för förvärv samt investeringsbehov.  

 

Koncernchefens utredning 2015-06-23 

Nuvarande ägare har 2015-06-23 meddelat att dennes årliga driftkostnader 

inklusive planerat underhåll uppgår till ca 2 200 000 kronor per år. Ägaren 

uppger vidare att man har planer på att vidarutveckla kommersiella delar 

och verksamheter i anslutning till badhuset med målgrupp besökande i om-

rådet.  

 

Om omfattande reparationer skulle uppstå på nuvarande badhus i Hemavan 

uppger ägaren att man skulle ha svårt att finansiera detta med nuvarande 

tjänsteköpsavtal. Ett alternativt användande eller försäljning av badhuset 

skulle under sådana omständigheter kunna bli aktuellt. Ägaren bedömer vi-

dare att under nuvarande omständigheter gynnar ett privat ägande av bad-

huset mer utvecklingen i området än ett offentligt ägande av badhuset. 

 

Bedömning 

Utredningen om badhusets driftkostnader, personalkostnader, kostnader för 

förvärv och investeringsbehov bedöms inte vara nödvändig när badhuset 

under nuvarande omständigheter inte är till försäljning. Vid förändrade om-

ständigheter kan det bli aktuellt med försäljning eller annan åtgärd. Under 

sådana omständigheter kan det vara lämpligt att närmare utreda badhusets 

driftkostnader, personalkostnader, kostnader för förvärv och investerings-

behov. 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 4 (47)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott  2015-08-18  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 78 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Kanslichef Ralph Johanssons tjänsteutlåtande 2012-05-14. 

Arbetsutskottets protokoll 2012-05-22, § 60. 

Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-05, § 60. 

Koncernchefens utredning 2015-06-23. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås med hänvisning till att fastigheten inte är till försälj-

ning. 

----- 
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KSAU § 79 KS/2013:251 - 315 

 

Motion - cykelparkeringar 

 

Karin Malmfjord (S) har 2013-06-04 lämnat in en motion om cykelparke-

ringar. 

 

Malmfjord skriver följande i motionen: 

 

Förbättrade och utökade cykelparkeringar vid stationer och resecentra är 

viktiga delar i kollektivtrafikens infrastruktur. De är en förutsättning för att 

det kollektiva resandet ska kunna ökas och miljöbelastningen minska. Att 

veta att det finns en bra, ordnad och säker cykelparkering kan vara avgö-

rande för om man väljer kollektivtrafik eller cykel i stället för att ta bilen. 

 

Undersökningar visar att satsningar på bättre cykelparkeringar ökar antalet 

personer som väljer att resa kollektivt.  

 

Cykelparkeringar vid offentliga lokaler är en viktig del i att uppmuntra cyk-

lande i tätortnära miljöer. 

 

Malmfjord föreslår 

 

att cykelparkeringar med skärmtak iordningställs vid stationer, resecentra 

och offentliga lokaler. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18, § 63 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Bedömning 

Ordnad cykelparkering vid resecentrum och vid stationer och gärna vid 

många av kommunens offentliga lokaler är bra och skulle många gånger 

helt enligt vad Malmfjord skriver i sin motion, kunna utgöra en grund för 

att öka användandet av kollektiv trafik. Skärmtak kräver utrymme som inte 

alltid finns planerade vid platser som resecentrum och övriga byggnader. 

För att tillskapa tillräckligt förtroendeingivande parkeringsplatser för cyklar 

borde det många gånger räcka med anordnade platser för cykelställ utan 

tak.  

 

Kostnaden för enklare skärmtak för 7-12 cyklar uppgår till mellan 2 500-

5 000 kr per cykel beroende på design, utförande och storlek av tak. I kost-

naden ingår inte kostnad för eventuell grundläggning och inte kostnad för 

montage.  
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KSAU § 79 – forts. 

 

För mer avancerade skärmtak eller garage som kan erbjuda den säkerhet 

som efterfrågas i motionen är inköpskostnaden betydligt högre.   

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-08-07. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera och utreda möjligheter vid 

resecentrum, stationer och offentliga byggnader att anordna lämpliga parke-

ringsplatser för cyklar 

 

att kommande utredning ligger till grund för ytterligare beslut kring avsät-

tande av investeringsmedel.  

----- 
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KSAU § 80 KS/2013:339 - 810 

 

Motion - tillgängligt fiske 

 

Karin Malmfjord (S) 2013-09-10 lämnat in en motion om tillgängligt fiske. 

 

Malmfjord skriver följande i motionen:  

 

Fiske är en aktivitet som engagerar många människor men om personen är 

äldre eller har en funktionsnedsättning har vederbörande inte samma möj-

ligheter som en fysiskt aktiv person. Enligt artikel 26 i FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska alla med funktions-

nedsättning ha samma rätt som andra till en tillgänglig fritid. Om kommu-

nen ska vara ”en kommun för alla” är det viktigt att göra fisket tillgängligt 

för alla. Tillgängliga fiskebryggor i anslutning till kommunens vattendrag 

kommer att öka både den enskildes möjligheter till ett riktigt friluftsliv och 

ha positiva effekter på turismen.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att det görs en utredning om att bygga tillgängliga fiskebryggor i kommu-

nen 

 

att det söks externa medel för att bygga tillgängliga fiskebryggor i kommu-

nen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-24, § 87 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Bedömning 2015-02-12 

Sedan ovannämnda FN-konvention trädde i kraft i Sverige den 14 januari 

2009 har vissa kommuner valt att göra riktade satsningar för att erbjuda till-

gängligt fiske samt att erbjuda ”naturupplevelser till alla”. 

 

Under kapitelet Leva bo och vistas i Storumans kommuns strategiska plan 

står även skrivet:   

 

”För våra medborgare och besökare ska det finnas möjligheter till upple-

velser, kultur och en meningsfull fritid genom livets alla skeden”. 

 

Trots svensk allemansrätt kan människor med funktionshinder, tvärt emot 

syftet, uppleva att naturen kan kännas otillgänglig. Det förekommer mäng-

der av snåriga bäckar, vattendrag, skog och gropiga stigar i kommunen  
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KSAU § 80 – forts. 

 

samtidigt som det finns flera platser som redan idag är att beteckna som  

extra tillgängliga för fiske. Sommartid kan fiske ske från strand med exem-

pelvis haspel-, flug- eller metspö. En betongramp finns vid nya båthamnen i 

Storuman som kan användas för att kliva i och ur en båt, naturligtvis bero-

ende på graden av funktionsnedsättning. Kommunens turistinformation 

anger att Tärnaån erbjuder tillgängligt fiske längs en grusad stig där sly 

röjts bort från strandkanterna. Vintertid kan man med hjälp av en snöskoter 

ta sig ut till de mest avlägsna sjöar. Om man inte klarar av att köra själv kan 

man exempelvis åka skoterpulka längs flera mil preparerade skoterspår.  

 

För en fastboende eller tillrest fiskeentusiast som har någon form av funkt-

ionsnedsättning bedöms det därför redan idag finnas olika alternativ varför 

en riktad satsning på detta inte bör prioriteras. 

 

Projektledarens förslag 2015-02-12 

 

att motionen avslås 

 

att turistinformationen får i uppdrag att sammanställa en lista med för än-

damålet lämpliga fiskeställen i hela kommunen och upplysa om detta via 

hemsidan.  

 

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet 2015-03-25, § 42 beslutades om 

återremiss till projektledaren för ytterligare beredning.  

 

Bedömning 2015-08-06 

För att stärka möjligheterna för en fastboende eller tillrest fiskeentusiast 

med någon form av funktionsnedsättning kan handikappanpassade bryggor 

anläggas.  

 

Efter dialog med fiskeklubbar i kommunen har en rad fiskevatten bedömts 

vara mindre lämpliga. I reglerade vatten är det exempelvis stor differens i 

vattenståndet sett över säsongen och i andra större sjöar tenderar isen att 

”riva” på våren istället för att smälta bort, vilket medför kortare nyttjandetid 

och risk för skador på anläggningen. Lämpliga områden kan istället vara 

små insjöar och tjärnar som ligger nära bilväg, är fiskeliga och med lågt 

sluttande terräng. Boverkets byggregler stipulerar nämligen att en anslut-

ningsramp högst får luta 1:12.  
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KSAU § 80 – forts. 

 

Några exempel på lämpliga vattendrag:  

 

o Fäbodtjärn (Börtingklubben)  

o Stor-Tattartjärnen och Lill-Tattartjärnen (Umanflugan)  

o Rackosjön, Avasund  

o V Rackokalven  

o Juktån, Bredseleforsarna 

 

Föreningarna har ställt sig positiva till tillkomsten av en sådan anläggning 

på deras arrenden. På de andra platserna behöver ytterligare undersökning 

göras. En dylik brygga blir allmän och kan betjäna även andra grupper i 

samhället som tecknar fiskerätt för vattendraget och kan därmed komma att 

utgöra en turistisk tillgång. Bryggorna kräver bygglov och i de flesta fall 

även strandskyddsdispens.  

 

En konkurrensutsättning hos tre leverantörer visar på att en sådan tillgäng-

lig brygganordning med bred uppkörningsramp och räcke i jämförbara utfö-

randen kostar mellan 70 000-100 000 kronor. Då tillkommer kostnader för 

markarbete, frakt och bygglov.  

 

Förslag till finansiering 

120 000 kronor ur 2016 års bygdeavgiftsmedel. 

 

Alternativt kan kommunen ansöka om medel ur den Lokala naturvårdssats-

ningen (LONA). Detta kräver att man dels registrerar sig som initiativtagare 

och därefter registrerar sitt projektförslag i Naturvårdsverkets LONA-

register, den ska också skickas in till Länsstyrelsen undertecknad senast 

sista ansökningsdagen. Nästa ansökningstillfälle är 1 december 2015 för 

2016 års projekt. 50 % medfinansiering krävs. 

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtanden 2015-02-12 och  

2015-08-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-25, § 42. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen bifalls 

 

att tekniska avdelningen får i uppdrag att söka medel och verkställa att en 

flytbrygga särskilt anpassad för tillgängligt fiske anläggs  
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KSAU § 80 – forts. 

 

att tekniska avdelningen får i uppdrag att upprätta en periodisk skötsel- och 

tillsynsplan där särskilda medel budgeteras för merkostnaderna som följer 

på investeringen 

 

att turistinformationen får i uppdrag att sammanställa en lista med tillgäng-

liga fiskeställen i kommunen och upplysa om detta via sin hemsida.  

----- 
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KSAU § 81 KS/2013:405 - 829 

 

Motion - underhåll av leder i Storumans kommun 

 

Erold Westman (KL) har 2013-11-26 lämnat in en motion om underhåll av 

leder i Storumans kommun.  

 

Westman skriver i motionen att Storumans skoterklubb (SUSK), som bland 

annat skött sladdning av leder runt Storuman, nu tyvärr fått lägga verksam-

heten på is eftersom inte någon styrelse kunnat tillsättas. Den östra kom-

mundelen borde få samma möjlighet med underhåll av leder som man har i 

den västra kommundelen. Detta skulle innebära att de hittills väl under-

hållna lederna fortsättningsvis kan hålla en bra standard och ge goda förut-

sättningar för ortsbor och turister att uppleva naturen i Storumans kommun 

genom utflykter till bl.a. skoterträffar i byar som kanske i förlängningen 

lockar till sig människor som vill flytta till kommunen.  

 

Westman föreslår därför att ledunderhållet i kommunens östra del ska  

skötas och finansieras enligt samma förfarande som i den västra kommun-

delen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-26, § 104 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Bedömning 

Tekniska avdelningen har utrett motionen. Utredningen finner trycket på 

leder av skotertrafik betydligt större i den västra delen av kommunen, vilket 

är ett motiv till att en högre andel av kostnaderna används i den delen av 

kommunen. Att Storumans skoterklubb varit vilande är inte bra för ledun-

derhåll men allas förhoppning är att den kan tillsätta en styrelse långsiktigt 

samt att det är många som väljer engagera sig att vara medlemmar i olika 

föreningar. 

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2015-04-15, § 16 hanterat frågan 

om ersättning till markägare för allmänna skoterleder. I samband med detta 

beslutades att frågan om  

ytterligare 200 000 kronor till drift och ledunderhåll i hela kommunen 

skulle behandlas i kommunens ordinarie budgetprocess.  

 

Fördelningsmodell för eventuella medel har inte fastställts, men bör över-

vägas att fördela en övervägande del på den östra regionen och den ideella 

verksamhet som bedrivs.       
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KSAU § 81 – forts. 

 

I avvaktan på att allmänna leder ordnas, är bedömningen att det inte finns 

skäl till att förändra verksamheten gällande preparering av leder.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-08-11. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås.  

----- 
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KSAU § 82 KS/2014:32 – 100 

 

Motion - deklaration för jämställdhet 

 

Karin Malmfjord (S) har 2014-01-27 lämnat in en motion om deklaration 

för jämställdhet. 

 

Malmfjord skriver följande i motionen: 

 

I maj 2006 antogs jämställdhetsdeklarationen av CEMRs, de europeiska 

kommun- och regionförbundens samarbetsorgans högsta politiska ledning. 

Deklarationens syfte är att stödja kommuners, landstings och regioners ar-

bete med att stärka demokratin, förbättra servicekvaliteten och främja god 

förvaltning. 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har ställt sig bakom deklarationen 

och rekommenderar kommuner, landsting och regioner att underteckna den. 

Av Västerbottens läns 15 kommuner har elva undertecknat deklarationen. 

Storumans kommun är en av kommunerna som inte undertecknat den.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att kommunfullmäktige beslutar att Storumans kommun undertecknar de-

klarationen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 204-02-25, § 12 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Bedömning 

De övergripande principerna i deklarationen är: 

 

1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet  

2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering 

och andra missgynnanden bekämpas.  

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen 

är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.  

4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att 

uppnå jämställdhet.  

5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens verksamheter är nöd-

vändiga för att främja jämställdhet.  

6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nöd-

vändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång.  
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KSAU § 82 – forts. 

 

Ett antagande av deklarationen innebär ett åtagande att genomföra am-

bitionerna i den, vilket innebär att resurser måste framgent avsättas för än-

damålet.  

 

Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-06-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen bifalls.  

----- 
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KSAU § 83 KS/2015:70 - 026 

 

Motion - "Attraktiv arbetsgivare - förebyggande hälsoarbete" 

 

Karin Malmfjord (S) har 2015-02-23 lämnat in rubricerade motion. 

 

Malmfjord skriver följande i motionen: 

 

En arbetsplats som har hälsan i fokus leder till en arbetsmiljö som gynnar 

alla. Ett aktivt folkhälsoarbete ökar också arbetsplatsens attraktivitet.  

 

Storumans kommun har tidigare erbjudit anställda en friskvårdspeng och 

detta är något som inte längre erbjuds. Förebyggande folkhälsoarbete är inte 

bara friskvårdspeng utan så mycket mer.  

 

I dag har kommunen fyra anställda som har gått hälsoinspiratörsutbildning. 

Dessa personer är en tillgång i det förebyggande hälsoarbetet. 

 

Malmfjord föreslår 

 

att kommunen avsätter arbetstid så att hälsoinspiratörerna kan inspirera an-

ställda och planera aktiviteter 

 

att medel avsätts för förebyggande hälsoarbete bland anställda. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Bedömning 

Det är väsentligt att kommunen arbetar för ett arbetsliv där den arbetsrelate-

rade hälsan inte påverkas negativt. Målet måste vara att alla ska kunna ar-

beta hela arbetslivet utan att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa.  

 

Den viktigaste komponenten i detta är att arbeta med det systematiska  

arbetsmiljöarbetet. Kommunen satsar särskilt på detta område genom att 

verksamhetsutvecklare Erik Sälg arbetar med frågan. Vidare kommer 

kommunen under hösten att genomföra aktiviteten Arbetsplatsklassikern i 

samverkan med Korpen, där alla anställda ges möjlighet att delta och kom-

munen står för deltagaravgiften. Förhoppningen är att därigenom stimulera 

till ett eget hälsoarbete.  
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KSAU § 83 – forts.    

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-06-25. 

 

Administrativ chefs förslag 

 

att motionen avslås.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar  

 

att förvaltnings- och enhetscheferna uppmanas att i högre utsträckning prio-

ritera de förebyggande arbetsmiljöfrågorna. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först proposition på administrativ chefs förslag och fin-

ner att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

Ordförande ställer därefter proposition på Malmfjords tilläggsyrkande och 

finner att arbetsutskottet även bifaller detta. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås 

 

att förvaltnings- och enhetscheferna uppmanas att i högre utsträckning prio-

ritera de förebyggande arbetsmiljöfrågorna. 

----- 
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KSAU § 84 KS/2015:173 - 020 

 

Motion - avskaffande av karensdag för personal inom skola, vård och 

omsorg vid vinterkräksjuka/magsjuka__________________________ 

 

Daniel Johansson (V) har 2015-03-30 lämnat in en motion om avskaffande 

av karensdag för personal inom skola, vård och omsorg vid vinterkräk-

sjuka/magsjuka. 

 

Johansson skriver följande i motionen:  

 

Det är inte rimligt att personal som insjuknat via sitt jobb även ska straffas 

för karensdag och sjukersättning. Detta anser Vänsterpartiet är en liten åt-

gärd för att göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare.  

 

Smittskyddsläkare har bestämt att man är smittfri 48 timmar efter senaste 

symtom. Detta innebär att arbetsgivaren stänger av sin personal från att 

jobba under dessa 48 timmar, för att minska smittspridningen. 

 

Det är fullt möjligt för kommunen att tillsammans med fackförbunden 

skriva lokalavtal som slopar karensdagen för sina anställda. Vad gäller de 

övriga 48 timmar efter sista symtom finns redan i dag en överenskommelse 

mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna om att man ska få 

vara avstängd från jobb med bibehållen lön. Vänsterpartiet ser dock att ar-

betsgivaren sällan uppfyller detta.  

 

Johansson föreslår 

 

att karensdag avskaffas för personal inom vård, omsorg och skola som via 

sitt yrke drabbas av den årliga vinterkräksjukan/magsjukan. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 51 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Bedömning 

Motionen inleds med en tanke om att ingen ska straffas genom karensdag 

av att insjukna på grund av arbetet.  

 

Den allmänna utgångspunkten för alla arbetsgivare är att ingen ska behöva 

drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Den gäller även för Storumans 

kommun.  
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KSAU §  84 – forts. 

 

Sjukfrånvaro uppstår tyvärr ändå, hos Storumans kommun uppgår den för 

närvarande till ca 6 % av den totala arbetstiden. Orsaken till frånvaron vari-

erar och det är ofta svårt att avgöra vad som beror på arbetet och vad som 

beror på annat. Oavsett frånvaroorsaken hanteras alla anställda lika gällande 

karens och sjuklön genom befintlig lagstiftning och kollektivavtal. Det är 

den gängse principen på svensk arbetsmarknad. 

 

Att undanta en frånvaroorsak från den gängse reglerade hanteringsordning-

en är svår att hantera då kommunen saknar medicinsk kompetens att be-

döma orsaken till varje enskild frånvaro.  

 

Storumans kommun bör därför fortsatt tillämpa gällande lag och kollektiv-

avtal utan avvikelse.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-06-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås. 

----- 
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KSAU § 85 KS/2015:187 - 000 

 

Motion - digitalt servicecenter 

 

Karin Malmfjord (S) har  2015-04-16 lämnat in en motion om digitalt ser-

vicecenter för invånarna. 

 

Malmfjord skriver följande i motionen:   

 

Kommunen har en viktig roll i att nå dem som sällan eller aldrig använder 

Internet. De är oftast äldre, nyanlända och lågutbildade som saknar digital 

kompetens. Det kommer att behövas många olika insatser för att höja den 

digitala kompetensen hos medborgarna. Att öka den digitala delaktigheten 

kan ses från olika aspekter, bland annat den demokratiska och den sociala.  

 

Alla ska kunna, vilja och våga ta del av Internet med alla dess möjligheter 

till delaktighet i den digitala samhällsutvecklingen, tillgång till information, 

tjänster, service och utbildning.  

 

Motionen föreslår att frågan om digitalt servicecenter utreds, och att digitala 

servicecenter inrättas i kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27 § 53 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Bedömning 

Digitala servicecentra skulle kunna fylla en viktig funktion. En betydande 

del av invånarna står utanför det digitala samhället och de kan därför inte ta 

del av de nya tjänster och olika typer av samhällsservice som levereras digi-

talt. Att inrätta digitala servicecentra kan vara ett effektivt sätt att motverka 

denna utlåsningseffekt. 

 

Enligt Digital agenda för Västerbotten (fastställd av Region Västerbotten 

2014) är uppskattningsvis 30 000 invånare i Västerbottens län idag inte di-

gitalt delaktiga. Agendan fastställer målsättningen att delaktigheten ska öka 

med 10 % till år 2020. 

 

Digitala servicecentra ska kunna samlokaliseras med annan kommunal 

verksamhet, som exempelvis bibliotek, bokbussar, medborgarkontor och 

liknande. I promemorian till den nya bibliotekslagen (DS 2012:13)  talas 

också om folkbibliotekens roll för att utveckla den digitala kompetensen 

hos befolkningen. 
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KSAU § 85 – forts. 

 

Den statliga Digitaliseringskommissionen, som ska slutredovisa sitt upp-

drag senast 2015-12-31, publicerade i mars 2015 sitt tredje delbetänkande 

”Gör Sverige i framtiden – digital kompetens” (SOU 2015:28). Utredningen 

föreslår att Sveriges kommuner bör erbjuda digitala servicecentra till invå-

narna för att utveckla invånarnas digitala kompetens, och att de ska utfor-

mas så att de möjliggör för alla att ta del av grundläggande samhällstjänster 

på internet. Kommunernas service bör omfatta kommunernas egna digitala 

tjänster, samt servicestöd för användande av statliga e-tjänster för olika 

myndigheter (särskilt relevanta är Försäkringskassan, Pensionsmyndighet-

en, Skatteverket, e-legitimation och Mina meddelanden). Utredningen före-

slår därför att regeringen bör anslå statliga medel som kommunerna kan 

söka för att upprätta digitala servicecentra. Stödet föreslås vara treårigt och 

med en statlig medfinansieringsgrad på 50 %. 

 

Här presenteras en enkel kalkyl för inrättande av digitala servicecentra i 

Storumans kommun med en servicepunkt på kommunbiblioteket i Storu-

man och en servicepunkt på filialbiblioteket i Tärnaby. 

 

Två tjänster på 75 % (månadslön 25 000 kr) 688 500 kr/år 

Teknisk utrustning, lokalhyra 40 000 kr/år 

Fortbildning i olika tjänster och system 20 000 kr/år 

Summa 748 500 kr/år 

 

Det är samtidigt viktigt att tydligt avgränsa uppdraget för den kommunala 

digitala servicen. Det kommunala centret ska arbeta med att hjälpa medbor-

garna förstå och använda relevanta e-tjänster från myndigheter och tjänster 

av samhällsservicekaraktär. Det kommunala servicecentret ska inte ersätta 

traditionell datasupport i hårdvaru- eller mjukvarufrågor, det vill säga såd-

ana tjänster som kommersiellt erbjuds av IT-supportfirmor, datorbutiker 

och liknande parter. 

 

Om utredningsförslaget från SOU 2015:28 går igenom och det ges möjlig-

het att söka statligt stöd med 50 %, skulle kommunens kostnad bli cirka 

375 000 kr/år under den inledande treårsperioden. Det kan vara lämpligt att 

genomföra inrättandet av servicecentra i projektform, som kan finansieras 

med hjälp av bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt. 

 

Om eller när det statliga stödet avvecklas blir kommunens kostnad större  

eftersom verksamheten kommer att behöva finansieras inom ordinarie bud-

getramar. 
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KSAU § 85 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-06-25. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att bevaka möjligheten att söka statligt 

stöd för inrättande av digitala servicecentra, och söka sådant stöd när till-

fälle ges 

 

att i projektform upprätta digitala servicecentra under den period som det 

statliga stödet ges 

 

att inrättandet av kommunala digitala servicecentra utvärderas när det stat-

liga stödet presumtivt upphör 

 

att motionen därmed bifalls. 

----- 
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KSAU § 86 KS/2013:222 – 434 

 

Medborgarförslag - vargfri kommun 

 

Ett medborgarförslag om vargfri kommun har 2013-05-15 lämnats in av 

följande personer:  

 

Sören Israelsson 

Stig Persson 

Klas Wallin 

Mats Yngvesson 

Karl-Johan Stenvall 

Melker Johansson, 

Bengt Liljeström 

Carl-Einar Carstedt 

Roger Liljeström 

 

Som motivering och orsaker till medborgarförslaget anges följande:  

 

o medborgarnas säkerhet samt deras egendom ska inte beröras av existen-

sen av varg i kommunen 

 

o jordbruksnäringens utveckling för att exempelvis skydda kapitalavkast-

ning inom skogsbruk, skatteintäkter och på lång sikt även sysselsättning-

en i kommunen. 

 

o bevarandet av friluftsliv och rekreationsvärde för skog och mark för att 

inte gå miste om sysselsättning, skatteintäkter och turistintresse kopplat 

till skog och mark 

 

o bevarandet av kultur och sedvänjor kopplat till skog och mark. 

 

o markägarnas rättigheter till förvaltning och bruk av egen mark för att 

stärka skogsbruket. 

 

Förslagsställarna föreslår 

 

att Storumans kommun arbetar för en vargfri kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18, § 66 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning.  
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KSAU § 86 – forts. 

 

Bedömning    

Förvaltningsrätten i Falun har prövat kommunfullmäktige i Nordanstigs 

kommuns beslut att kommunen ska verka för en vargfri kommun. Enligt 

förvaltningsrättens dom 2010-10-25 var beslutet inte förenligt med den 

kommunala kompetensen. Förvaltningsrätten bedömde att motionen om en 

vargfri kommun måste anses avse en åtgärd av opinionsbildande karaktär. 

Förvaltningsrätten konstaterade vidare att frågan om rovdjurspopulationens 

omfattning och utbredning framförallt är en statlig angelägenhet och att den 

därför inte utgör sådan angelägenhet av allmänt intresse kommunen själv 

får engagera sig däri. 

 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms medborgarförslaget om att  

Storumans kommun ska verka för en vargfri kommun inte vara förenligt 

med den kommunala kompetensen när rovdjurspopulationens omfattning 

och utbredning framförallt är en statlig angelägenhet. 

 

Ett politiskt yttrande/uttalande i ärendet bedöms däremot kunna göras utan 

att det strider mot den kommunala kompetensen. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-06-30. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås. 

----- 
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KSAU § 87 KS/2014:69 – 820 

 

Medborgarförslag - jämnare fördelning av kostnader för skoterleder 

 

Sören Israelsson har 2014-03-04 lämnat in ett medborgarförslag om jäm-

nare fördelning av kommunens kostnader för skoterleder över hela kommu-

nen. 

 

Israelsson har tidigare lämnat en förfrågan till Storumans kommun om anta-

let mil skoterleder det finns i kommunen och om det stöd som kommunen 

ger till underhåll och sladdning av dessa.  

 

Israelsson har därefter fått svar som sammanfattas enligt följande:  

 

I västra delen preparerar kommunen mellan 400-500 km skoterleder. Viss 

ideell preparering sker även i Tärnaområdet. Kommunen har under säsong 

två anställda för preparering fem dagar i veckan när det är möjligt. Kostna-

den 2012 för detta var 588 000 kronor. Med 500 km leder blir kostnaden 

1 176 kronor/km.  

 

I östra kommundelen sköts 865 km leder av föreningar som delar på 60 000 

kronor för skötseln. Med 865 km leder blir kostnaden 69,36 kronor/km.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Israelsson 

 

att kommunens kostnader för skoterleder fördelas jämnare över hela kom-

munen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-29, § 40 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut samt att åter-

rapportering därefter ska ske till kommunfullmäktige.  

 

Bedömning 

Tekniska avdelningen har utrett medborgarförslag. Utredningen finner 

trycket på leder av skotertrafik betydligt större i den västra delen av kom-

munen vilket är ett motiv till att en högre andel av kostnaderna används i 

den delen av kommunen. I avvaktan på att allmänna leder ordnas är bedöm-

ningen att det inte finns skäl till att göra någon förändring i verksamheten 

rörande preparering av leder inom kommunen.  

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2015-04-15, § 16 hanterat frågan 

om ersättning till markägare för allmänna skoterleder. I samband med detta  
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KSAU § 87 – forts. 

 

beslutades att frågan om ytterligare 200 000 kronor till drift och ledunder-

håll i hela kommunen skulle behandlas i kommunens ordinarie budgetpro-

cess.  

 

Fördelningsmodell för eventuella medel har inte fastställts, men bör över-

vägas att fördela en övervägande del på den östra regionen och den ideella 

verksamhet som bedrivs. 

      

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-08-11.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås 

 

att eventuella ytterligare tilldelade medel fördelas med en övervägande del 

på den östra delen av kommunen och den ideella verksamhet som bedrivs.     

----- 
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KSAU § 88 KS/2013:360 - 315 

 

Medborgarförslag - parkeringsplatser och trafiksäkerhetsåtgärder vid 

Skytteanska skolan i Tärnaby___________________________________ 

 

Marlén Lindgren har 2013-10-17 lämnat in ett medborgarförslag om parke-

ringsplatser och förbättrad trafiksäkerhet vid Skytteanska skolan i Tärnaby. 

 

Lindgren skriver i medborgarförslaget att det råder stor brist på parkerings-

platser och dessutom dåliga platser för föräldrar som ska lämna respektive 

hämta sina barn i skolområdet. Säkerheten vid bussplatserna är inte heller 

bra där många lastbilar passerar under dagtid. Platsen där barnen väntar på 

buss lutar oroväckande ut mot bussarna vintertid vilket innebär en stor risk 

att någon kan knuffas/glida under bussen. Lindgren bifogar en skiss med 

förslag på hur området skulle kunna förses med fler parkeringsplatser och 

förbättras ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

 

Lindgren föreslår att det görs fler parkeringsplatser samt åtgärder för bättre 

trafiksäkerhet vid skolområdet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-26, § 108 att överlämna medbor-

garförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Bedömning 

Ingenjören/arbetsledaren vid tekniska avdelningen i Tärnaby har utrett 

medborgarförslaget och sett på de tekniska förutsättningarna att förändra 

och tillskapa fler parkeringar samt även skapa en mer trafiksäker miljö. Ut-

redningen bekräftar möjligheten att förändra infart vilket därmed möjliggör 

en utökning av parkeringsmöjligheter samt även ökar tillgängligheten av 

bibliotek för allmänhet och dessutom designerar parkeringar för rörelse-

hindrade. Vidare är ett förslag framtaget till ny infart till bensinstationen 

som även är anpassad för tung trafik.  

 

Återstående arbete är fördjupad utredning för samråd med andra infrastruk-

turägare hur en förändring påverkar deras eventuella ledningsstråk.  

 

Vidare behöver samråd ske med Trafikverket hur man ser på förändringen 

av påfart till E12 samt plats för avlämnande vid E12 öster skolan.  

 

Slutligen är det lämpligt att upphandla projektet med utgångspunkt för ge-

nomförande tidigast under 2016.  
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KSAU § 88 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-08-07. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget bifalls  

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att fördjupa utredningen enligt ovan  

 

att vid ett möjligt genomförande får kommunstyrelsen i uppdrag att avsätta 

den bedömda kostnaden om ca 850 000 kronor ur kommande investerings-

ramar för att genomföra projektet. 

----- 
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KSAU § 89 KS/2015:253 - 512 

 

Medborgarförslag - trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med hela 

Tärnaby___________________________________________________ 

 

Michael Nederberg har 2015-06-08 lämnat in ett medborgarförslag om tra-

fiksäkerhetshöjande åtgärder längs E 12 i hela Tärnaby.  

 

Nederberg har tillsammans med skolan tidigare i en skrivelse påvisat bris-

terna i trafiksäkerheten i Tärnaby och vill nu gå ytterligare ett steg genom 

detta medborgarförslag.  

 

Sträckan genom Tärnaby inbjuder till alltför höga hastigheter och detta 

måste åtgärdas omgående. Det är kommunen som bestämmer hastigheten i 

tätbefolkade områden och Nederberg vill därför se krafttag i att höja säker-

heten runt E 12 längs hela byn. 

 

Nederberg föreslår trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs E 12 i hela Tär-

naby genom exempelvis riktiga avsmalningar samt säkrare övergångar mot 

sjön då det passerar både turister, skolbarn, vuxna och pensionärer där flera 

gånger dagligen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 90 överlämna medborgarför-

slaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut samt att återrap-

portering därefter ska göras till kommunfullmäktige. 

 

Trafikplanerarens tjänsteutlåtande 2015-07-03 

Storumans kommun har ingen avvikande mening i frågan om att öka säker-

heten för de oskyddade trafikanterna och behovet av lägre hastigheter efter 

väg E12 i Tärnaby. 

 

Kommunen har vid ett flertal tillfällen tagit upp frågan med Trafikverket 

om otryggheten som signaleras för de oskyddade trafikanterna och avsak-

naden av gång- och cykelväg genom hela Tärnaby samt behovet av åtgärder 

för att få ned den faktiska hastigheten genom tätorten.  

 

Kommunen har också i det pågående arbetet med åtgärdsvalsstudie E12 

påtalat behovet av en fördjupad åtgärdsvalsstudie för bland annat Tärnaby 

med bland annat hänvisning till de brister som finns och upplevs för de 

oskyddade trafikanterna.  Faktiska åtgärder på den statliga vägen E12 och 

angränsande gång- och cykelväg ansvarar Trafikverket för. 
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KSAU § 89 – forts. 

 

Det pågår ett arbete med en fördjupad översiktplan för Tärnaby där denna 

fråga kan lyftas. Arbetet sker genom bland annat medborgardialog. Kom-

munen har i dagsläget inte tagit ställning till eventuella ytterligare behov av 

passager ned mot sjön.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har behandlat hastighetsfrågan ge-

nom Tärnaby ett flertal gånger. 2014-12-10 beslutade nämnden att inte för-

ändra färdhastigheten utan istället till Trafikverket framställa att trafiksä-

kerhetskamera (fartkamera) sätts upp inom befintlig 50 km-sträcka. 

 

Besked inkom från Trafikverket att fartkamera inte prioriteras på 50 km-

sträckor.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden behandlade hastighetsfrågan på nytt 

2015-06-24. Nämnden beslutade då att införa begränsningar av hastigheten 

till 40 km/timme efter väg E12 förbi Skytteanska skolan samt att befintlig 

50 km/timme-sträckan mellan strax öster om östra infarten Prästgårdsvägen 

och till 40 km-sträckan ska gälla dygnet runt. Miljö- och samhällsbygg-

nadsnämnden konstaterade vidare att trafiksäkerhetsproblem återstår där 

gång- och cykelväg saknas i östra och västra delarna av samhället. 

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Inger Carstedts tjänsteutlåtande 2015-07-03. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Trafikverket uppmanas beakta medborgarförslaget och trafikplanerarens 

tjänsteutlåtande i en eventuellt kommande fördjupad åtgärdsvalsstudie för 

väg E 12 genom Tärnaby samhälle 

 

att kommunstyrelsen även fortsättningsvis aktivt arbetar med att få till 

stånd en fördjupad åtgärdsvalsstudie för väg E12 genom Tärnaby samhälle 

 

att medborgarförslaget därmed bifalls.   
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KSAU § 90 KS/2015:306 - 401 

 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö 

 

Nu gällande lokala hälsoföreskrifter för Storumans kommun fastställdes av 

kommunfullmäktige 1991-09-27. Lagstiftningen har sedan dess förändrats 

inom både hälsa och miljö utifrån hur samhället har utvecklats. Vidare har 

ett antal av de föreskrifter och allmänna råd som omnämns i föreskrifterna 

uppdaterats eller ersatts. 

 

Miljöbalken ger kommunen möjlighet att meddela föreskrifter som behövs 

till skydd mot olägenheter för människors hälsa (9 kap. 10-13 §§ miljöbal-

ken). I föreskrifterna kan det t.ex. anges att verksamhet som kan medföra 

olägenhet för människors hälsa inte får bedrivas eller inrättas utan att kom-

munen lämnat tillstånd eller att anmälan gjorts till kommunen.  

 

Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala fö-

reskrifter som meddelats till skydd för människors hälsa inte får medföra 

onödigt tvång för allmänheten eller ”annan obefogad inskränkning” i den 

enskildes frihet.  

 

Vissa föreskrifter kan meddelas både med avseende på skyddet för männi-

skors hälsa och skyddet för miljön. Detta gäller föreskrifter om enskilda av-

loppsanläggningar och värmepumpar.  

 

Som en del i arbetet inom tillsynen för miljö- och hälsoskydd, har miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen gått igenom föreskrifterna och upprät-

tat ett förslag till nya. I det arbetet har även en genomgång av nu gällande 

taxa ingått.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2015-06-24, § 99 behandlat för-

slaget till föreskrifter och beslutat lämna det till kommunfullmäktige för 

fastställelse.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2015-06-24, § 99. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 

och miljö fastställs 

 

att föreskrifterna träder i kraft 2016-01-01.  

----- 
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KSAU § 91 KS/2015:305 - 041 

 

Begäran om utökade resurser för översiktsplanering åren 2016 - 2019 - 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden____________________________ 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-06-24 § 66 att hos 

kommunstyrelsen äska medel inför 2016 för översiktsplanering med 

250 000 kronor/år i fyra år. Nämnden beslutade vidare att under förutsätt-

ning att tillskottet beviljas inrätta två tjänster med halvtid som planerare och 

halvtid som byggnadsinspektörer från 1:a oktober 2015.  

 

Nämnden uppger vidare att förvaltningen idag inte klarar av alla förfråg-

ningar som finns inom planeringssidan. De flesta detaljplaneärenden är 

komplicerade och tar lång tid. 

 

Koncernchefens bedömning 

Enligt reglementet för kommunstyrelsen ansvarar man för den översiktliga 

planeringen av användningen av mark- och vatten. Miljö- och samhälls-

byggnadsförvaltningen har under lång tid bistått kommunstyrelsen vid den 

översiktliga planeringen. Under de sista åren har miljö- och samhällsbygg-

nadsförvaltningens engagemang fördjupats i den översiktliga planeringen 

beroende på stora pågående och planerade investeringar i kommunen. På-

gående och planerade investeringar har föranlett att antalet detaljplaner som 

tillhör miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordinarie uppgifter ökat i så-

dan omfattning att förvaltningen får allt svårare att hinna med alla förfråg-

ningar. 

 

Bedömningen är att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör koncentrera 

sig på att hinna med de ordinarie uppgifterna enligt lag och reglemente och 

nedprioritera den översiktliga planeringen som kommunstyrelsen har ett an-

svar över. Nämnden bör bara åta sig översiktligt planeringsarbete som inte 

är ringa under förutsättningen att ordinarie uppgifter kan lösas utan nämn-

värd påverkan samt att ersättning lämnas mot nedlagda kostnader. Kom-

munstyrelsen ansvarar för att den översiktliga planeringen utförs. Utföran-

det kan ske med förvaltningens egen personal, köp av tjänst externt eller in-

ternt. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-08-04. 
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KSAU § 91 – forts. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens begäran om 250 000 kronor per 

år åren 2016 – 2019 för översiktsplanering avslås.  

----- 
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KSAU § 92 KS/2015:119 - 042 

 

Granskning av årsredovisning 2014 för Storumans kommun 

 

Kommunrevisorerna lämnade i samband med att årsredovisningen 2014  

behandlades en granskningsrapport av årsredovisningen. 

 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet uppfyller kra-

ven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.  

 

Revisorerna bedömer att kommunens ekonomiska situation 2014 är relativt 

god. Kommunen redovisar ett resultat som innebär att kommunen lever upp 

till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

 

Den finansiella måluppfyllelsen bedöms god. 

 

Verksamhetsmålens uppfyllelse bedöms som svag.  

 

Kommunen avviker från god redovisningssed avseende värderingsfrågor 

enligt följande: 

 

o RKR:s rekommendationer 11.4 – Redovisning av materiella anlägg-

ningstillgångar. Kravet på komponentavskrivningar tillämpas inte fullt ut 

vilket redovisas öppet i stycket om redovisningsprinciper. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2015-08-10. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att revisorernas synpunkter på årsredovisningen 2014 noteras 

 

att revisorernas synpunkter på årsredovisningen 2014 inarbetas i kom-

mande årsredovisningar samt förekommande kommunala ekonomi- och 

verksamhetsstyrningsdokument.   

----- 
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KSAU § 93 KS/2015:333 – 252 

 

Förvärv av strategiska fastigheter i Storumans tätort 

 

Enligt antagen strategisk plan för perioden 2016-2019 samt kommunstyrel-

sens verksamhetsplan för 2015 finns ambitionen beskriven att förvärva stra-

tegisk mark lämplig för bostäder. Kommunfullmäktige har även 2011-02-28 

§ 9 beslutat att minska skogsinnehavet utanför tätortsnära områden och att 

öka markinnehavet i anslutning till tätorten.  

 

Storumans kommun har i linje med ovan möjlighet förvärva tre fastigheter i 

samhällets direkta anknytning, den ena i syd och sydost samt de två andra i 

nord och nordost. 

  

Södra fastigheten utgör mark för detaljplanerat område för ”Truckstop” och 

ökning av mark för kvartersnära skogar.  

 

Norra fastigheten består av två fastigheter, totalt åtta skiften, belägna i när-

heten av bostadsområdet Saljesnäset och Norra industriområdet. Förvärvet 

utgör efterfrågan av bytesmark, etablering av efterfrågad väg för tunga for-

don från Norra industriområdet till E12 i nordlig riktning samt mark för bo-

städer.  

 

Utförligare beskrivning framgår av tjänsteutlåtande upprättat 2015-08-07.   

 

Finansiering 

Förvärv gällande södra fastigheten bedöms till största del ske genom mark-

byten. Förvärv av norra fastigheten sker genom köp.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-08-07. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att fastigheterna förvärvas enligt förslag 

 

att medel avsätts - i nuläget bedömt till ca 2 000 000 kronor - från kom-

munstyrelsens investeringsram för att finansiera köpen.  

----- 
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KSAU § 94 KS/2015:334 – 344 

 

Omläggning av ledning för vatten, avlopp och bredband inom omlast-

ningsterminalområdet________________________________________ 

 

Omlastningsterminalen står inför en kommande utökning av belagda ytor av 

terminalområdet.  

 

Ytor som är aktuella att beläggas är belägna ovanpå nuvarande sträckning 

av vatten, avlopp och bredband.  

 

Ledningen är äldre och det är olyckligt att behålla ledningarna i nuvarande 

utformning under en hårdgjord och belagd yta som dessutom kommer bed-

rivas av en ständig verksamhet som försvårar åtkomsten till ledningen.  

 

Ovanstående förutsättningar har legat till grund för en översiktlig jämfö-

relse mellan fyra identifierade möjliga lösningar. Alternativen kan samman-

fattas enligt följande:  

 

o Ingen förändring. 

o Ny sträckning med bättre placering i förhållande till eventuellt kom-

mande detaljplanerade områden längs Timmervägen 

o Ny ledning med sträckning längs järnväg 

o I huvudsak befintlig sträckning. 

 

Utförligare beskrivning av de olika alternativen framgår av bilagd rapport 

till tjänsteutlåtande 2015-08-11.   

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-08-11. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att alternativ 1 projekteras. 

----- 
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KSAU § 95 KS/2015:246 – 050 

 

Upphandling - ramavtal för förläggning av bredband 

 

Tekniska avdelningen har infordrat anbud på förläggningsarbeten avseende 

bredband.  

 

Avtalstiden är tre år under perioden 2015-09-01 till 2018-08-31. Beställaren 

har därefter möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare ett år. 

 

Vid anbudstidens utgång har två anbud inkommit vilket framgår av proto-

koll fört vid anbudsöppning 2015-08-06. 

 

Vid sammanträdet redovisar projektledare Svante Granberg inkomna anbud 

och en utvärdering utifrån upprättade kriterier.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Svante Granbergs tjänsteutlåtande 2015-08-06. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tilldela kontrakt till Laisbäck Gräv & Såg AB avseende upphandlingen 

”Ramavtal förläggningsarbeten bredband”.  

 

Ann-Christin Jonsson (S) deltar inte i ärendets handläggning och beslut på 

grund av jäv. 

----- 
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KSAU § 96 KS/2015:220 – 050 

 

Återrapportering - antagande av entreprenör för nyanläggning av 

Localizer banan 15 Hemavan Airport________________________ 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-02, § 100 att delegera till presidiet  

att anta entreprenör avseende nyanläggandet av Localizer bana 15 för 

Hemavan Tärnaby Airport samt att återrapportering skulle ske till kommun-

styrelsens arbetsutskott 2015-08-18. 

 

Återrapportering 

Vid anbudstidens utgång hade ett anbud inkommit, vilket har utvärderats.  

 

Vid utvärdering i enlighet med de utvärderingskriterier som framgår av för-

frågningsunderlaget har presidiet beslutat att tilldela LVF - Luftfartsverket 

(System & Utveckling) kontrakt i rubricerad upphandling. 

 

Beredande organs förslag  

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-08-07. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att återrapportering enligt kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 § 100 där-

med är fullgjord.  

----- 
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KSAU § 97 KS/2015:232 – 052 

 

Återrapportering - antagande av entreprenör för sluttäckning av  

deponi vid Luspnäset_____________________________________ 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-02, § 101 att delegera till presidiet att 

anta entreprenör för sluttäckning av deponi Luspnäset samt att återrapporte-

ring skulle ske till kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18. 

 

Återrapportering 

Vid anbudstidens utgång 2015-07-13 hade ett anbud inkommit, vilket ut-

värderats.  

 

Anbudet har uppfyllt kvalificeringskrav samt funnits uppfylla ställda skall-

krav. Presidiet har därför 2015-07-30 beslutat anta anbudet.  

 

Det antagna anbudet är inlämnat av Kaj Johansson Åkeri AB hemmahö-

rande i Vännäsby.  

 

Beredande organs förslag  

Teknisk chef Magnus Anderssons tjänsteutlåtande 2015-08-07. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att återrapportering enligt kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 § 100 där-

med är fullgjord.  

----- 
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KSAU § 98 KS/2015:322 – 870 

 

Förstudie - projekt Samiskt centrum i Tärnaby 

 

Kommunfullmäktige behandlade 2015-02-24 § 16 ett medborgarförslag 

från Oskar Östergren, Tärnaby angående byggande av ett samiskt centrum i 

Tärnaby. Kommunfullmäktige avslog medborgarförslaget, men beslutade 

att förslagets innehåll skulle behandlas i arbetet med planen för den nyin-

köpta fastigheten Laxnäs 1:21 (före detta Folkets hus) i Tärnaby. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-03-10 § 33 att genomföra 

projektet Aktivitetshus i Tärnaby. Via arbetsgruppen i detta projekt har 

möjligheten påtalats att genomföra en förstudie i projektform för att bear-

beta innehållet från Östergrens medborgarförslag. 

 

En projektansökan till Region Västerbotten om medfinansiering via region-

ala utvecklingsmedel har därför upprättats, ”Samiskt centrum i Tärnaby - 

Fas 1”. 

 

Sammanfattning 
Tärna är ett genuint samiskt område och traditionell mötesplats som har alla 

förutsättningar att skapa ett viktigt och modernt centrum. Det är en investe-

ring i framtiden, en satsning på att framhäva Tärna i Sápmi och världen, där 

centrumet ska vara en drivande del av det samiska samhällets och destinat-

ionen Hemavan Tärnabys utveckling. 

 

År 1998 fastställdes ett program med namnet ”Dearna (Tärna) i utveckling 

mot 2000-talet - utvecklingsprogram för Samiskt centrum i Tärnaområdet” 

med en avsiktsförklaring från Storumans kommun, landstinget och länssty-

relsen, och det är nu dags att förverkliga denna avsiktsförklaring. Andra 

målgrupper är främst Sametinget, Gaaltije (Sydsamiskt utvecklingscentrum 

i Östersund), DAUM (Dialekts- och ortnamnsarkivet), Umeå universitet - 

CeSam (Centrum för samisk forskning), Samiska teatern, Samiskt filminsti-

tut, Sámi Daiddarraddi (Samiskt konstråd) och andra samiska föreningar 

och samiska centrum i hela Sápmi. 

 

Visionen är att Tärnas Samiska centrum blir en stolthet för kommunen och 

ett fönster mot både nationella och internationella samarbeten: det möjlig-

gör etablering av nya anställda, det blir ett besöksmål för turismen, ett nav 

för samiska företagare i området, ett etablerat museum, ger möjlighet att at-

trahera samarbete med nationella institutioner som universitet, kulturinstan-

ser, institut, forskningsplatser med mera. Det skapar gemenskap, förståelse,  
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KSAU § 98 – forts. 

uppskattning, kunskap och utveckling av det samiska samhället, både det 

historiska och framtida, med Tärna som utgångspunkt. 

 

Staten har det övergripande ansvaret för spridning av information och kul-

tur kring det samiska. Ett syfte med förstudien är att utreda om det går att 

göra ett ”omtänk” vad gäller hur den samiska historien/kunskapen/kulturen 

kan spridas till alla människor: samer, svenskar, turister. Kan man istället 

för att centralisera alla museer, resurscentrum, verk, organisationer etc. göra 

ett samiskt samhällsbygge där Samiska centrum är ryggraden som står för 

detta där offentliga pengar används för driften av många små museum, in-

focentraler, bibliotek, kulturinstanser med en samisk "platt" struktur med 

decentralisering 

som ledord. 

 

Etableringsprocessen ska ske i tre steg: 

 

1. Förstudien (detta projekt, fas 1) ska leda till konkreta förutsättningar 

att etablera centrumet genom att sammanfläta de befintliga verksam-

heterna hos de deltagande aktörerna i projektet. 

 

2. I det följande genomförandeprojektet utökar man med konkreta sam-

arbeten med ytterligare aktörer inom offentlig, ideell och privat sek-

tor  

 

3. En vision om en ny byggnad med stor publik potential! Ett internat-

ionellt synligt centrum som drar till sig besökare, evenemang och 

uppmärksamhet från hela omvärlden. 

 

Projektperiod: 2015-11-01 -- 2016-04-30. 

 

Totalkostnad för projektet: 391 942 kronor. 

 

Finansiering 

Region Västerbotten 195 971 kronor 

Storumans kommun 195 971 kronor (73 657 kronor för år 2015 och 

122 314 kronor för år 2016) 

 

Styrgrupp: presidierna i kommunstyrelsen samt fritids-, kultur- och utbild-

ningsnämnden. 

 

Uppföljning: projektet ska resultera i en färdig ansökan för ett genomföran-

deprojekt för etablering av ett Samiskt centrum i Tärnaby. 
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KSAU § 98 – forts. 

 

Bedömning 
Koncernledningsgruppen har 2015-08-10 berett ärendet och tillstyrker att 

kommunen genomför projektet enligt upprättad ansökan.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-07-15. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att genomföra projektet enligt upprättad ansökan och insända ansökan om 

medfinansiering till Region Västerbotten för regionala projektmedel 

 

att meddela länsstyrelsen att kommunens medfinansiering för år 2015,  

73 657 kronor, tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av EU-

projekt. 

----- 
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KSAU § 99 KS/2015:13 – 060 

 

Projekt Framtidens studentbostäder i Storumans kommun - ändrings-

beslut______________________________________________________ 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-01-26 § 23 att genomföra 

rubricerat projekt. 

 

Ansökan om medfinansiering för projektet insändes till Region  

Västerbotten 2015-02-02. Planerat beslutsdatum hos Region Västerbotten 

var 2015-03-11, men på grund av försenad handläggning hos regionförbun-

det kom inget beslut detta datum. Svar från regionförbundets handläggare 

kom först 2015-06-01. Detta försenade svar innehöll heller inget tillstyr-

kande eller avslag utan istället synpunkter och frågor om näringslivsfokus, 

bredare regionalt upplägg och vissa förslag till förändringar i projektets 

upplägg. 

 

Projektets planerade startdatum, 2015-04-01, var kopplat till skolans 

tidschema och att eleverna på högstadiet skulle arbeta med projektet på 

”Elevens val” under vårterminen. Därför påbörjades arbetet med projektet 

enligt ursprunglig tidsplan, men med målsättning att genomföra projektet 

inom en kortare tidsperiod och en minskning av projektets omkostnader ef-

tersom regionförbundets medfinansiering inte längre kunde antas bli en in-

täkt i projektet. 

 

Därför föreslås följande ändringar i projektet: 

 

Tidsperiod:  2015-04-01 -- 2015-08-31 

 

Total projektkostnad:  200 000 kronor 

 

Finansieringsbudget: 

 

Bygdeavgiftsmedel (75 % av totalkostnad)     150 000 kronor 

Fastighets AB Umluspen, kontant medfinansiering 20 000 kronor 

Kommunstyrelsen, kontant medfinansiering     16 955 kronor 

Eget arbete (10 h arbetade av konsumentvägledare)  2 670 kronor 

Overheadkostnader, betalda av kommunstyrelsen    10 375 kronor 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-07-02. 
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KSAU § 99 – forts. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att genomföra projektet med föreslagna ändringar vad gäller tidsperiod, to-

talkostnad och finansieringsbudget 

 

att kommunstyrelsens kontanta medfinansiering, 16 955 kronor, tas ur me-

del till kommunstyrelsens förfogande för år 2015 

 

att meddela länsstyrelsen att kommunen till detta projekt vill använda 

150 000 kronor, istället för tidigare beslutade 182 364 kronor, av bygdeav-

giftsmedel avsatta för medfinansiering av EU-projekt. 

----- 
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KSAU § 100 KS/2015:295 – 409 

 

Medfinansiering - projekt Felles Fjellrev II 

 

Länsstyrelsen i Jämtlands län planerar, i samarbete med Miljödirektoratet i 

Norge, att genomföra ett fyraårigt projekt inom EU:s Interreg-fond, vid 

namn ”Felles Fjellrev II”. Andra projektparter är länsstyrelsen i Västerbot-

ten, Stockholms universitet, Norsk institutt for Naturforskning samt WWF i 

Sverige och Norge. 

 

Projektet är en fortsättning på ”Felles Fjellrev” som bedrevs 2010-2014 i 

Tröndelag och Jämtlands län, och som lyckades bidra till att antalet fjällrä-

var i området. Syftet är nu att utöka projektet geografiskt till fjällområdena i 

Nordlands fylke och Västerbottens län och man söker därför medfinansie-

ring från berörda fjällkommuner. 

 

Insatserna i projektet består av kartläggning av lyor, årliga inventeringar 

och kontroll av föryngringar samt, i vissa områden stödutfodring av fjällrä-

var och reducering av antalet konkurrerande rödrävar. Dessutom är forsk-

ning och kunskapsspridning av stor vikt, och i förlängningen kan även ut-

veckling av guidade turer bli en reseanledning för besökare. 

 

Projektperiod: 2016 – 2019. 

 

Sökt belopp från Storumans kommun: 10 000 kronor/år i fyra år (totalt 

40 000 kronor). 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2015-07-15. 

 

Utredarens förslag 

 

att Storumans kommun deltar i projektet under förutsättning att länsstyrel-

sen och andra berörda fjällkommuner i Västerbotten också deltar i projektet 

 

att kommunens medfinansiering, 10 000 kronor/år, tas ur bygdeavgiftsme-

del avsatta för medfinansiering av EU-projekt, och att länsstyrelsen under-

rättas om detta inför hanteringen av 2016 års bygdeavgiftsmedel. 

 

Koncernledningsgruppen har 2015-08-10 berett ansökan och avstyrker 

medfinansiering av projektet med motiveringen att viltvård och rovdjurs-

politik är en statlig angelägenhet.  
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KSAU § 100 – forts. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avslå ansökan om medfinansiering av projektet Felles Fjellrev II.  

----- 
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KSAU § 101 KS/2015:323 – 115 

 

Ansökan om bidrag - Lycksele tingsrätts nämndemannaförening 

 

Lycksele tingsrätts nämndemannaförening har av Storumans kommun an-

sökt om bidrag för år 2015 med 3 000 kronor. I Lycksele domsaga finns 34 

nämndemän/-kvinnor som utses av kommunfullmäktige i respektive kom-

mun.  

 

Föreningen söker bidrag för de 6 nämndemän-/kvinnor som kommunfull-

mäktige i Storuman utsett.  

 

Bidraget ska användas för att betala reseersättningar och bjuda på fika eller 

en enklare måltid vid studiebesök och kompetensutveckling av nya och 

gamla nämndemän/-kvinnor.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2015-08-03. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att avslå ansökan om bidrag år 2015 till Lycksele tingsrätts nämndemanna-

förening. 

----- 
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KSAU § 102 KS/2015:331 - 219 

 

Förvärvstillstånd - Storuman Jåvan 4:42 

 

Rolf Lindgren har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd att förvärva fastig-

heten Storuman Jåvan 4:42. 

 

Fastighetens areal uppgår till totalt ca 64 hektar, varav 60 hektar är skogs-

mark, tre hektar åkermark och en hektar övrig mark. 

  

Köpesumman uppgår till 1 730 000 kronor. 

 

Enligt ansökan är avsikten med förvärvet tillskottsmark 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 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  

förvärv har inte kommit till länsstyrelsen.  

 

Länsstyrelsen anhåller om kommunens till- eller avstyrkan senast den 19 

augusti 2015. Om kommunens har kännedom om några lokala intressenter 

bör dessa redovisas i kommunens yttrande.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att tillstyrka ansökan. 

----- 

 

 

  


