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Plats och tid

Kommunhuset, Storuman 2016-03-22 kl. 09.00—11.30

Beslutande

Tomas Mörtsell (C)
Ulf Vidman (M)
Karin Malmfjord (S)
Ann-Christine Jonsson (S)
Roland Gustafsson (KD)

ordförande

Övriga

Maria Mickelsson
Peter Persson
Patrik Nilsson
Inger Carstedt
Helena Viktorsson
Alexander Jonsson

kommunsekreterare
koncernchef
administrativ chef § 30
trafikplanerare § 34
redovisningsansvarig § 38
utredare § 38—40

Utses att justera

Karin Malmfjord

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Storuman 2016-03-29

Underskrift Sekreterare

……………………………………………………
Maria Mickelsson

Ordförande

……………………………………………………
Tomas Mörtsell

Justerande

……………………………………………………
Karin Malmfjord

tjänstgörande ersättare för Therese Granström (C)

Paragrafer § 30—43

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-03-22

Datum då anslaget sätts upp

2016-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

_________________________________________________
Maria Mickelsson

Datum då anslaget tas ned 2016-04-20
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KS/2016:103 - 000

Årsredovisning 2015 för Storumans kommun
Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och
sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. Förvaltningsberättelsen ska bl.a. innehålla en översikt över utvecklingen av
verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultatoch balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess
slut.
Kommunens resultat 2015 uppgår till ca 8,1 mnkr och är ca 0,1 mnkr bättre
än det budgeterade. Resultatöverskottet beror bl.a. på bättre generella statsbidrag än förväntat.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2016-03-11.
Vid sammanträdet görs redaktionella ändringar i det upprättade förslaget till
årsredovisning.
Arbetsutskottet föreslår
att årsredovisning 2015 för Storumans kommun fastställs och överlämnas
till kommunfullmäktige för godkännande.
-----
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KS/2016:99 – 042

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2015
Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2015 har upprättats.
Kommunstyrelsens har ett ekonomiskt resultat på 1 473 000 kronor 2015,
dvs. nettokostnaderna har varit lägre än nettobudgeten. Poster med ett större
överskott 2015 är bl.a. uthyrning av svartfiber, medel till kommunstyrelsens
förfogande och belysningsunderhållet. Räddningstjänsten har gått från underskott tidigare år till ett mindre överskott 2015. Poster med ett större underskott 2015 är bl.a. avfallsverksamheten, administration och fastighetsunderhåll.
Flyktingmottagandet prognosticerades så sent som i delårsrapporten per
sista augusti med ett underskott på ca 1 500 000 kronor. Staten godkände i
slutet av året ett antal osäkra statsbidragsfordringar inom flyktingmottagandet varför verksamhetens nettokostnader blev enligt budget. Belysningsunderhållet minskades under året när underskott befarades inom flyktingmottagandet.
Kommunstyrelsen har en måluppfyllelse på 50 procent vilket är tre procentenheter bättre jämfört med 2014 och sex procentenheter bättre än 2013.
Förbättringarna är inom området produktivitet och effektivitet och kommer
av att kommunstyrelsen har haft en trend med bättre ekonomiskt utfall de
senaste två åren.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-03-13.
Vid sammanträdet görs redaktionella ändringar i dokumentet.
Arbetsutskottet föreslår
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2015 fastställs.
-----
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KS/2016:100 – 012

Verksamhetsplaner för kommunstyrelse och nämnder
Den strategiska planen innehållande vision, finansiella mål, övergripande
verksamhetsmål, anvisningar, driftbudgetramar, investeringsramar och upplåningsramar tas i kommunfullmäktige vart fjärde år. Årsredovisningen med
uppföljning av mål fastställs av kommunfullmäktige varje år. Detaljbudgeterna fastställs av respektive styrelse och nämnd. Verksamhetsplanerna däremot från styrelsen och nämnderna fastställs varje år av kommunfullmäktige
Eftersom detaljbudgetarna fastställs av respektive styrelse och nämnd borde
det vara mer logiskt om verksamhetsplanerna också fastställdes av respektive styrelse och nämnd. Ytterligare skäl som talar för en sådan hantering är
att de kommunala bolagsstyrelserna själva fastställer sina verksamhets- och
affärsplaner.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2016-03-22.
Arbetsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen och nämnderna ska besluta om sina egna verksamhetsplaner före december månads utgång året innan verksamhetsplanerna
börjar gälla
att verksamhetsplanerna ska redovisas till kommunfullmäktige.
-----
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KS/2016:84 – 003

Riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt
spel och lotterier_____________________________________________
Kommunfullmäktige har 2013-06-18, § 72 fastställt riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak samt spel och lotterier.
Då dessa riktlinjer är i behov av en uppdatering för att göras mer tydliga
och lättlästa, har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till nya riktlinjer.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2016-02-17 § 7 beslutat godkänna de föreslagna riktlinjerna och att överlämna dessa till kommunfullmäktige för fastställande.
Beredande organs förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-02-17, § 7.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av
folköl och tobak samt spel och lotterier fastställs.
-----
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KS/2016:102 – 501

Trafikförsörjningsplan 2016-2019 för Storumans kommun
Kommunstyrelsen ska fastställa trafikförsörjningsplan för perioden
2016-2019.
Förslag till plan har upprättats av trafikplaneraren.
Planen samlar samtliga trafikfrågor och fungerar som stöd för den kommunala planeringen, övrig samhällsplanering och dialog med allmänheten.
Trafikförsörjningsplanens mål och nuläge är utifrån Storumans kommuns
strategiska plan 2014 – 2020, kommunens strategi för energieffektiviseringar, översiktsplan, resfria möten och energismart resande och TRANA – nulägesanalys av Storumans kommun (rapport 2012:20).
Trafikförsörjningsplanen utgör grund för Storumans kommun kommande
planering, upphandling, samordning mellan trafikslag och strategiska val av
lösningar.
Arbetsutskottet beslutar
att uppdra till presidiet att justera förslaget till trafikförsörjningsplan inför
kommunstyrelsens behandling 2016-04-05.
-----
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KS/2015:251 - 210

Medborgarförslag - attraktiva tomter för permanentboende i Tärnaby
Michael Nederberg har 2015-06-08 lämnat in ett medborgarförslag angående tomter för permanentboende i Tärnaby.
Nederberg skriver i sitt medborgarförslag att de befintliga tomter som
kommunen har till försäljning i centrala Tärnaby saknar attraktionsvärde för
att bygga nytt på.
Mot bakgrund av detta föreslår Nederberg att det görs en översyn och planeras för ett nytt område med attraktiva tomter för permanentboende i Tärnaby.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 88 överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut samt att återrapportering därefter ska göras till kommunfullmäktige.
Bedömning
I dagsläget finns 14 lediga kommunala tomter för permanentbebyggelse i
Tärnaby, så kallade resttomter. Priset för dessa är 56 kronor/m² exklusive
anslutningsavgifter för vatten, avlopp, bredband, el m.m.På Bergsvägen
finns möjlighet att tillskapa ytterligare tomter i enlighet med gällande detaljplan.
Kommunen har följande två planeringsdokument som pekar ut lämpliga
områden för permanentboende i Tärnaby eller dess närhet.
1. Fördjupad översiktsplan för Tärnaby 1998
På södra sidan om sjön Gäutan, mitt emot kyrkan, finns i planen reservmark
för framtida bostadsbehov. Marken, som i dag bland annat används som
upplag, ligger relativt centralt med fin sjöutsikt. Detta gör att det långsiktigt
bättre tjänar som reserv för bostäder än för industri och upplag. Planen föreskriver även förtätning i centrum och viss sanering av förfallna och tomma
bostäder.
2. LIS-områden
2014 fastställde Storumans kommun sin LIS-plan (landsbygdsutveckling i
strandnära lägen) inom ett så kallat LIS kan man få dispens från
strandskyddet.
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KSAU § 35 – forts.
Följande områden ligger i nära anslutning till Tärnaby:
Alternativ 1: Forsbäck - Området ligger vid Gäutans strand mellan den
planerade gruvan i Rönnbäcken och Tärnaby, i söderläge, och är därför av
stort intresse för nylokalisering av bostäder.
Alternativ 2: Konäset - Området är attraktivt och ligger i direkt anslutning
till Tärnaby. Stora delar av området är redan detaljplanerat.
Kommunstyrelsen arbeter ständigt tillsammans med övriga förvaltningar för
att se över möjligheten att exploatera nya områden för permanentboende.
Områdena utifrån närhet till skola, förskola, centrum m.m. är aktuella. Förhandlingar pågår kontinuerligt med privata markägare eftersom kommunens
egna fastigheter inte alltid har de lägen som är lämpliga för ändamålet.
Kommunen avser att förvärva mark med strategiska lägen och detaljplanera
dessa för permanentboende.
Beredande organs förslag
Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2016-02-10.
Arbetsutskottet föreslår
att kommunen fortsätter med det proaktiva arbetet i linje med kommunens
gemensamma planeringsförutsättningar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
-----
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KS/2016:98 – 109

Handlingsplan för samiskt förvaltningsområde 2016
Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:274) ska
det allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur i Sverige. Det ska finnas ett särskilt fokus på barns utveckling av kulturell identitet och användning av minoritetsspråket. De
nationella minoriteterna ska också ges möjlighet till inflytande i frågor som
berör dem och samråd ska hållas med minoriteternas representanter i sådana
frågor.
Inom förvaltningsområdet för samiska har den enskilde rätt att använda samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Det innebär en
skyldighet för kommunen att ge muntliga svar på samiska och att, om den
enskilde begär det, även översätta beslut och beslutsmotivering i ett ärende
till samiska. Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med
kunskaper i samiska och man är skyldiga att när så efterfrågas erbjuda plats
inom förskoleverksamhet och äldreomsorg där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska.
Förslag till handlingsplan för samiskt förvaltningsområde 2016 har upprättats. Målet med handlingsplanen är att uppfylla lagens intentioner, medverka till att den samiska kulturen och det samiska språket synliggörs och
att stödja revitalisering av de samiska språken. Handlingsplanen ska vägleda planeringen av alla de kommunala verksamheter som berörs av minoritetslagstiftningen.
Samrådsgruppen för minoritetsfrågor inom samiska förvaltningsområdet
har 2016-02-17 behandlat förslaget till handlingsplan.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-03-07.
Arbetsutskottet föreslår
att handlingsplan för det samiska förvaltningsområdet 2016 fastställs enligt
upprättat förslag.
-----
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KS/2016:97 – 809

Budget för samiskt förvaltningsområde 2016
Förslag till budget för årets statsbidrag för samiska förvaltningsområdet har
upprättats. Statsbidraget för år 2016 uppgår till 660 000 kronor och tillsammans med 2015 års överskott finns totalt 888 000 kronor att disponera.
Budgetfördelningen föreslås enligt följande:
Intäkter
(kr)
Statsbidrag från 2010-2011 (överfört
från 2015)

228 000

Statsbidrag 2016

660 000

Utgifter
(kr)

Förskola och skola

180 000

Äldreomsorg

150 000

Samråd

10 000

Språk och kultur

150 000

Samordning och samverkan

288 000

Språkservice

10 000

Övergripande information
Summa

100 000
888 000

888 000

Samrådsgruppen för minoritetsfrågor inom samiska förvaltningsområdet
har 2016-02-17 behandlat förslaget.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-03-07.
Arbetsutskottet föreslår
att budget 2016 för det samiska förvaltningsområdet fastställs enligt upprättat förslag.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-03-22

KSAU § 38

11 (22)

KS/2016:1 – 980

Bygdeavgiftsmedel 2016 - fördelning till föreningar och enskilda
projekt________________________________________________
Som en följd av Riksrevisionens rekommendationer kring hanteringen av
bygdeavgiftsmedel i Västerbottens län, har länsstyrelsen i maj 2015 återtagit beslutanderätten och utbetalningsansvaret från de kommuner som
erhåller bidrag ur medlen.
Länsstyrelsen har 2015-12-31 fastställt riktlinjer för beviljande av bygdeavgiftsmedel 2016 till föreningar. Ansökningar lämnas direkt till länsstyrelsen och remitteras till kommunerna som bereder, prioriterar och lämnar ett
yttrande (tillstyrker alternativt avstyrker bidrag). Länsstyrelsen beslutar
därefter om bidrag. Förslag till bifall ska vara i linje med kommunens
handlingsplan för bygdeavgiftsmedel, som godkänts av länsstyrelsen
2016-03-07. Enligt denna ska 27 % av årets disponibla medel avsättas för
enskilda projekt (föreningsbidrag). Årets preliminära totala tilldelning uppgår till ca 10,86 mnkr.
Sammanställning över remitterade ansökningar har upprättats med förvaltningens förslag till bifall alternativt avslag.
Arbetsutskottet beslutar
att lämna yttrande till länsstyrelsen om bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2016
till föreningar/enskilda projekt enligt upprättad sammanställning, vilket innebär följande:
Tillstyrkta ansökningar
Sökande
(länsstyrelsens dnr)

Projekt/ändamål

Ankarsunds Folkets husförening
(10175-2015)

Energibesparingsåtgärder
(luftvärmepumpar)

Joesjö bys samfällighetsförening
(10-2016)

Ombyggnation av byastuga

Belopp (kr)

67 500

171 000
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Tillstyrkta ansökningar
Sökande
(länsstyrelsens dnr)

Projekt/ändamål

Belopp (kr)

Storumans Folkets husförening
(10366-2015)

Uppdatering av IT-nätverk,
slipning av golv samt målning

108 000

Stiftelsen Hemavankyrkan
(11-2016)

Bagarstuga vid Hemavans
kyrkby

184 500

Storumans IK/Volleybollsektionen
(15-2016)

Säkerhetsåtgärder samt utbyte
av sand vid beachvolleybollplaner

121 500

Stensele hembygdsförening Målning av bagarstuga och
(22-2016)
förråd samt ny farstubro

39 600

Tärna IK Fjällvinden
(29-2016)

Portabel ljudanläggning

22 500

Gippmokks byaförening
(9133-2015)

Renovering av kapell/byastuga

61 543

Tärnaby skidhems idrotts(9339-2015)

Portabel ljudanläggning

13 500

Storumans kommun,
tekniska avdelningen
(9586-2015)

Julbelysning

180 000

Tärna församling
(9718-2015)

Förrådstillbyggnad vid
församlingshemmet

450 000

Tärna hembygdsförening
(9911-2015)

Energibesparingsåtgärder
(luftvärmepumpar i föreningens
fastighet)

34 200
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Tillstyrkta ansökningar
Sökande
(länsstyrelsens dnr)

Projekt/ändamål

Belopp (kr)

Björkfors samfällighetsförening
(9997-2015)

Lättgångna leder och fiskeplatser
i Hemavanområdet

Norrbergs idrotts- och
intresseförening
(10055-2015)

Energibesparingsåtgärder
(bergvärme i byastuga)

162 540

Kulturakademin
(10231-2015)

Komplettering av instrumentförråd m.m.

200 700

Hembygdsföreningen
Gratian
(10234-2015)

Trapphiss vid bygdemuséet
Gratian i Umnäs

70 000

Grundfors byaförening
(10306-2015)

Vassröjare samt dieselverk
till eget pumphus

115 347

Rönäs byastugeförening
(10311-2015)

Upprustning av byastuga

127 125

Joeströms fiskevårdsförening Energibesparingsåtgärder
(10176-2015)
(fönsterbyte i byastuga)

39 960

Storuman paintballförening Uppgraderingskit till paintball(10343-2015)
bana

13 500

Nöjesalliansen
(10369-2015)

Förbättrad och flyttbar
försäljningskur

16 200

Storumans IK/Skidor
(14-2016)

Skidbana samt skidpark vid
skidstadionområdet

Missionskyrkan i Storuman Renovering av förråd, inköp av
(16-2016)
kyl och frys samt installation av
bredband

51 300

297 000

36 000
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Tillstyrkta ansökningar
Sökande
(länsstyrelsens dnr)

Projekt/ändamål

Tärna IK Fjällvinden
(28-2016)

Belysning vid Vikmyra skidlekområde

Filadelfiaförsamlingen i
Storuman
(30-2016)

Ljudisolering av serveringslokaler 46 035
i församlingens fastigheter i
Storuman och Barsele

Pauträsk byamän
(9338-2015)

Elinstallation i byastuga

Tärna hembygdsförening/
Tärnafjällens teatersällskap
(9585-2015)

Uppsättning av bygdespel

Nordanås hembygdsförening Energibesparingsåtgärder samt
(9739-2015)
upprustning av samlingslokal

Belopp (kr)

54 000

45 000

4 401

94 500

PR-föreningen Vildmannen Två tält för nya och återkommande 22 500
(10054-2015)
arrangemang (Skördemarknad m.m.)
Gunnarns vilt och rök
(10228-2015)

Elinstallation i föreningens
fastighet

Forsmarks jaktskytteklubb
(10233-2015)

Inköp av vapen till skjutbana

Filadelfiaförsamlingen i
Gunnarn
(10303-2015)

Energibesparingsåtgärder
(bergvärme till kyrkofastighet)

Byaföreningen Skalmodalens Underhåll och reparation av
vänner
föreningshus
(10310-2015)

50 811

6 750

387 900

66 600
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Tillstyrkta ansökningar
Sökande
(länsstyrelsens dnr)

Projekt/ändamål

Storumans skoterklubb
(SUSK)/Folkrace
(10339-2015)

Banåtgärder samt upprustning
av byggnader

Stensele SK
(10336-2015)

Förbättring och underhåll av
elljusspår samt skotersladd

Fjällbotaniska trädgården
(10421-2015)

Restaurering av timrade
odlingslådor

Oltokkens intresseförening
(10418-2015)

Broar efter skoterled

Belopp (kr)

36 000

135 675

47 700

8 964

Avstyrkta ansökningar
Sökande
(länsstyrelsens dnr)

Projekt/ändamål

Slussfors snöskoterklubb
(10341-2015)

Medfinansiering av
Leaderprojekt

PR-föreningen Vildmannen Markundersökning och
(9957-2015)
miljökonsekvensbeskrivning
inför byggande av skidskytteanläggning

Belopp (kr)

150 000

225 000

att ansökan från Forsmarks jaktskytteklubb (10233-2015) tillstyrks under
förutsättning att föreningen erhåller vapenlicens
att rekommendera Slussfors snöskoterklubb komma in med ny ansökan om
projektmedfinansiering ur avsatta bygdeavgiftsmedel för medfinansiering
av EU-projekt.
-----
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Inriktningsbeslut - projekt Natur- och kulturarv i gränsfjäll:
Okstindan – Atoklimpen______________________________
Under våren 2015 inleddes diskussioner med länsstyrelsen samt de norska
kommunerna Hemnes och Hattfjelldal angående möjligheterna till ett
gemensamt projekt inom EU:s Interregprogram Botnia-Atlantica. Processen
inleddes av kommunens minoritetssamordnare samt representanter för
kommunstyrelsen och kommunkansliet.
En enklare samarbetskonferens genomfördes i Tärnaby i juni 2015, där
Storumans kommun, Hemnes kommune och Hattfjelldal kommune samt
länsstyrelsen i Västerbotten uttryckte en vilja att göra en gemensam projektansökan till Botnia-Atlantica. Projektets syfte fastställdes till att fokusera
på ett ökat hållbart nyttjande av kultur- och naturmiljöer i och omkring de
reservat och parker som finns på båda sidorna av gränsen.
Botnia-Atlantica-programmets utlysning stänger den 31 mars 2016 och
arbetet pågår för att färdigställa projektansökan till dess. Arbetet med projektskrivandet har kontinuerligt förankrats i kommunens projektutvecklingsgrupp och avrapporterats till koncernledningsgruppen.
Nu efterfrågas ett inriktningsbeslut om huruvida Storumans kommun avser
att åta sig projektägarskapet och ansvaret för att projektet genomförs. På
grund av den relativt korta tid som återstår innan utlysningen stänger och att
några av parterna inte ännu har skrivit klart sina underlag och budgetar,
kommer konkret medfinansieringsbeslut att behöva fattas vid ett senare tillfälle.
Förslag till projektplan
Projektägare: Storumans kommun
Svenska projektdeltagare: länsstyrelsen i Västerbotten, HUMlab (Umeå
universitet)
Norska projektdeltagare: Hemnes kommune, Naturverkstaden
Planerad projektperiod: 2016-06-15—2019-06-15
Kostnadsbudget, svensk sida: ca 5 200 000 kronor för hela projektperioden.
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Uppskattat behov av medfinansiering från Storumans kommun: ca 700 000
kronor/år i tre år.
Projektets huvudsakliga målsättningar:
o utveckling av nya metoder av gemensamma resurser i ett gränsöverskridande perspektiv som ger ett gemensamt värdeskapande
o utveckling och tillgängliggörande av attraktiva besöksmål i natur- och
kulturmiljöerna året runt
o att utveckla en samarbetsplattform för området, för lokalsamhället och
relevanta forskningsmiljöer
o att förbättra förutsättningarna för hållbart friluftsliv och turism i området
o etablering och stärkande av bestående gränsöverskridande nätverk,
också för unga
o utveckling av digitala lösningar för att visualisera landskapet och historien med interaktiva metoder
o att utveckla lokala internationella konst- och kulturfestivaler till gemensamma gränsöverskridande arenor (Björkvattsfestivalen, Klemetspelen)
o att tydliggöra den samiska historien och kulturen med kontinuitet från
förhistorisk tid till idag och med perspektiv för en hållbar framtid
o att visa på och bruka natur- och kulturmiljöns pedagogiska värden, både
andligt och fysiskt.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-03-10.
Utredarens förslag till beslut 2016-03-10
att Storumans kommun åtar sig rollen som projektägare och insänder ansökan för projektet till Botnia-Atlantica, under förutsättning att övriga projektparter också färdigställer sina delar i aktivitets- och budgetplaneringen
inom utsatt tid
att kommunens medfinansieringsbeslut tas separat vid senare tillfälle.
Arbetsutskottet beslutar
att ärendet får utgå vid dagens sammanträde med hänvisning till att samtliga parter inte färdigställt sina delar i aktivitets- och budgetplaneringen
att frågan om medfinansiering får hanteras när en konkret medfinansieringsansökan är färdigställd.
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Förlängning - förstudie Samiskt centrum i Tärnaby
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-08-18 § 98 att genomföra
projektet Förstudie – Samiskt centrum i Tärnaby. Kommunen medfinansierade projektet med 195 791 kr ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av EU-projekt. Region Västerbotten beviljade 2015-10-14
medfinansiering till projektet med 195 691 kronor.
Projektperioden beslutades till 2015-11-01–2016-04-30. Projektledare
rekryterades under hösten och tillträdde i mitten av november 2015. Med
anledning av detta anställdes projektledaren till och med 2016-05-08
eftersom löneutrymmet innebar 6 månaders anställning.
I det ursprungliga projektupplägget beskrevs den tänkta etableringsprocessen på följande sätt:
o Förstudien (detta projekt) ska leda till konkreta förutsättningar att etablera centrumet genom att sammanfläta de befintliga verksamheterna
hos de deltagande aktörerna i projektet.
o I det följande genomförandeprojektet utökar man med konkreta samarbeten med ytterligare aktörer inom offentlig, ideell och privat sektor
o En vision om en ny byggnad med stor publik potential! Ett internationellt synligt centrum som drar till sig besökare, evenemang och uppmärksamhet från hela omvärlden.
Under förstudiens arbete har det framkommit att det vore mer rationellt att
försöka genomföra etableringsprocessen i endast två steg. Detta skulle
kunna åstadkommas genom att förstudien förlängs till hösten 2016 och därigenom kan bearbeta planerade EU-projektansökningar till LEADER samt
Interreg Nord som har utlysningar öppna under augusti – oktober 2016.
Samarbetsplaner med det samiska centret Sïjti Jarnge i Hattfjelldal samt
många svenska parter har formulerats och det finns ett antal möjliga medfinansiärer till genomförandeprojektet.
Mot bakgrund av detta föreslås att projektperioden för förstudien revideras
till 2015-11-01 – 2016-10-31. Detta innebär vissa budgetförändringar. En
utökad lönekostnad för projektledning uppstår för ytterligare 3 månaders
arbete, motsvarande 123 471 kronor. (Projektledaren planerar att vara
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tjänstledig 10 juni–15 augusti.) Från denna summa avgår inte upparbetade
kostnader inom ordinarie projekttid, cirka 40 000 kronor.
Detta skulle innebära ett ytterligare behov av medfinansiering på 83 931
kronor. Denna extrakostnad ska ställas emot att processen kan ”spara in” ett
helt steg jämfört med den ursprungliga trestegsplanen. Sannolikt kommer
inte Region Västerbotten att medfinansiera förstudien ytterligare på grund
av påtalad hård konkurrens om medel.
Förslag till reviderad projektplan
Projektperiod: 2015-11-01 – 2016-10-31
Total kostnad: 475 413 kronor
Finansiering
Region Västerbotten
Storumans kommun

195 691 kronor
279 722 kronor

Bedömning
Ärendet har bearbetats i kommunens projektutvecklingsgrupp och beretts
av koncernledningsgruppen.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-03-07.
Arbetsutskottet beslutar
att förlänga förstudieprojektet till 2016-10-31
att medfinansiera förstudien med ytterligare 83 891 kronor för år 2016 via
bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av EU-projekt.
-----
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Remiss - Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns
landsting 2017-2020______________________________________
Västerbottens läns landsting har i remiss 2015-12-17 bjudit in Storumans
kommun att lämna synpunkter på förslag till Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting 2017-2020.
Strategin har fyra övergripande målområden:
o
o
o
o

Bättre och jämlik hälsa
God och jämlik vård
Aktiv och innovativ samarbetspartner
Attraktiv arbetsgivare

Förslag till remissvar har upprättats. Detta fokuserar främst på samarbetsformerna mellan landstinget och kommunen, eftersom det är via sådana
arenor som kommunen berörs av landstingets arbete med frågorna utöver
vad som är landstingets ordinarie ansvarsområden.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2016-03-07.
Arbetsutskottet beslutar
att lämna yttrande till Västerbottens läns landsting enligt upprättat förslag.
-----
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Remiss - bildande av Bumyrhobben naturreservat i Storumans
kommun______________________________________________
Länsstyrelsen har 2016-02-15 översänt förslag till beslut och skötselplan för
Bumyrhobbens naturreservat i Storumans kommun för yttrande senast
2016-03-25.
Länsstyrelsen har sedan en tid arbetat med att bilda naturreservat av ett område kallat Bumyrhobben i Storumans kommun. Det ligger 4,5 km norr om
Gunnarn och utgörs huvudsakligen av brandpräglade tallnaturskogar. Motivet för skyddet är att bevara områdets naturvärden och motverka exploatering. Områdets kvaliteter är dels knutna till den gamla tallnaturskogen och
dels till de kalkpåverkade miljöer som finns i området. Burmyrhobbens naturlandskap erbjuder livsmiljöer för sällsynta och hotade arter som är kalkkrävande eller beroende av naturskogsstrukturer som exempelvis död ved
och gamla träd.
Efter förhandlingar med markägarna och staten har en överenskommelse
om intrångsersättning träffats på fem av sex fastigheter. Förhandling om
kvarvarande fastighet pågår.
Länsstyrelsen bedömer att förslaget till naturreservat inte strider mot kommunens markanvändningsplanering eller andra allmänna intressen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har berett ärendet och lämnat förslag
till yttrande 2016-03-08.
Arbetsutskottet beslutar
att lämna följande yttrande till länsstyrelsen enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag:
Storumans kommun delar länsstyrelsens uppfattning att de positiva effekterna av att bevara området överväger de negativa effekterna som orsakas
av inskränkningarna i markanvändning.
Storumans kommun delar också länsstyrelsens uppfattning om att bildandet
av reservatet är förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning
av mark- och vattenresurserna och med kommunens gällande översiktsplan.
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Bolagsstämma 2016 - Inlandsbanan AB (IBAB)
Inlandsbanan AB (IBAB) kallar till bolagsstämma den 27 april 2016 i
Östersund. I anslutning till denna hålls även bolagsstämmor med dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB.
Kommunfullmäktige har 2014-11-25, § 45 beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.fl.
Sista dag för anmälan av kommunens ombud är 2016-04-01.
Arbetsutskottet beslutar
att utse Karin Malmfjord till kommunens ombud.
-----
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