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Årsredovisning 2016 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 resultat och
balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
Kommunens resultat 2016 uppgår till ca 8,9 mnkr och är ca 1,1 mnkr bättre
än det budgeterade.
Beredande organs förslag
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-03-08.
Arbetsutskottet föreslår
att årsredovisning 2016 för Storumans kommun fastställs och överlämnas
till kommunfullmäktige för godkännande.
-----
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Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016
Kommunstyrelsen har ett ekonomiskt resultat på 13 027 000 kronor 2016,
dvs. nettokostnaderna har varit lägre än nettobudgeten. Överskottet kommer
från intäktsposter av engångskaraktär rörande mottagande och integration
av flyktingar. Det är intäkter som kommer från eftersläpningar av återsökningar och utbetalningar av bidrag tidigare år. När mottagande och integration av flyktingar exkluderas återstår ett överskott på ca 3 100 000 kronor.
Av det återstående överskottet kommer ca 2 700 000 kronor från minskade
trafikkostnader. De minskade trafikkostnaderna har uppstått när kommunen
ersatt delar av linjetrafiken med skolskjutsar.
Kommunstyrelsen har en måluppfyllelse på 64 procent vilket är 14 procentenheter bättre jämfört med 2015 och 17 procentenheter bättre än 2014.
Förbättringarna är inom området service, bemötande, information och delaktighet.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-03-08.
Arbetsutskottet föreslår
att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 fastställs.
-----
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KS/2015:239 – 020

Motion - kompetens- och rekryteringsstrategi för Storumans kommun
Daniel Johansson (V) har 2015-05-28 lämnat in en motion om strategier för
kompetenshöjning och rekrytering.
Storumans kommun står inför stora utmaningar i att lyckas med rekrytering
av kompetent personal samt att höja kompetens hos befintlig personal inom
offentliga verksamheter. Att rekrytera kompetent personal är oerhört viktigt
för att öka kvaliteten i skolan, omsorgen och vården. Idag ses akuta behov
av rekrytering inom skolan och vården men utan att man från kommunens
sida har någon riktigt strategi för hur man ska lyckas i den svåra konkurrens
som finns från andra arbetsgivare.
Att hela tiden ha en kompetensutveckling för att ha den mest kompetenta
personalen är av yttersta vikt för att nå den högsta kvalitén i verksamheterna samt att vara attraktiv som arbetsgivare för att behålla den personal man
redan har anställd.
Johansson föreslår
att Storumans kommun utarbetar en genomtänkt och konkurrenskraftig strategi för att säkerställa rekrytering av kompetent personal till alla sina verksamheter
att Storumans kommun utarbetar en strategi för hur man kan höja kompetensen inom den redan befintliga personalen för att nå högsta kvalitet
att Storumans kommun utformar dessa strategier tillsammans med de fackliga organisationerna som besitter stor kunskap och många idéer om hur
detta kan göras.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15, § 79 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till
administrativ chef för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Motionen har diskuterats med de fackliga organisationerna vid ett flertal
tillfällen under 2016 i den kommunövergripande samverkansgruppen, senast den 24 maj 2016. I diskussionerna har framkommit att Region Västerbotten utarbetat en omfattande skrift rörande kompetensförsörjningsbehovet
i Västerbotten fram till 2025 som det finns anledning att beakta.
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Vidare konstateras att Storumans kommun deltar i det gränsöverskridande
kompetensförsörjningsprojektet ”Recruit and retain – making it work” tillsammans med Västerbottens läns landsting samt partners i Skottland,
Kanada, Island och Norge. Syftet med projektet är att hitta en modell för
hur glesbefolkade regioner ska bli framgångsrika när det gäller att rekrytera
och behålla nödvändiga kompetenser. Projektet pågår till 2018.
Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är eniga om att arbetet med
att ta fram ett kompetenshöjnings- och rekryteringsstrategiprogram ska löpa
parallellt med projektet ”Recruit and retain – making it work”.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-25.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen anses besvarad med hänvisning till att arbetet med att ta fram
ett kompetenshöjnings- och rekryteringsstrategiprogram ska löpa parallellt
med projektet ”Recruit and retain – making it work”.
-----
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KS/2015:409 – 101

Motion - utbildning av kommunfullmäktigeledamöter
Maria Gardfall (S) har 2015-09-22 lämnat in en motion om utbildning av
kommunfullmäktigeledamöter.
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut att minska antalet ledamöter
från 41 till 31 från och med nästa mandatperiod föreslår Gardfall
att den besparing som görs på arvoden, resor och minskad administration
avsätts till utbildning av kommunfullmäktigeledamöter
att budgetberedningen får i uppdrag att inarbeta detta i budgetförslaget för
mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22, § 114 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till
administrativ chef för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Budgetberedningen bereder ekonomiska ramar och principiella frågor. En
av de viktigaste utgångspunkterna för budgetberedningens arbete är prognoser för skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessa avgör i huvudsak
vilken ambitionsnivå som är möjlig för kommunen. Utvecklingen av skatteunderlaget har medfört att det i flertalet år inte gått att fullkompensera styrelsen och nämnderna i deras budgetramar. Konsekvensen av att kommunen
har en befolkningsminskning är att det också är nödvändigt att ständigt anpassa den kommunala verksamheten, kommunens stabila resultat över en
lång period vittnar om att en framgångsrik anpassning ständigt sker.
I ärendeberedningen inför beslutet att minska antalet ledamöter framgår att
den kostnadsminskning som beslutet medför uppgår till drygt 70 000 kronor
per helår. Åtgärden ligger i linje med det anpassningsarbete som ständigt
pågår.
Då budgetberedningen genomför sitt arbete inför budget 2019 och framåt
behöver alla omständigheter och behov beaktas. Kostnadsminskningen av
fullmäktigearvoden är en av många olika omständigheter. Huruvida utrymmet ska användas till kompetensutveckling av fullmäktigeledamöter eller ej
måste bli en fråga som kan hanteras först där och då.
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Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-25.
Arbetsutskottet föreslår
att budgetberedningen får i uppdrag att ta ställning till hanteringen av
budgetutrymmet i kommande budgetförslag
att motionen därmed anses besvarad.
-----
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Motion - kompetensutveckling/arbetskraftsförsörjning inom äldreomsorgen_________________________________________________
Karin Malmfjord (S), Peter Åberg (S), Ann-Christine Jonsson (S), Christian
Andersson (S), Gunilla Pettersson (S), Maria Gardfall (S), Sven-Åke
Pennling (S), Eira Henriksson (S), Gunnar Andersson (S), Kurt Forsberg
(S), Ove Wollgarth (S), Elisabeth Olofsson (S) och Bengt Dalemalm (S) har
2015-11-24 lämnat in följande motion:
De äldreboenden som finns i Storuman är i stort behov av personal och vikarier, då man många gånger är kort om personal.
På SFI (Svenska för invandrare) går många elever som vill utbilda sig och
jobba inom vården.
Lärcentrum provade förra året att starta en yrkesinriktad utbildning för utrikesfödda, den så kallade termin noll, där man första terminen skulle få läsa
yrkessvenska för att sedan börja på omsorgsutbildningen.
I den strategiska planen för Storumans kommun kan man bland annat läsa
när det gäller Vård, omsorg, trygghet och säkerhet:
o Långsiktig hållbar kompetenshöjning inom äldreomsorgen när vi får en
alltmer åldrande befolkning.
Det har visat sig att arbetsplatsförlagt lärande/språkpraktik är det optimala
för att lära sig svenska. Det vore önskvärt att alla elever som så småningom
vill jobba inom vården skulle få praktisera där. Problemet är att personalen
inte har någon möjlighet att ta hand om praktikanter. Det saknas tid till det
eftersom man många gånger är underbemannade.
En lösning skulle kunna vara att via ett projekt ha handledare som arbetar
med praktikanterna. Handledarna skulle arbeta nära SFI-lärarna. På så vis
skulle man kunna kombinera SFI och arbetsplatsförlagt lärande.
Mot bakgrund av ovanstående och med hänvisning till den strategiska planen föreslår motionärerna
att en projektbeskrivning till ett projekt baserat på arbetsplatsförlagt lärande
tas fram
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att det söks pengar ur Europeiska socialfonden (ESF), programområde 1,
mål 1:2
att samarbete söks med närliggande kommun eller annan aktör, då sådana
projekt prioriteras av ESF.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 133 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet överlämnades därefter till
kansliets utredare för tjänsteutlåtande.
Bedömning 2016-10-14
Under 2016 arbetade kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi
Norr samt kommunerna inom Region 8 fram två projektansökningar till
Socialfonden, med syfte att på olika sätt underlätta mottagning av nyanlända samt på bättre sätt tillvarata de nyanländas kompetens och ge dem
möjlighet att finna snabbare vägar ut i arbetslivet.
Projekten benämndes ”Stärkt attraktiv mottagning” (Akademi Norr) och
”Fler i arbete” (Region 8). Dessa två projekt bedömdes uppfylla motionens
målsättningar på ett gott sätt. Utredaren föreslog därför i tjänsteutlåtande
2016-10-14 att motionen skulle bifallas i och med kommunens deltagande i
projekten.
Arbetsutskottets behandling 2016-11-01
Vid arbetsutskottets behandling av ärendet 2016-11-01, § 87 meddelades att
Socialfonden beslutat avslå båda projektansökningarna. Arbetsutskottet beslutade därför att återremittera ärendet för ny utredning.
Bedömning 2017-03-09
Under vintern 2016-2017 beslutade Region 8 att avstå från att förnya sin
ansökan för projektet ”Fler i arbete”. Akademi Norr gjorde en förnyad ansökan till Socialfonden för projektet ”Stärkt attraktiv mottagning” och
kommunstyrelsen beslutade 2017-02-07, § 9 att delta i detta projekt.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtanden 2016-10-24 samt
2017-03-09.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-01, § 87.
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Arbetsutskottet föreslår
att motionen anses besvarad.
-----
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Motion - heltidstjänster i Storumans kommun
Karin Malmfjord (S) har 2016-04-18 lämnat in en motion om heltidstjänster
i Storumans kommun.
Malmfjord skriver följande i motionen:
Det har under många år varit känt att pensionsavgångarna inom vård och
omsorg gör det svårt för kommuner att rekrytera nya medarbetare. Det är
fler som lämnar arbetsmarknaden än de som träder in på den. Storumans
kommun har de senaste åren haft svårt att rekrytera vård- och omsorgspersonal. Det är viktigt att kommunen tryggar den framtida personalförsörjningen. Ett sätt att underlätta rekryteringen är att erbjuda anställda heltidstjänster. Att erbjuda heltidstjänster bidrar dessutom ett led till att vara attraktiv arbetsgivare.
Malmfjord föreslår
att utredning görs avseende en heltidsorganisation där olika parametrar länkas samman till en helhetslösning
att alla tillsvidaretjänster i Storumans kommun i grunden är heltid
att antalet visstidstjänster minimeras
att nya tjänster ska vara heltider
att deltid är en möjlighet.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19, § 40 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Bedömning
Bakgrunden till motionen är att trygga framtida personalförsörjning inom
vård- och omsorg.
I nu gällande huvudöverenskommelse (HÖK) mellan Sveriges kommuner
och landsting (SKL) och Kommunal har parterna i bilaga 3 ställt krav på
samtliga arbetsgivare att senast den 31 december 2017 ha en plan för hur
andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska ta utgångspunkt
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i verksamhetens behov och processas i samverkan med lokal arbetstagarorganisation.
Den 16 mars 2017 deltog Storumans kommun och Kommunal lokalt tillsammans i en workshop anordnad av SKL och Kommunal med syftet att
hitta vägar att utveckla det lokala arbetet genom kunskapande och erfarenhetsutbyte. Därmed startade arbetet med att uppfylla det avtalskrav som
finns i HÖK bilaga 3.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-01-25.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen anses besvarad med hänvisning till att arbetet och fastställandet av den plan, som huvudöverenskommelsen (HÖK) med Kommunal
kräver, omfattar motionens intentioner.
-------
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Motion - barnomsorg på obekväm arbetstid
Karin Malmfjord (S) har 2016-04-18 lämnat in en motion om barnomsorg
på obekväm arbetstid.
Malmfjord skriver sammanfattningsvis följande i motionen:
Storumans kommun behöver möta upp samhällsutvecklingen med att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Mer än hälften av Sveriges kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid redan idag.
Många olika yrkeskategorier arbetar på obekväm tid, exempelvis inom handel, hotell och restaurang samt vård och omsorg. Situationen som råder i
dag gör att människor får lov att tacka nej till arbete på grund av att man
inte kan lösa behovet av barnomsorg. Samtidigt som det är väldigt svårt att
rekrytera arbetskraft exempelvis inom vårdsektorn. Detta är en ekvation
som inte går ihop. Kommunen måste möjliggöra för människor att kunna ta
de arbeten som finns tillgängliga. Det får inte stupa på att man måste tacka
nej för att kommunen inte kan erbjuda barnomsorg de tider som spänner
över dygnets samtliga timmar.
Barnomsorg på obekväm arbetstid är även en jämställdhetsfråga, då bristen
av barnomsorg medför att människor får mycket svårt att arbeta heltid inom
arbeten som kräver flexibla arbetstider, med scheman som medför arbete
såväl dag, kväll, natt som helg.
Malmfjord föreslår
att Storumans kommun inventerar behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid
att Storumans kommun erbjuder barnomsorg på arbetstid.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19, § 41 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till
fritids-, kultur- och utbildningsnämnden för yttrade.
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens yttrande
Efter behovs- och kostnadsutredning av barnomsorg öppen på kvällar, nätter, tidigare morgnar och helger har fritids-, kultur- och utbildningsnämnden
2016-12-09, § 99 att, under förutsättning att kommunstyrelsen tillskjuter
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medel, erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid från höstterminen 2017.
Motionen föreslås därmed anses besvarad.
Beredande organs förslag
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-02-22, § 12.
Arbetsutskottet föreslår
att motionen anses besvarad med hänvisning till fritids-, kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-09, § 99.
-----
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Utökat ägande i Hemavan Tärnaby Airport AB
Storumans kommunföretag AB äger ca 56 procent av Hemavan Tärnaby
Airport AB. Bolaget gör ett negativt resultat med 805 000 kronor 2016 och
har budgeterat ett underskott på 2 304 000 kronor 2017. Aktiekapitalet bedöms delvis bli förbrukat 2017. För att säkerställa fortsatt drift måste bolaget förstärkas med ägarkapital redan 2017. För att Storumans kommunföretag AB ska ges handlingsutrymme behövs ett godkännande av Storumans
kommunfullmäktige att man får utöka ägandet i Hemavan Tärnaby Airport
AB.
För att förändra ägandet i dotterbolag behöver kommunens majoritetsägda
bolag ett godkännande av kommunfullmäktige enligt ägarpolicyn.
Styrelsen i Storumans Kommunföretag AB beslutade 2017-03-01 att begära
ett godkännande av kommunfullmäktige att få utöka ägandet i Hemvan
Tärnaby Airport AB.
Ett utökat ägande av bolaget kan bli ett faktum vid en nyemission och/eller
förvärv av andra aktieägares aktier.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-03-08.
Arbetsutskottet föreslår
att Storumans Kommunföretag AB medges få utöka sitt ägande i Hemavan
Tärnaby Airport AB.
-----
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Nyemission - Inlandsbanan AB (IBAB)
Styrelsen i Inlandsbanan AB (IBAB) föreslår förvärv av aktier i Destination
Inlandsbanan AB (DIAB) samt riktad nyemission i IBAB. IBAB utökar sitt
ägande i DIAB från 95,7 procent till 100 procent genom att köpa Filipstads,
Kristinehamns, Storfors och Vansbro kommuners aktier i DIAB. I anslutning till detta görs en riktad nyemission i IBAB med 14 nya aktier till
Filipstads, Kristinehamns, Storfors och Vansbro kommuner.
Styrelsens förslag på bolagstämma är en riktad nyemission. Utgivande av
14 aktier till en kurs om 5 571,40 kronor per styck, totalt 78 000 kronor.
IBAB:s aktiekapital ska utökas med 14 000 kronor och resterande 64 000
kronor ska tillföras överkursfonden. Antalet aktier i IBAB uppgår därefter
2 794 stycken. Aktiepriset baseras på IBAB koncernens egna kapital
16 000 001 kronor per 2015-12-31 samt totalt kapital som tillförs IBAB i
nyemissionen d.v.s. 78 000 kronor.
Rätt att teckna nya aktier har:
o
o
o
o

Filipstads kommun, 6 stycken
Kristinehamns kommun, 4 stycken
Storfors kommun, 1 stycken
Vansbro kommun, 3 stycken

Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-03-08.
Arbetsutskottet föreslår
att Storumans kommuns ombud på bolagsstämma i Inlandsbanan AB ska
rösta för styrelsens förslag om riktad nyemission på 14 nya aktier i Inlandsbanan AB.
-----
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KS/2017:15 – 730

Revidering av Äldreplan Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2040
Äldreplan i Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2040 beslutades av
det politiska samverkansorganet AC Konsensus i juni 2013 med en rekommendation från landstinget och Västerbottens läns 15 kommuner att anta
planen.
Den regionala äldreplanen omfattar många områden som vänder sig till
Västerbottningarna 65 år och äldre. Den beskriver både nuläge och framtid.
Planen är tänkt att vara ett redskap för att utveckla samarbete på många
olika plan och utifrån de förutsättningar som finns lokalt. Medborgarna ska
känna sig trygga i att åldras i Västerbottens län. Planens målbild visar på
dessa möjligheter.
Enligt beslut 2016-05-27 i AC Konsensus har en uppföljning och revidering
av Äldreplanen genomförts under hösten 2016. Planen har konkretiserats
utifrån de förutsättningar som gäller 2016 och framåt och ska vara ett stöd
för kommunerna och landstinget vid strategisk planering.
Äldreplanen ska gälla under en mandatperiod.
AC Konsensus rekommenderar i skrivelse 2016-12-29 Västerbottens läns
15 kommuner och Västerbottens läns landsting att Äldreplan Västerbotten
antas i kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige under våren
2017.
Ärendet har överlämnats till omsorgsnämnden för yttrande.
Beredande organs förslag
Omsorgsnämndens protokoll 2017-02-15, § 19.
Arbetsutskottet föreslår
att Äldreplan Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2040 antas.
-----
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KS/2009:389 – 000

Revidering av samverkansavtal för Samverkansnämnden LYST
(Lycksele, Storuman och Åsele)____________________________
Nu gällande samverkansavtal och reglemente för Samverkansnämnden
LYST (Lycksele, Storuman och Åsele) fastställdes av kommunfullmäktige
2016-06-13, § 75.
Samverkansnämnden LYST har 2017-02-13, § 75 behandlat förslag till revidering av avtalet som ska antas av respektive kommunfullmäktige. Revideringen avser avsnitten Mål och Vision samt Kostnadsfördelning.
Beredande organs förslag
Samverkansnämndens LYST protokoll 2017-02-13, § 6.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till reviderat samverkansavtal antas.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-03-21

KSAU § 19

19 (44)

KS/2013:311 – 106

Revidering av riktlinjer för tjänsteresor
Storumans och Lycksele kommuner har en gemensam resepolicy och
tillhörande riktlinjer för tjänsteresor, antagen av kommunfullmäktige
2014-02-25, § 18. I samband med antagandet av policydokumentet beslutade kommunfullmäktige att ändringar av riktlinjerna hädanefter får beslutas av kommunstyrelsen.
Mot bakgrund av att användandet av leasing- och hyrbilar i samband med
flerdagsförrättning eller till och från flygplats medför stora kostnader föreslås att riktlinjerna revideras. Revideringen avser ett tillägg i riktlinjerna
som innebär att vid flerdagsresor där hyr- eller leasingbil står parkerad i en
eller flera dagar vid flygplats, hotell eller liknande, ska istället egen bil i
största möjliga mån användas.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2017-03-01.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till reviderade riktlinjer för tjänsteresor antas.
-----
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Trafikförsörjningsplan 2017-2020 för Storumans kommun
Kommunstyrelsen ska fastställa trafikförsörjningsplan för perioden
2017-2020.
Förslag till plan har upprättats.
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 2016 – 2019, 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 föreslår
att upprättat förslag till trafikförsörjningsplan 2017-2020 fastställs.
-----
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KS/2017:7 - 011

Utvecklingsplan för fastigheten Björkfors 1:414, Hemavan
Kommunstyrelsen beslutade 1993-09-14 § 146 att förvärva fastigheten
Björkfors 1:404 med syfte att anlägga en avfallsanläggning, avvattningsanläggning för slam samt infiltrationsanläggningar för avloppsvatten från
Hemavan. I dagsläget samnyttjar verksamheten ytorna med en jaktskyttebana och en motorcrossbana. Tekniska avdelningen har behov av att utöka
kapaciteten för slamhanteringen vilken lett till behov av ytterligare utrymme för att hantera Hemavans expansion.
Problembakgrund
Jaktskyttebanan
Kommunstyrelsen beslutade 2010, trots att det bedömdes svårt att förena de
olika verksamheterna på platsen, att markupplåtelsen skulle beviljas. Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden avslog 2010-09-29 med motiveringen att
lokaliseringen vid samlad bedömning inte ansågs lämplig. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade sedermera 2011-06-26 Björkfors jaktlag
ett tidsbegränsat bygglov i sju år som upphör 2018-06-23.
Hemavans jaktlag har sedan 2012 ett gällande lägenhetsarrende för denna
del av fastigheten som förlängs ett år i sänder fram till 2018-06-23. Kommunen bedriver verksamhet via entreprenören Swoosh längst in på området
under samma tid som skjutbanan nyttjas, varför arbete på platsen medför
risker.
Motorcrossbanan
Tärna snöskoterklubb (TSSK) ansökte i början av 2000-talet om förhandsbesked om att anlägga en motorstadion på platsen. Kommunen beslutade
ställa sig positiv, men då det saknades en detaljplan behövde buller och
andra miljökonsekvenser utredas. TSSK lät färdigställa en miljökonsekvensbeskrivning i mars 2005 och anmälde även miljöfarlig verksamhet vid
samma tid. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inväntade skoterklubbens bygglovsansökan t.o.m. 2009-06-24 då det pågående ärendet avvisades
eftersom det saknades handlingar.
2004 ansökte även klubben om bygglov för att uppföra en barackbyggnad
på banområdet. Det beviljades ett tillfälligt bygglov men efter fem år när
lovet löpt ut stod byggnaden fortfarande kvar. Det finns för närvarande
inget bygglov för vare sig byggnader eller för själva anläggningen. Det har
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aldrig sökts bygglov för anläggningen trots att TSSK lagt resurser på miljökonsekvensbeskrivning.
2005 ingick kommunen ett avtal om markarrende med TSSK. Sedan dess
har klubben, trots avsaknad av bygglov, bedrivit verksamhet på platsen.
Bedömning
Det är av överordnad betydelse att tillgodose kommunens behov av teknisk
försörjning på den kommunala fastigheten då den inköptes med det syftet.
Säkerheten kan inte garanteras för personal som utför sitt arbete på platsen.
Marken behövs till förmån för utökning av teknisk verksamhet. Det finns
tillgång till en närliggande skjutbana i Tärnaby som bedöms ha en väl fungerande verksamhet. Sammantaget är det därför rimligt att avveckla jaktskyttebanan i Hemavan.
TSSK har lagt ner resurser på att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning
såsom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden krävt. Anläggningen är prövad och godkänd enligt miljöbalken men formellt har dock inte bygglov
meddelats. Klubben bör därför skyndsamt ansöka om bygglov och ett eventuellt bygglov bör villkoras med den nämnda vägens färdigställande. Om
inte detta görs har avtalet en uppsägningstid på tre månader. Fastigheten ska
vid ett återlämnande återställas i ursprungsskick.
Ytorna närmast Rönäsvägen bedöms kunna bli lämpliga som industriområde varför det bör utredas inom ramen för en detaljplan. Den del av området som använts som deponi bör kunna användas som hårdgjord yta för tillkommande verksamhet.
Beredande organs förslag
Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2017-03-13 samt utredning
2017-03-13.
Arbetsutskottet föreslår
att tekniska avdelningen får i uppdrag att säga upp avtal om lägenhetsarrende avseende jaktskyttebanan
att miljö-och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att undersöka förutsättningar för ett industriområde på gamla deponin i en detaljplan.
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KS/2017:146 – 109

Handlingsplan för Samiskt förvaltningsområde 2017
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 2017 har upprättats av kommunens minoritetssamordnare i samarbete med berörda verksamheter.
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 2017-02-27 behandlat förslaget till handlingsplan.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-03-09.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till handlingsplan för Samiskt förvaltningsområde för
år 2017 fastställs.
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Budget för samiskt förvaltningsområde 2017
Förslag till budget för 2017 års statsbidrag för samiska förvaltningsområdet
har upprättats. Statsbidraget för år 2017 uppgår till 660 000 kronor och tillsammans med 2016 års överskott finns totalt 832 000 kronor att disponera.
Budgetfördelningen föreslås enligt följande:
Statsbidrag från 2010-2011 (överfört från
2016)
172 000
Statsbidrag 2017

660 000

Förskola och skola

170 000

Äldreomsorg

142 000

Samråd

10 000

Språk och kultur

150 000

Samordning och samverkan

300 000

Språkservice

10 000

Övergripande information

50 000

Summa

832 000

832 000

Utöver statsbidraget för samiskt förvaltningsområdet, avsätter Storumans
kommun också skattemedel för att främja samernas möjligheter att behålla
och utveckla sin kultur.
Samrådsgruppen för minoritetsfrågor inom samiska förvaltningsområdet
har behandlat förslaget till budget vid sammanträde 2016-02-27.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-03-09.
Arbetsutskottet föreslår
att upprättat förslag till budget för Samiskt förvaltningsområde för år 2017
fastställs.
-----
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KS/2016:525 – 980

Bygdeavgiftsmedel 2017 - föreningsbidrag och övriga ansökningar
Länsstyrelsen har fastställt riktlinjer för beviljande av bygdeavgiftsmedel
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.
2017 års disponibla bygdeavgiftsmedel uppgår till 11 137 946 kronor. Enligt handlingsplanen ska 27 % av dessa medel fördelas till föreningsbidrag
och övriga ansökningar.
En sammanställning över remitterade ansökningar med förvaltningens förslag till prioriteringar samt bifall alternativt avslag har upprättats.
Arbetsutskottet beslutar
att lämna yttrande till länsstyrelsen om bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2017
till föreningar/övriga ansökningar enligt upprättad sammanställning, vilket
innebär följande:
Tillstyrkta ansökningar
Sökande
(länsstyrelsens dnr)

Projekt/ändamål

Tillstyrkt
belopp (kr)

Storumans båtklubb
(6384-2016)

Schaktning vid båthamnen
i Storuman

Grundfors byaförening
(9917-2016)

Inköp av skidspårsladd

31 399

Solliden skoterklubb
(10560-2016)

Inköp av röjningsutrustning

16 115

Solliden skoterklubb
(10561-2016)

Inköp av skotersladd

31 428

Gunnarns IK
(129-2017)

Inköp av linjemålningsmaskin,
nya nät samt löpband

30 622

118 800
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Tillstyrkta ansökningar
Sökande
(länsstyrelsens dnr)

Projekt/ändamål

Forsmarks skoterledsklubb
(221-2017)

Underhåll och förbättring av
skoterleder (skotersladd, kälke,
upprustning av skoterbroar,
uppmärkning av leder samt
motorsåg och röjsåg)

129 600

Storumans skoterledsklubb
(744-2017)

Säkerhetshöjande åtgärder på
skoterleder (grävning samt
brobyggnationer)

179 000

Gunnarns golfklubb
(839-2017)

Inköp av begagnad fairwayklippare

168 750

Bastuträsk-Västerviks
skifteslag
(973-2017)

Allmän båtramp vid StorBastuträsket, Klapparn i
Gunnarn

39 093

Slussfors IK
(1026-2017)

Gymutrustning

99 000

Långsjöby intresseförening
(1106-2017)

Inköp av skoterdragen skidspårsladd

36 000

Tärna SSK – Motorcykel
och snöskoter
(1141-2017)

Upprustning av Raven Hill
motorstadion

67 500

Luspens ryttarförening
(1314-2017)

Säkerhetsåtgärder (brand, stöld
samt el)

PR-föreningen Vildmannen Inköp av motordriven isborr
(2252-2017)
Kulturakademin
(1037-2017)

Inköp av instrument m.m.

Tillstyrkt
belopp (kr)

218 475

8 010

89 100
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Tillstyrkta ansökningar
Sökande
(länsstyrelsens dnr)

Projekt/ändamål

Tillstyrkt
belopp (kr)

Stensele hembygdsförening Målning av hembygdsgården
(1149-2017)
Storumans kristna råd (SKR) Inköp av piano till demens(1154-2017)
boendet Blåsippan och
sjukhemmet Backen

167 400

24 300

Företagarna i Storuman
(10902-2016)

Reklamskyltar för tillgänglig135 000
görande av lokalt serviceutbud
och marknadsföring av aktiviteter

Filadelfiaförsamlingen,
Storuman
(11022-2016)

Byte av takbeläggning

144 900

Skarvsjöby bygdegårdsförening
(712-2017)

Målning av bygdegården

281 250

Tärna församling
(783-2017)

Ljudanläggning

95 000

Tärna hembygdsförening
(915-2017)

Handikappramp samt byte av
fönster

32 940

Sandvik-Ersmark m.fl.
byars skifteslag
(1127-2017)

Energibesparande åtgärder samt
säkerhetsåtgärder

90 000

Rönäs byastugeförening
(1172-2017)

Byte av tak

Forsmarks byastugeförening Kompletteringsram samt byte av
(1225-2017)
plåttak (förråd) vid byastuga

253 152

45 000
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Tillstyrkta ansökningar
Sökande
(länsstyrelsens dnr)

Projekt/ändamål

Tillstyrkt
belopp (kr)

Storumans missionsförsamling
(1227-2107)

Ljudanläggning (VOX)

Storumans Folkets Husförening
(1256-2017)

Utveckling 2017
(konferensrum, låssystem,
säkerhet m.m.)

Gardejaur intresseförening
(418-2017)

Iordningsställande av tre
uthyrningsstugor

Storumans idrottsklubb
(1082-2017)

Utvecklingsprojekt
Storumandagarna (material
till hantverksutställning,
mobil scen vid Aktiviteten,
marknadsföring etc.)

69 300

121 500

62 010

189 000

Avstyrkta ansökningar
Sökande
(länsstyrelsens dnr)

Projekt/ändamål

Björkfors skytteförening
(517-2017)

Färdigställande av skjutbana m.m.

Slussfors IK
(1027-2017)

Inköp av ny skoter

PR-föreningen Vildmannen Inköp av skotersladd
(2235-2017)

Sökt belopp (kr)

54 900

114 210

28 620

Tärna IK Fjällvinden
(11134-2016)

Konstsnöspår i Tärnaby

1 125 000

Tärna IK Fjällvinden
(11135-2016)

Tärnaby alpina museum

1 687 500
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Avstyrkta ansökningar
Sökande
(länsstyrelsens dnr)

Projekt/ändamål

Sökt belopp (kr)

Kulturakademin
(1038-2017)

Inköp av utrustning vid
arrangemang utomhus

Kulturakademin
(1039-2017)

Inköp av instrument och
inventarier i samband med
flytt till nya lokaler

131 000

Kulturakademin
(1040-2017)

Inköp av minibuss

170 000

Föreningen Samverkan i
Umeälven
(1253-2017)

Restaureringsprojekt i Juktån

764 000

Storumans kommun
(11117-2016)

Tempererad utomhuspool i
Storuman

93 000

3 445 200

att rekommendera sökanden för projekten Konstsnöspår i Tärnaby,
Tärnaby alpina museum samt Tempererad utomhuspool i Storuman att
söka medfinansiering från EU:s Landsbygdsprogram
att rekommendera föreningen Samverkan i Umeälven att för restaureringsprojekt i Juktån söka medfinansiering från Storumans kommun ur bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt.
-----
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Ansökan om medfinansiering - förnyat projekt "Attraktiva kultur- och
naturmiljöer i kulturreservatet Atoklimpen och dess närområde"_____
Länsstyrelsen i Västerbottens län har 2017-03-03 inkommit med ansökan
om medfinansiering till projektet ”Attraktiva kultur- och naturmiljöer i kulturreservatet Atoklimpen och dess närområde”.
Bakgrund
Under våren 2015 inledde Storumans kommun diskussioner med länsstyrelsen i Västerbottens län 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. Under skrivprocessens gång meddelade Hattfjelldal kommune att man avstod från direkt medverkan i projektet.
Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2016-04-05 § 41, där kommunstyrelsen beslutade att avstå från att genomföra projektet i dåvarande form.
Under våren och sommaren 2016 bearbetades ansökan återigen i samråd
med länsstyrelsen och Hemnes kommune. Den bearbetade ansökan sändes
in till Botnia-Atlantica efter beslut i kommunstyrelsen 2016-09-13 § 76.
Länsstyrelsens handläggare hade många frågor och ett antal grundläggande
invändningar mot projektets upplägg och obalansen i fördelningen av aktiviteter mellan länderna. Med anledning av detta avstod Storumans kommun
från att lämna begärda kompletteringar. Därmed återtogs ansökan i praktiken, enligt meddelande till länsstyrelsen 2016-10-14.
Projektbeskrivning för det förnyade projektet
I samband med att den andra Botnia-Atlantica-ansökan återtogs, uttryckte
länsstyrelsen i Västerbottens län en viljeinriktning om att genomföra ett
nationellt projekt tillsammans med Storumans kommun för utveckling av
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Atoklimpens kulturreservat. Detta har resulterat i projektförslaget ”Attraktiva kultur- och naturmiljöer i kulturreservatet Atoklimpen och dess närområde”.
Projektets syfte
Projektets syfte är att utveckla, öka kunskapen om och tillgängliggöra natur- och kulturhistoriska resurser/miljöer i kulturreservatet Atoklimpen och
dess närområde för större nytta för besöksnäringen och allmänheten och
möjliggöra en effektiv förvaltning och ett ökat hållbart brukande.
Projektspecifika mål
o etablera ett nära samarbete mellan kommunen och länsstyrelsen i lokal
förvaltning och utveckling av kultur- och naturvård i fjällen.
o utveckla och tillgängliggöra kulturreservatet Atoklimpen till ett attraktivt
besöksmål året runt
o tydliggöra den samiska historien och kulturen i kulturreservatet med kontinuitet från förhistorisk tid till idag
o visa på och bruka kulturreservatets pedagogiska värden
o förbättra förutsättningarna för hållbart friluftsliv och turism i kulturreservatet
o informera och säkerställa att hänsyn visas till rennäringen som bedrivs i
kulturreservatet
o öka allmänhetens intresse och kunskap om kulturreservatet
o anpassa informationen till befintliga digitala lösningar för att visualisera
landskapet och historien i kulturreservatet
o förbättra möjligheterna till att uppfylla miljökvalitetsmålet Storslagen
fjällmiljö.
Projektperiod
2017-2019
Projektorganisation
Erika Fjellgren-Utsi, Storumans kommun, projektledare
Jeanette Joelsson, Länsstyrelsen Västerbotten, projektägare, förvaltare
Katrine Nygren, Länsstyrelsen Västerbotten, styrgrupp
Alexander Jonsson, Storumans kommun, styrgrupp
Representant från Naturvården/Länsstyrelsen Västerbotten, styrgrupp
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Projektkostnader
Projektledare 16 månader
OH, kontor, dator m.m.
Resor, Lapponia, Okstindarna
Fysisk tillgänglighetsanpassning, konsult,
material m.m.
Konsultkostnad för digital tillgänglighet
Invigning/seminarium av tillgänglighetsanpassing
Övrigt
Totalt

675 000
65 000
20 000
680 000
150 000
20 000
10 000
1 620 000

Finansieringsbudget
Storumans kommun: 900 000 kronor (bygdeavgiftsmedel) fördelat på tre år
(2017-2019).
Länsstyrelsen Västerbotten: 720 000 kronor (7:2-anslaget) fördelat på tre år
(2017-2019).
Bedömning
Koncernledningsgruppen har 2017-03-20 tillstyrkt projektet.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-03-08.
Arbetsutskottet beslutar
att delta i projektet ”Attraktiva kultur- och naturmiljöer i kulturreservatet
Atoklimpen och dess närområde”
att använda den beslutade finansieringen i kommunstyrelsens beslut
2016-09-13 § 76 som medfinansiering till projekt ”Attraktiva kultur- och
naturmiljöer i kulturreservatet Atoklimpen och dess närområde” med
300 000 kronor/år för 2017, 2018 och 2019, som tas ur bygdeavgiftsmedel
avsatta för medfinansiering av projekt.
-----
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KS/2017:121 – 870

Ansökan om medfinansiering - fortsättningsprojekt "Storumans
kommuns fotoarkiv"_____________________________________
Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har 2017-02-27 via kommunbiblioteket inkommit med ansökan om medfinansiering till rubricerat projekt. Projektet har utformats som en ansökan till LEADER Lappland 2020,
som är en del av EU:s Landsbygdsprogram.
Bakgrund
Projektet ”Storumans fotoarkiv” (projektägare Storumans kommun) påbörjades 2013-12-01 och avslutades 2014-11-30. Detta projekt hade som syfte
att öka tillgängligheten till kommunens fotografiska kulturarv samt att öka
kunskapen om kommunens historia och stärka medborgarnas kulturella
identitet. Projektet har arbetat med foton och negativ men inte haft tekniska
förutsättningar för att skanna diabilder. Diabilder har inte samma livslängd
som negativ och är mera komplicerade att skanna ur tekniskt perspektiv
men även att hantera dessa diabilder är tidskrävande.
Storumans kommun har idag tillgång till en stor mängd kulturskatter som
till största delen inte kunnat dokumenteras och/eller inte kunnat tillvaratas
på rätt sätt. Det finns ett stort behov av att hitta lämpliga lokaler för arkivering, katalogisering, inskanning och att på ett bra sätt kunna visa de samlingar som finns.
Storumans kommun äger större fotosamlingar än tidigare känt och det har
även under projektets gång inkommit en gåva på en större samling från
Tärnaby. Dessa samlingar bör läggas in i databasen Sofie. Därigenom
skapas en långsiktighet och stor tillgång med ett lättillgängligt digitalt arkiv
som kan användas av turister, kommunmedborgare, forskare, skolor med
flera.
I dag finns inget lokalhistoriskt samlat museum inom Storumans kommun,
det finns ett antal små byamuseer som tyvärr börjar leva en tynande tillvaro
i takt med att eldsjälarna som ansvarat för dem inte finns kvar. Förhoppningen är att arbetet med det digitala arkivet ska kunna fånga upp de
kulturhistoriska föremålen som finns ute i bygderna och så småningom
skapa ett museum där man kan ställa ut föremål kombinerat med information och bilder/filmer i ett litet "kommunmuseum" i orten Storuman.
Arbetet med museum med samisk inriktning är på gång i Tärnaby. Projektet
kommer också att samarbeta med skolor och äldreboende för att barnen ska
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få ett historiskt perspektiv på den bygd vi lever i och engagemang och
inspiration med hjälp av minnesbilder för de äldre.
Syfte
Projektet ska medverka till att bevara, tillvarata och tillgängliggöra den
stora potential av de historiska dokumentära samlingarna som står till
Storumans kommuns förfogande. Det ska medverka till att skapa en
lättillgänglig och utvecklingsbar portal till våra kulturmiljöer innehållande
de omfattande samlingar (fotografier, diabilder, film) som kommunen äger.
Projektet ska under projekttiden arbeta med att ta fram nya arenor
(exempelvis utställningslokaler, äldreboenden etc.) och nya former för
presentation av den lokala kulturhistorien med det digitala arkivet som bas.
Det ska samarbeta med kommunens befintliga projekt för etablering av
Samiskt centrum i Tärnaby samt inventeringsprojektet för Bals samlingar
och andra kulturskatter för att delvis göra dessa samlingar digitaliserade.
Projektet ska också anordna minst 15 aktiviteter i form av utställningar,
berättaraftnar, kulturevenemang och barn- och äldreaktiviteter i byar och
Storumans och Tärnabys tätorter. Det digitala fotoarkivet ska utformas till
en lokalhistorisk och dokumentär mötesplats för allmänheten, forskare,
turister och elever.
Målgrupp
o turister och besöksnäring
o allmänhet
o näringsliv
o skolor
o släktforskare
o offentlig förvaltning
o äldreboenden
o nyanlända och andra med annan utländsk bakgrund
o studieförbund
Projektorganisation
Projektet genomförs operativt av Storumans kommunbibliotek. En referensgrupp vid namn ”Alla tiders Storuman” bildas, bestående av representanter från kommunen, ideella föreningar, studieförbunden, Västerbottens
museum samt sameföreningarna.
Projektperiod
2017-09-01 --- 2019-08-31 (med slutredovisning 2020-02-28).
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Total kostnadsbudget
1 927 000 kronor (1,55 tjänst i 24 månader samt 15 % schablonkostnader
enligt mall från Jordbruksverket).
Finansieringsbudget

LEADER Lappland
Storumans
kommun, egen
arbetstid 50 %
Storumans kommun
kontant

2017
2018
2019
Totalt
(4 mån) (12 mån) (8 mån)
50 000
480 000 270 000 800 000
92 000
277 000 185 000 554 000

213 000

186 000

174 000

573 000

Bedömning
Projektet bedöms bidra direkt till prioriteringsområdet ”Levande kulturliv,
social ekonomi och fritid” i kommunens Lokala utvecklingsstrategi
2015-2018, samt till målsättningen i kommunfullmäktiges Strategiska plan
2016-2019 om ”möjligheter till upplevelser, kultur och en meningsfull fritid
genom livets alla skeden”.
Koncernledningsgruppen har 2017-03-20 tillstyrkt projektet.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-03-08.
Arbetsutskottet beslutar
att genomföra projektet med fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen
som projektägare
att kommunens kontanta medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta
för medfinansiering av projekt med 213 000 kronor för år 2017, 186 000
kronor för år 2018 och 174 000 kronor för år 2019.
-----
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KS/2017:148 - 840

Ansökan om medfinansiering - projekt "Fisketåget"
Storumans kommunföretag AB har via näringslivskontoret 2017-03-06
inkommit med ansökan om medfinansiering till projekt ”Fisketåget”. Projektets syfte är att marknadsföra Inlandsbanan såsom "Fisketåget" under
sommartid.
Projektbeskrivning
Projektet ska producera minst tre, maximalt fyra halvtimmes avsnitt om
Inlandsbanan i rese-fiske-tv-serien "Fiskedestinations" fjärde säsong, som
består av totalt tio avsnitt och som ska spelas in under 2017 och börja sändas på kanalen TV4 Sport under vintern 2017/2018.
Varje avsnitt innehåller två stopp på olika stationer med olika boenden och
olika fisken. Ett halvt avsnitt per stopp alltså. Totalt 6-8 stopp, dvs. 3-4 hela
avsnitt. De planerade stoppen är Sveg, Åsarna, Östersund/Åre, Strömsund,
Dorotea, Vilhelmina, Storuman och Sorsele, där varje område presenteras
ordentligt som destination utifrån sina önskemål och där man sedan genomför ett fiske och bor på fiskecamp/i stugby/hyrstuga som också presenteras.
Projektorganisation och finansiering
Samordnare för de deltagande kommunerna är Bergs kommun.
Kostnad för varje kommun att delta i projektet är 50 000 kronor och
Inlandsbanan AB medfinansierar med samma summa.
Till detta tillkommer privat medfinansiering från de lokalt deltagande privata aktörerna.
Bedömning
Koncernledningsgruppen har 2017-03-20 tillstyrkt projektet.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-03-09.
Arbetsutskottet beslutar
att delta i projektet via näringslivskontoret
att kommunens medfinansiering, 50 000 kronor, tas ur bygdeavgiftsmedel
avsatta för medfinansiering av projekt år 2017.
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KS/2017:149 - 140

Ansökan om medfinansiering - projekt "Service i samverkan"
Föreningen Hela Sverige ska leva (HSSL) har via näringslivskontoret inkommit med ansökan om medfinansiering till projektet ”Service i samverkan”.
Projektbeskrivning
Hela Sverige ska leva genomförde under 2015/ 2016 en nationell förstudie
”Utveckling av lokalt anpassade servicelösningar”. Förstudien visade på att
vikten av att utveckla innovativa modeller för samverkan mellan lokalsamhället (lokala utvecklingsgrupper m.fl.) och kommunen fungerar bra. God
tillgänglighet till kommersiell och offentlig service har stor betydelse för att
skapa miljöer där det är attraktivt att bo och arbeta samt starta och driva
företag. För medborgaren är det till exempel möjligheten att kunna handla
mat, tanka bilen, besöka vårdcentral och uträtta post-, bank och apoteksärenden inom rimliga avstånd från hemmet av stort värde. Kommunernas
centrala betydelse måste framhållas. Många kommuner står inför stora utmaningar och därmed ökar också behovet av nya, innovativa och flexibla
lösningar inom serviceområdet.
Utvecklingen när det gäller tillgång till kommersiell och offentlig service
ser mycket olika ut i landet. Därför bör lösningarna för att tillhandahålla
servicen utformas olika. Det är viktigt att insatserna ligger i linje med
regionala strategier. För att utveckla lösningar som är hållbara över tid
krävs att initiativen prioriteras i den kommunala planeringen. Till exempel i
kommunens serviceplan som tas fram i samverkan mellan lokalsamhälle
och kommun.
Hela Sverige ska leva ska söker därför projektfinansiering hos Tillväxtverket, med regional och lokal medfinansiering, för detta projekt som ska
genomföras under 2,5 år i sex län och i tolv kommuner.
I var och ett av de sex länen anställer Hela Sverige ska levas länsbygderåd
en processledare som på heltid ska arbeta operativt i kommunerna med lokalsamhället och kommunens representanter.
Målen i projektet är inte enbart att skapa service eller konkreta servicepunkter lokalt. Det viktigaste målet är att skapa nya hållbara strukturer för flernivåsamverkan. Tanken är att de nya strukturer som skapas ska leda fram
till bra lokal service genom servicepunkter och annat.
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Projektorganisation och finansiering
Projektets styrgrupp består av Åse Classon (ordförande HSSL), Terese
Bengard (verksamhetschef HSSL) samt representanter från länsavdelningarna.
Den sökta medfinansieringen per kommun är 40 000 kronor/år i tre år
(2017, 2018 och 2019).
Bedömning
Projektet kommer att behandlas på koncernledningsgruppens sammanträde
2017-03-20.
Projektet bör söka en nära samverkan med de pågående projekten ”Virtuella
samhällsrum” (som bedrivs av landstinget via Glesbygdsmedicinskt centrum” och ”Digitala servicecenter” (som bedrivs av Region Västerbotten tillsammans med Lycksele, Storumans och Åsele kommuner).
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-03-09.
Arbetsutskottet beslutar
att delta i projektet
att kommunens medfinansiering, 40 000 kronor/år i tre år (2017, 2018 och
2019), tas från bygdeavgiftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt.
-----
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KS/2016:444 – 305

Ansökan om minoritetsspråkmedel - Gränshandelsmarknaden 21-23
juli 2017 (Visit Hemavan Tärnaby AB)__________________________
Visit Hemavan Tärnaby AB har 2017-02-01 inkommit med ansökan om
bidrag ur minoritetspråkmedel för arrangemang vid Gränshandelsmarknaden i Tärnaby som genomförs 21-23 juli 2017.
Projektbeskrivning
Syftet är att genomföra aktiviteter som synliggör det samiska språket och
kulturen, att väcka intresse och ge marknadsbesökarna möjlighet att lära sig
mer om detta. Liknande arrangemang genomfördes under 2016 års marknad
och var mycket uppskattade.
Aktiviteter som planeras till årets marknad är bland annat:
o Information om den nya samiska mötesplatsen på Folkan i Tärnaby
o Föredrag om att vara renskötande kvinna
o Föredrag om Svenska kyrkans samiska vitbok som publicerades 2016
o Teaterföreställning Plupp
o Visning av filmen Sameblod
o Olika aktiviteter för att lyfta fram samiska språk
o Brödbakning
o Visning av koltar och annan slöjd
o Guidning i Atoklimpens kulturreservat.
Ingen specifik summa är angiven i ansökan. För motsvarande ansökan till
2016 års marknad beviljade Storumans kommun 50 000 kronor.
Bedömning
Ansökan har behandlats vid sammanträde för samrådsgruppen för samiskt
förvaltningsområde 2017-02-27.
Samrådsgruppen föreslår att ansökan beviljas med 50 000 kronor, samt att
råda Visit Hemavan Tärnaby att söka ytterligare finansiering till exempel
från fritids-, kultur- och utbildningsnämnden inom ”Storuman är nice”.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-03-09.
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Arbetsutskottet beslutar
att bevilja ansökan med 25 000 kronor ur statsbidraget till kommuner som
ingår i samiska förvaltningsområdet (verksamhetskod 9509, projektkod
5064).
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-03-21

KSAU § 30

41 (44)

KS/2016:166 – 860

Ansökan om minoritetsspråkmedel - koltsömnadskurs Gåaroeh
gaeptieb (Vadtejen Saemiej Sïjte)________________________
Vadtejen Saemiej Sïjte har 2017-01-31inkommit med ansökan om bidrag
till genomförande av en koltsömnadskurs – Gåaroeh gaeptieb.
Syfte, genomförande och målgrupp
Syftet med kursen är att deltagarna ska tillägna sig och utveckla grundläggande färdigheter i mönsterkonstruktion och koltsömnad samt utöka sina
språkfärdigheter. Deltagarna ökar också sin förståelse för den lokala dräktoch språktraditionen och kulturen. På så sätt stärks kursdeltagarnas språk
och tillhörighet till både det historiska och det moderna samiska lokalsamhället. I förlängningen bidrar kursen till den språkliga och kulturella revitaliseringen i ett större sammanhang.
Under kursen ska varje deltagare under professionell ledning konstruera
mönster och sy en gaeptie/kolt, samt lära sig tillhörande terminologi, ord
och uttryck på sydsamiska (samt ev. på andra samiska språk).
Kursen tillhandahåller visst material, men deltagarna skaffar sitt eget tyg
och håller med egen symaskin etc.
Primär målgrupp är samer över 16 år och de som deltagit på språkkursen
under vintern 2016/17 (kursen är en fristående fortsättning på projektet
”Tjåhkoesijjie” från 2014/15). Sekundär målgrupp är övriga intresserade
samer.
Kursen kommer att hållas under våren 2017 på Mobackagården, Tärnamo,
Kursen innefattar tre samlingar (varav två med kompetens i mönsterkonstruktion).
Kostnadsbudget
Språk- och kulturresurs, tre tillfällen
Kursledare två tillfällen
Resor för språk- och kulturresurs + kursledare
Material
Lokalhyra
Totalt

Summa
22000
25000
5000
4000
3000
59 000
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Bedömning
Ansökan har beretts vid sammanträde i samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde 2017-02-27. Samrådsgruppen föreslår att ansökan beviljas
med en summa av 59 000 kr.
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2017-03-09.
Arbetsutskottet beslutar
att bevilja ansökan med 59 000 kronor ur statsbidraget till kommuner som
ingår i samiska förvaltningsområdet (verksamhetskod 9509, projektkod
5064).
-----
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KS/2017:31 - 009

Remiss - Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande För
Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, tillväxt och
välfärd (SOU 2017:1)_________________________________________
Näringsdepartementet har i remiss 2017-01-24 gett Storumans kommun
möjlighet att lämna synpunkter på rubr. slutbetänkande. Yttrande ska ha
inkommit till departementet senast 2017-03-22.
Regeringen beslutade i juni 2015 att tillsätta en parlamentarisk landsbygdskommitté. Uppdraget var att utforma ett betänkande för en sammanhållen
politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Samtliga
riksdagspartier har varit representerade i kommittén. I januari 2017 kom
kommittén med sitt slutbetänkande.
Övergripande mål i ett 30 års perspektiv:
o En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd.
Övergripande perspektiv för kommitténs arbete har varit:
o Likvärdiga förutsättningar för medborgare att arbeta, bo och leva i landsbygderna.
o Öka landsbygdernas förmåga att ta tillvara förutsättningarna för företagssamhet och sysselsättning på ett långsiktigt och hållbart sätt.
o Öka landsbygdernas möjligheter att bidra till en positiv utveckling av
samhällsekonomin.
Kommittén har i sitt betänkande lämnat 75 förslag på åtgärder att stärka
landsbygderna.
Förslag till yttrande har upprättats av koncernchefen i samverkan med
kommuncheferna i Region 8.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2017-03-08.
Vid sammanträdet görs kompletteringar i yttrandet.
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Arbetsutskottet beslutar
att lämna yttrandet till Näringsdepartementet.
-----
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