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Närvaro- och omröstningslista 

               Omröstning § 134                              

Ledamöter När- 

varo 

Ja Nej Avstår 

 

C 

 

Tomas Mörtsell 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Therese Granström 

 

Nb 

 

1 

  

 

C 

 

Anders Persson 

 

Nb 

 

1 

  

 

M 

 

Ulf Vidman 

 

Nb 

 

1 

  

 

M 

 

Veronika Håkansson 

 

Nb 

 

1 

  

 

L 

 

Ulla-Maria Åkerblom 

 

Nb 

 

1 

 

 

 

 

KD 

 

Roland Gustafsson 

 

Nb 

 

1 

  

 

S 

 

Karin Malmfjord 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

S 

 

Kristina Fredriksson 

 

- 

   

 

S 

 

Peter Åberg 

 

Nb 

  

1 

 

 

S 

 

Ann-Christine Jonsson 

 

- 

   

 

V 

 

Daniel Johansson 

 

Nb 

  

1 

 

 

V 

 

Irene Walfridsson 

 

- 

  

 

 

 

Tjänstgörande ersättare 

      

 

S 

 

Gunnar Andersson 

 

Nb 

 

 

 

1 

 

 

V 

 

Emilia Ronnhed 

 

Nb 

  

1 

 

  12 7 5  
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KS § 134  KS/2017:253 - 029 

 

Motion - arbetskläder inom vård, skola och omsorg 

 

Karin Malmfjord (S) har 2017-04-23 lämnat in en motion om arbetskläder 

till personal inom vård, skola och omsorg där hon skriver följande:  

 

Fria arbetskläder har inte varit en självklarhet inom barnomsorgen och 

äldreomsorgen, där man ofta saknar arbetskläder. För mansdominerade 

grupper är arbetskläder mer en självklarhet.  

 

Arbetskläder är i allra högsta grad att betrakta som en jämställdhetsfråga då 

en majoritet av kommunala verksamheter inom mansdominerade yrken, 

vilka ofta ställer krav på skyddskläder, tillhandahåller dessa utan kostnad 

för personalen.  

 

Arbetskläder är en viktig fråga för många anställda inom vård, skola och 

omsorg.  

 

Malmfjord föreslår 

 

att det i samband med budgetberedning avsätts medel för arbetskläder till 

personal inom vård, skola och omsorg. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-25, § 28 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrativ chef för tjänsteutlåtande.  

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

Arbetsgivaren har under en tid tillhandahållit arbetskläder för samtlig per-

sonal inom vård- och omsorgsarbete.  

 

Under 2018 har arbetskläder införskaffats även för kommunens förskole-

verksamhet.  

 

Mot bakgrund av ovanstående konstateras att föreslagna åtgärder i  

motionen är genomförda.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-11-09. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04, § 102. 
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KS § 134 – forts.  

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen anses besvarad eftersom föreslagna åtgärder i motionen redan 

är genomförda.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) biträdd av Daniel Johansson (V) yrkar  

 

att motionen bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Karin  

Malmfjords ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 

o Nej-röst för bifall till Karin Malmfjords ändringsyrkande.  

 

Omröstningsresultat (se omröstningslista sid. 2) 

Med 7 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsut-

skottets förslag.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen anses besvarad eftersom föreslagna åtgärder i motionen redan 

är genomförda.  

 

Reservation  

Karin Malmfjord (S), Peter Åberg (S), Gunnar Andersson (S), Daniel  

Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V) reserverar sig över beslutet till för-

mån för Karin Malmfjords ändringsyrkande. 

----- 
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KS § 135  KS/2017:832 - 294 

 

Motion - bostäder i Hemavan 

 

Christian Andersson (S) och Gunnar Andersson (S) har 2017-10-24 lämnat 

in en motion om bostäder i Hemavan. 

 

Motionärerna anför att företagen i Hemavan ofta har svårt att upprätthålla 

åretruntverksamhet på grund av svårigheter att rekrytera personal. Bostads-

bristen i Hemavan har medfört att vinterpersonalen ofta får lämna sina till-

fälliga bostäder i skiftet vår/sommar och därmed även orten. Det omvända 

sker även på hösten. Detta medför att många ungdomar inte får någon chans 

att rota sig i området och att kommunen därmed går miste om fastboende 

ungdomar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 § 86 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

kommunkansliets utredare för tjänsteutlåtande.  

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-04-11 och föreslog  

 

att motionen avslås 

 

att frågan om personalbostäder för turismnäringen i Hemavan-

Tärnabyområdet kontinuerligt diskuteras och bearbetas av kommunledning-

en, FABU och näringslivskontoret i samråd med näringsidkarna i området, 

och  

 

att motionens innehåll tillvaratas och vidareutvecklas i revideringsarbetet 

med kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsplan. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-24 § 28 att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen för förnyad beredning med särskilt fokus på behovet av 

nyproduktion av flerbostadshus för permanentboende i Hemavan och hur 

behovet bör mötas. 

 

Utredare Alexander Jonsson tjänsteutlåtande och bedömning efter för-

nyad beredning 

Frågan om nyproduktion av bostäder i Hemavan har under återremissens 

beredning aktualiserats på nytt via ett medborgarförslag om byggande av 

hyreslägenheter och seniorboende i Hemavan (KS/2018:711).  
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KS § 134 – forts.  

 

Koncernchefen har handlagt medborgarförslaget inför kommunfullmäktiges 

beslut. Av koncernchefens tjänsteutlåtande framgår följande: 

 

Ärendet har överlämnats till Fastighets AB Umluspen (FABU) för yttrande. 

Av FABU:s yttrande framgår att bolagets uppgift som allmännyttigt fastig-

hetsbolag är enligt ägardirektiv och bolagsordning att främja bostadsför-

sörjningen och tillgången till verksamhetslokaler som gynnar kommunens 

utveckling. Umluspen försöker i första hand effektivisera befintliga bygg-

nader och lokaler om behov uppstår. För att nyproduktion av hyreslägen-

heter ska bli aktuellt behöver FABU svar på följande parametrar: 

 

o Hur ser behovet ut? (kö) 

o Har fastighetsbolaget råd att bygga? 

o Kan marknaden acceptera hyresnivåerna gällande nyproduktion? 

o Finns entreprenörer som kan/vill bygga? 

 

I dagsläget står 14 personer i kö till lägenhet i Hemavan, vilket inte kan be-

traktas som onormalt eller inte kan hanteras inom befintligt bestånd i områ-

det. I dagsläget ligger produktionskostnaden för bostäder på ca 30 000 kro-

nor kvadratmeter BOA (boarea) vid kusten. Bedömningen är att produk-

tionskostnaderna är något högre i västra delen av Västerbottens inland, dels 

på grund av fraktkostnader, bristfällig konkurrens och att man bygger ett 

mindre antal lägenheter vid samma tillfälle. Även med statligt bidrag får en 

normal 2:a på 60 m² en faktisk hyra på ca 7 000 kronor per månad. 

 

Om man via det nya kösystemet ser att behovet av bostäder finns, att pre-

sumtiva hyresgäster kan acceptera hyresnivåerna, att skälig ekonomi för 

fastigheten kan uppnås samt att konkurrenskraftiga priser vid nyproduktion 

erhålls bedömer Umluspen att det finns goda möjligheter för nyproduktion 

av bostäder i Hemavan. 

 

Mot bakgrund av detta anser FABU att medborgarförslaget anses besvarat.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-20 vid slutbehandlingen av med-

borgarförslaget att det därmed ansågs besvarat.  

 

Med anledning av detta anses frågorna i återremissen angående behovet och 

förutsättningarna för nyproduktion av flerbostadshus för permanentboende i 

Hemavan vara besvarade. 
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KS § 135 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtanden 2018-01-23 och 2018-11-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-20, § 19 och  

2018-12-04, § 103.  

Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-11, § 27. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

 

Yrkande 

Gunnar Andersson (S) yrkar  

 

att motionen bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Gunnar  

Anderssons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt  

arbetsutskottets förslag.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen därmed anses besvarad.  

 

Reservation  

Gunnar Andersson (S), Daniel Johansson (V) och Emilia Ronnhed (V)  

reserverar sig över beslutet till förmån för Gunnar Anderssons ändringsyr-

kande. 

----- 
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KS § 136  KS/2017:842 - 133 

 

Motion - användning av tillfälligt statsbidrag avseende asylsökande  

ensamkommande flyktingbarn över 18 år_______________________ 

 

Linda Glasin och Daniel Johansson, båda (V) har inkommit med en motion 

gällande användningen av det extra riktade statsbidrag som utbetalats till 

kommunerna för att möjliggöra för ensamkommande flyktingbarn som fyllt 

18 år och fortfarande befinner sig i asylprocess att kvarstanna i kommunen. 

Detta under förutsättning att de deltar i gymnasiestudier.  

 

De föreslår  

 

att Storumans kommun skyndsamt sätter upp en plan för att kunna erbjuda 

asylsökande unga/unga vuxna som bott i kommunen fortsatt boende 

 

att kommunfullmäktige skyndsamt ger direktiv till sociala och integrations-

enheten att de inte ska avhysa de som fyllt 18 eller fått sin ålder uppskriven 

 

att fortsättningsvis erbjuda dessa människor stöd och rådgivning, mot bak-

grund av att när de fyllt 18, eller fått sin ålder uppskriven, inte har rätt till 

vårdnadshavare eller gode män som kan hjälpa dem i det svenska samhället.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28, § 88 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen beredning. Ärendet har därefter överlämnats till integ-

rationschefen för tjänsteutlåtande.  

 

Integrationschefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Det statsbidrag som motionärerna åsyftar har i sin helhet använts till att 

möjliggöra för den avsedda målgruppen att få stanna kvar i kommunen. 

Ingen asylsökande ungdom/ung vuxen har avvisats från kommunen för att 

de fyllt 18 år eller fått sin ålder uppskriven. Samtliga har erbjudits bostad 

och stöd via integrationsenhetens stödboende Dungen. 

 

Beredande organs förslag 

Integrationschef Kerstin Olla Grahns tjänsteutlåtande 2018-11-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04, § 104  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen därmed anses besvarad. 

----- 
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KS § 137  KS/2018:218 - 021 

 

Motion - restid kontra arbetstid 

 

Karin Malmfjord (S) har 2018-02-06 lämnat in följande motion:  

 

I kommunens resepolicy uppmanas anställda att åka kollektivt. Samtidigt 

finns det kollektivavtal som reglerar resor i tjänst. I avtalen räknas endast de 

resor i tjänst som sker inom ordinarie arbetstid som arbetad tid. Resor utan-

för ordinarie arbetstid räknas som restid, vilket får till följd att många an-

ställda väljer bort att resa kollektivt. EU:s arbetsdirektiv har en vidare defi-

nition om vad som är arbetstid. Ur detta perspektiv skulle restid kunna vara 

arbetstid. 

 

Utifrån kommunens strategiska plan är det viktigt att politiken skapar förut-

sättningar så att anställda kan använda sig av kollektiva färdmedel.  

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att möjligheten att tjänsteresor som ligger utanför ordinarie arbetstid räknas 

som arbetstid utreds 

 

att lokalt avtal upprättas som reglerar arbetstid utanför ordinarie arbetstid.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27, § 6 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till ad-

ministrativ chef för tjänsteutlåtande. 

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

Genom medlemskapet i Sveriges kommuner och landsting är kommunen 

bunden av de centrala kollektivavtal parterna sluter. Avtalen ger en sam-

manhållen tillämpning över hela sektorn och bidrar till en kontinuitet och 

förutsägbarhet. Storumans kommun försöker minimera antalet lokala avvi-

kelser från dessa avtal.  

 

Kommunen sysselsätter många olika yrkeskategorier, flertalet av dem har 

ett begränsat resande i sitt arbete. Vidare finns stora yrkeskategorier som 

inte på ett naturligt sätt har arbetsuppgifter som kan utföras under restid, till 

exempel omvårdnadsarbete.  

 

Det finns en uppenbar risk att en lokal avvikelse gällande arbetstid under 

restid gynnar fåtalet. Vidare är det inte oproblematiskt att följa upp om  
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KS § 137 – forts.  

 

restiden som ska ersättas tillbringats på ett kollektivt färdmedel samt om 

något faktiskt arbete utförts under tiden.  

 

Möjligen kan kostnader för en sådan lokal avvikelse finansieras genom ett 

ökat kollektivt resande men en enklare åtgärd för att uppnå syftet med  

motionen vore att skärpa tillämpningen av beslutad resepolicy.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-11-09. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04, § 105. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att motionen avslås. 

----- 
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KS § 138  KS/2015:361 - 430 

 

Medborgarförslag - policy samt utbildning för bevarande av biologisk 

mångfald inom tättbebyggt område_____________________________ 

 

Ulf Andersson, Storuman har 2015-08-27 lämnat in ett medborgarförslag 

om policy för bevarande av biologisk mångfald i stadsplanerat och tättbe-

byggt område.  

 

Andersson och andra naturintresserade har genom åren flera gånger råkat i 

ibland heta diskussioner om hur kommunens mark och rekreationsområden 

ska skötas. Det har mest handlat om röjning och hur växtligheten och natu-

ren ska se ut för att det ska vara ett rikt fågel- och insektsliv, kort sagt att 

även försöka bevara en biologisk mångfald inom stadsplanerat och tättbe-

byggt område.  

 

Ett policydokument för att bevara den biologiska mångfalden skulle vara ett 

stöd för den personal som leder arbetet att sköta kommunens mark och re-

kreationsområden men även när det gäller andra arbeten som t.ex. gräv-

ningar av dagvattendiken, rördragningar, cykelbanor, promenadstråk, skid-

spår m.m. Erfarenheten genom åren är tyvärr att de som är satta att ”snygga 

till” och röja träd och buskar ställt till stor skada för fågel- och insektsliv 

när man röjer bort allt utom björk och tall. Andersson poängterar dock att 

detta inte skett av illvilja utan av okunskap och otydliga instruktioner.  

 

Andersson föreslår därför 

 

att ett policydokument tas fram i syfte att som främsta mål bevara biologisk 

mångfald så långt som möjligt inom och i närheten av tätorten och stads-

planerat område 

 

att kommunens medarbetare som arbetar med mark- och anläggningsar-

beten får en grundläggande utbildning om innebörden av policydokumentet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-22 § 118 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  

 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande och bedömning 

Hela tätorten Storuman omges av skog och inom promenadavstånd finns 

exempelvis Luspens naturreservat. Förslagsställaren värnar om fågel- och 

insektslivet och tycker att kommunen borde ha en plan som möjliggör fler 

trivsamma områden för biologisk mångfald med bland annat fjärilar och  
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KS § 138 – forts.  

 

humlor. Det är också ett problem att röjningsinsatser som koordineras via 

Storumans kommun inte tar hänsyn till när fågellivet häckar. 

 

De i översiktsplanen ”Natur”-märkta områdena används för friväxande 

grön- och skogsområden som sköts mer enligt skötselplan eller genom viss 

städning. Tekniska avdelningens skötselplan redovisar grönytor som klipps 

och skogsytor som röjs från undervegetation. Mindre grönstråk finns mellan 

kvartersområden där ingen röjning utförs och dessa tjänar som skydd mot 

störningar från buller eller ljus men även som en viktig recipient för dagvat-

ten utöver dagvattensystemet. 

 

Storuman-Luspnäset utgör riksintresse för naturvård men här utförs inga 

strukturerade naturvårdsåtgärder. Som en del i att tillgängliggöra området 

finns Kärleksstigen som löper rakt igenom. 

 

Boende i Storumans tätort förväntas ha överseende med röjningsåtgärder 

som bedrivs i linje med kommunens skötselplan. De flesta medborgare vill 

att det röjs och att det är snyggt och prydligt inne i samhället.  

 

Efter samråd med förslagsställaren och med tekniska avdelningen har fyra 

områden (”blomsterängar”) utpekats, som framgår av bilaga till tjänsteutlå-

tandet. Eftersom skötselplanerna är förknippade med kostnader innebär det 

ingen extrakostnad för kommunen att utpeka dessa områden. Områdena ska 

slås varje år i augusti och gräset ska tas om hand för att inte ge näring till 

marken. Vid varje område ska en liten förklarande skylt finnas för att för-

klara åtgärden.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04, § 106. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avsätta föreslagna områden nr 2-4 för bevarande av biologisk mångfald 

 

att föreslå Fastighets AB Umluspen att föreslaget område nr 1 avsätts för 

bevarande av biologisk mångfald 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

----- 
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KS § 139  KS/2016:176 - 822 

 

Medborgarförslag - uppfräschning av Badsjön i Storuman 

 

Elin Larsson, Storuman har 2016-04-26 lämnat in ett medborgarförslag om 

Badsjön i Storuman. Elin Larsson skriver i medborgarförslaget att det före-

kommer vattenloppor i Badsjön och att sjöbotten är ofräsch. För att skapa 

en trevligare miljö att bada i föreslår hon att Badsjöns botten ska rengöras 

ordentligt samt att vattencirkulationen förbättras.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 65 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

T.f. teknisk chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

Storumans kommun och kraftintresset företrätt av Vattenfall eller  

Umeälvens Vattenregleringsföretag (UVF) eller bådadera träffade under 

åren 1953 till 1962 ett flertal avtal angående förutsättningarna för bildandet 

och utformningen av Badsjöområdet.  

 

Av avtalen framgår att kommunen efter övertagande av anläggningarna har 

att svara för deras framtida underhåll och skötsel med undantag som själva 

dammen och dess anordningar samt pumpanläggningar mm. Äganderätten 

till området tillkommer UVF som också svarar för underhåll och drift av 

själva invallningsanordningarna inkluderande damm och vattenomsättning-

en i Badsjön. Dispositionsrätten av och ansvaret i övrigt för områdets be-

stånd och underhåll är kommunens.  

 

Under sommaren 2018 har det vid två tillfällen (12 juli och 24 juli) gjorts 

provtagning och analys av vattnet i Badsjön. Resultatet av analyserna vid 

båda tillfällena var att vattnet var tjänligt för bad. Förekomsten av vatten-

loppor kan uppstå i Badsjön vid varmare vattentemperatur. En åtgärd för  

att undvika förekomsten av vattenloppor är att öka vattenomsättningen i  

Badsjön. En negativ effekt med ökad vattenomsättning är att vattentempera-

turen sänks och gör Badsjön mindre badvänlig av den orsaken. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef/t.f. teknisk chef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-11-02.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04, § 107. 
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KS § 139 – forts.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kontakta Umeälvens vattenregleringsföretag angående ett optimerande 

av vattenomsättningen med fortsatt badvänlig vattentemperatur   

 

att kontakta Umeälvens vattenregleringsföretag angående åtgärder för att 

göra Badsjöns botten mera badvänlig 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KS § 140  KS/2017:351 - 459 

 

Medborgarförslag - kompostering av matavfall från kommunens kök 

 

Magnus Rasmark har lämnat in ett medborgarförslag angående komposte-

ring av matavfall från kommunens kök. Fördelar som ses med detta förslag 

är lägre kostnad genom minskat avfall som måste transporteras, jorden från 

komposten kan användas av parkförvaltningen samt inte minst miljövinster.  

 

Magnus Rasmark föreslår därför att kommunen  

 

o utreder om förslaget är en ekonomisk försvarbar idé 

o undersöker vilka verksamheter som vore lämpliga som försöksobjekt, 

främst Skytteanska skolan 

o startar med en eller två kompostmaskiner. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-13, § 59 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

Magnus Rasmark har i medborgarförslag föreslagit att kommunen utreder 

om skolköken ska göra egen kompostering av matavfall i syfte att minska 

våra sopor samt öka egen produktion av jord.  

 

Som förslagsställaren konstaterat kräver införande av kompostering en del 

investeringar. Syftet med investeringarna ska vara att minska mängden so-

por och på sikt öka tillgången till egenproducerad jord.  

 

Kommunen har i dagsläget valt en annan väg för att minska sitt matsvinn 

genom att ha tagit bort möjlighet att kasta mat på kommunens skolor. Detta 

har lett till en dramatisk minskning av matsvinn och därmed också sopor 

vilket även uppmärksammats i riksmedia under oktober 2018.  

 

Kostenheten avser fortsätta sitt arbete med minska matsvinn enligt den in-

slagna vägen. Vidare saknas idag bra förutsättningar att arbeta med kompo-

stering inom ramen för kostenheten, framförallt gällande skötsel av kompo-

steringen samt omhändertagande av jorden som produceras. Grundregeln 

gällande den jord som produceras är att den ska användas vid den fastighet 

där den produceras. Det finns i dagsläget begränsat behov av jord vid de 

producerande fastigheterna.   
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Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-11-02.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04, § 108. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget. 

----- 
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KS § 141  KS/2018:1137 -  

 

Medborgarförslag - minskning av matsvinn 

 

Robert Andersson har 2018-09-13 lämnat in ett medborgarförslag om att 

minska matsvinnet. Han föreslår att restauranger, skolkök och kök för 

äldreboenden ges möjlighet att frysa ner mat som bli över varje dag att säl-

jas till äldre och studenter till ett reducerat pris.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25, § 64 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till administrativ chef för tjänsteutlåtande.  

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

Kommunens kostenhet serverar mat till kända mottagare. Vid eventuell för-

säljning av mat är mottagaren okänd. Det ställer krav på att varje portion är 

innehållsförtecknad och märkt. Kostenheten saknar idag förutsättningar att 

märka portionerna på det viset.  

 

Vidare saknas fryskapacitet för egen försäljningsverksamhet samt den ar-

betskraft som krävs för att förpacka och märka portionerna.  

 

Medborgarförslaget i sig bedöms bra och kommer att beaktas i kostenhetens 

kommande arbete med att minska matsvinnet men det saknas i dagsläget 

förutsättningar att genomföra förslaget.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-11-02. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04, § 109. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att avslå medborgarförslaget.  

----- 
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KS § 142  KS/2018:1674 - 024 

 

Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för för-

troendevalda (OPF-KL18)_____________________________________ 

 

Sveriges kommuner och landstings styrelse har antagit förslag till bestäm-

melser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18) 

för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) 

uppdrag efter valet 2014.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-11-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04, § 110. 

  

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 

OPF-KL18 med tillhörande bilaga antas. 

-----  
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Kommunstyrelsens detaljbudget 2019 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till detaljbudget för 

kommunstyrelsens verksamhet 2019. Kommunstyrelsens budgetram har 

uppräknats med 1,5 procent och uppgår till 62 523 000 kronor 2019. Bud-

getramen har minskats med 1 850 000 kronor beroende på effekter av infö-

randet av komponentavskrivning.  

 

Väsentliga förändringar mot detaljbudget 2018: 

o Kostnaderna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har ökat 

med 669 000 kronor. 

o Kostnaderna för gatu- och vägbelysningen har ökat med 458 000 kro-

nor beroende på ökade elkostnader. 

o Driftkostnaderna för kommunens fastigheter har ökat med 1 946 000 

kronor. 

o Medel till kommunstyrelsens förfogande har minskats med 500 000 

kronor. 

 

o Anläggningsbidragen har minskats med 500 000 kronor 

 

o Fastighetsunderhållet har minskats med 1 500 000 kronor 

 

Den föreslagna detaljbudgeten är inom kommunstyrelsens tilldelade bud-

getram 2019. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-11-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04, § 111. 

 

Arbetsutskottets förslag 

  

att kommunstyrelsens detaljbudget 2019 fastställs. 

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar 

 

att kostnaderna för hyrbilar ska minskas 
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§ 143 – forts.  

 

att en redovisning av internhyror ska ske till kommunstyrelsen 

 

att 20 000 kronor omdisponeras från verksamhet 2634 till verksamhet 1024. 

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords tilläggsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

2. Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag i 

övrigt och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att minska kostnaderna för hyrbilar 

 

att en redovisning av internhyror ska ske till kommunstyrelsen 

 

att 20 000 kronor omdisponeras från verksamhet 2634 till verksamhet 1024  

 

att i övrigt fastställa kommunstyrelsens detaljbudget 2019. 

-----  
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019 

 

Förslag till verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen har upprättats.  

 

Kommunstyrelsen budgetram uppgår till 62 523 000 kronor exklusive kapi-

taltjänstkostnader 2019 och är uppräknad med 1,5 procent jämfört med 

2018. Budgetramen har minskats med 1 850 000 kronor beroende på effek-

ter av införandet av komponentavskrivningar. Komponentavskrivningens 

ekonomiska effekter är att underhållskostnaderna minskar och avskrivning-

ar ökar. Kommunstyrelsens budgetram bedöms vara tillräcklig om verk-

samheten bedrivs i huvudsak med nuvarande omfattning och målsättning. 

 

I analysdelen finns beskrivet att sysselsättningen bedöms öka kommande år 

utifrån genomförda och planerade investeringar i kommunen. Avgörande 

för hur framgångsrik investeringarna i området blir för kommunen är bero-

ende på hur många som väljer att bosätta sig i kommunen. En framgångs-

faktor för att få fler att bosätta sig i kommunen är att ytterligare förbättra 

kommunens attraktionskraft. 

 

En väl fungerande integration av nyanlända får ytterligare fler att bosätta 

sig i kommunen. Det framtida behovet av kompetensförsörjning i både of-

fentlig och privatsektor kan delvis åtgärdas med ett fortsatt framgångsrikt 

integrationsarbete. 

 

Det råder brist på både bostäder och industrilokaler i kommunen. Problemet 

måste lösas på både kort och lång sikt. I det korta perspektivet måste lös-

ningar göras redan det närmaste åren för att bristen på bostäder och indu-

strilokaler inte ska bli tillväxthämmande. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-11-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04, § 112. 

 

Vid sammanträdet görs redaktionell komplettering i planen om kommunens 

inträde i Samordningsförbundet Södra Lappland den 1 januari 2019.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2019. 

----- 
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KS § 145  KS/2018:1836 - 040 

 

Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2019 

 

Förslag till taxor och avgifter 2019 för kommunstyrelsen har upprättats.  

 

Justeringar består främst av förtydliganden samt smärre uppräkning av 

kostnader för att ligga jämförbart med marknadspriser.  

 

Vidare har vissa nya objekt tillkommit, exempelvis scanning och kopiering 

av större pappersformat.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2018-11-22.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04, § 113. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta upprättat förslag till taxor och avgifter för kommunstyrelsen att 

gälla från och med 2019-01-01. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 23 (41)  

    

Kommunstyrelsen 2018-12-18  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 146  KS/2018:283 - 041 

 

Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram 2018 - 

omledning av va-ledningar vid omlastningsterminalområdet_______ 

 

Nuvarande va-ledningar mellan Storuman och Stensele är dragna genom 

område för omlastningsterminalen. De är lagda under ytor där virke förva-

ras vid omlastning. Ett eventuellt problem med ledningarna i det området 

skapar stora störningar på terminalen och riskerar även att fördröja möjlig-

heten att åtgärda felen på ledningarna. 

 

Kommunstyrelsen har 2017-05-30 beslutat att avsätta 3 500 000 kronor som 

motsvarar förnyelse av va-ledningarna. Denna investering kommer att be-

lasta va-verksamheten. 

 

Återstående kostnad för förläggning av de nya ledningarna ska bekostas av 

Industri- och logistikcentrum i Storuman AB (ILC). Detta är tänkt att ske 

genom att kommunen finansierar den investering som blir och ILC betalar 

genom en årlig hyra. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2018-11-19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04, § 114. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avsätta 5 000 000 kronor för arbeten med omläggning av de nya va-

ledningarna. 

----- 
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KS § 147  KS/2018:1699 - 736 

 

Färdtjänst i liggande transport 

 

Omsorgsnämnden har uppmärksammat behovet av att rätt till färdtjänst med 

liggande transport införs i kommunens lokala riktlinjer för färdtjänst. Idag 

beviljar inte Storumans kommun färdtjänst med liggande transport vilket 

innebär att den som har behov av detta antingen får bekosta det själv eller 

ansöka om bistånd hos socialtjänsten. 

 

Under sommaren 2018 har det vid ett par tillfällen varit aktuellt att perso-

ner, som uppfyller kraven för rätt till färdtjänst, behövt liggande transport 

för att kunna förflytta sig. Det har då inte handlat om sjukresa eller en resa 

som någon annan myndighet betalat. Av FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning framgår bland annat att likhet inför la-

gen ska gälla. Det framstår därigenom som orimligt att bara bevilja färd-

tjänst till personer som kan sitta och inte till dem som enbart kan ligga.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår omsorgsnämnden i skrivelse  

2018-10-23 att kommunstyrelsen beslutar att rätt till färdtjänst med lig-

gande transport införs i kommunens riktlinjer för färdtjänst från och med 

2019-01-01. 

 

Trafikplanerarens tjänsteutlåtande och bedömning 

Färdtjänsten är för tillfället under kommunstyrelsens regi. Storumans kom-

mun erbjuder färdtjänst med ledsagare och specialfordon. 

 

Kammarrätten i Sundsvall har fastställt en dom (mål nr 213-18) i oktober 

2018 om kommunens skyldighet att erbjuda färdtjänst med liggande trans-

port. I den domen konstaterar kammarrätten att det finns ingen skyldighet 

enligt lagen om färdtjänst för kommuner att erbjuda färdtjänst med liggande 

transport. Färdtjänsten kan individualiseras, men någon skyldighet att göra 

en så långtgående individuell anpassning som liggande transport finns inte 

enligt gällande lag och praxis. Enligt kammarrättens dom gäller detta även 

om det i vissa fall leder till att en tillståndsberättigad person i praktiken inte 

kan använda färdtjänsten.  

 

Storumans kommun har avtal med Reseservice som har ansvar för avtalen 

och bokningarna i färdtjänst- och riksfärdtjänstärenden. Kostnaderna för 

färdtjänstresenärer med specialfordon är i jämförelse med liggande trans-

port ungefär likadana. En resenär i liggande transport kan behöva bäras, 

vilket betyder extra kostnader vid varje resa. Även det faktum att priserna  
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KS § 147 – forts.  

 

som gäller endast till 2018-12-31 ska tas i beaktande. Färdtjänst med lig-

gande transport kan i framtiden bli ett dyrare färdmedel än färdtjänst med 

specialfordon. Reseservice har idag inte vetskap om nya priser från och 

med 2019-01-01.  

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Talvikki Rundqvists tjänsteutlåtande 2018-11-09.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04, § 116. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå omsorgsnämndens begäran eftersom kommuner enligt gällande 

lag och praxis inte har någon skyldighet att erbjuda färdtjänst med liggande 

transport. 

----- 
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KS § 148  KS/2018:862 - 533 

 

Kommunrevisorernas granskning av flygplatsverksamheten i  

Storumans kommun___________________________________ 

 

Kommunrevisionen har granskat flygplatsverksamheten i Storumans kom-

mun. Skrivelse och rapport har lämnats till berörda, dvs. kommunstyrelsen 

samt styrelserna i Storumans kommunföretag AB, Hemavan Tärnaby  

Airport AB och Industri- och logistikcentrum i Storuman AB. Respektive 

styrelse ska besvara upprättad skrivelse senast 2018-12-31. Revisorernas 

granskning visar att flygplatsverksamheten i begränsad utsträckning bedrivs 

på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. 

 

Revisorerna lämnar följande rekommendationer: 

 

o Att kommunstyrelsen i samråd med styrelsen i Storumans kommun-

företag AB utfärdar reviderade direktiv för utredning av kommunens 

framtida flygorganisation. 

o Att kommunstyrelsen och styrelsen i Storumans kommunföretag AB 

utvecklar styrningen av kommunens flygplatsverksamhet. Fokus inrik-

tas mot områdena målstyrning, ägardirektiv samt binda berörda aktie-

bolag till kommunrättsliga principer/befogenheter 

o Att kommunstyrelsen och styrelsen i berörda aktiebolag vidtar aktiva 

åtgärder för att förbättra flygplatsverksamhetens måluppfyllelse (verk-

samhet och ekonomi) under år 2018. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-11-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-12-04, § 117. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att i samråd med styrelsen i Storumans kommunföretag AB utfärda revide-

rade direktiv för utredning av kommunens framtida flygorganisation 

 

att tillse att Hemavan Tärnaby Airport AB:s bolagsordning beslutas av 

kommunfullmäktige 

 

att tillse att driften av Storumans flygplats tydliggörs i Industri- och  

logistikcentrum i Storuman AB:s bolagsordning. 

----- 
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KS § 149  KS/2016:514 - 820 

 

Bidrag 2019 - Luspens ryttarförening 

 

Luspens ryttarförening har tidigare ansökt om stöd för åren 2017-2021 en-

ligt följande:  

 

Luspens ryttarförenings ansökan för åren 2017-2020 

Stöd 2017 2018 2019 2020 2021 

Anläggnings-

bidrag 

150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Anställd  

personal 3,5 

tjänst 

1 101 000 1 143 000 1 188 000 1 234 000 1 282 000 

Summa 1 251 000 1 293 000 1 338 000 1 384 000 1 432 000 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-14 att bevilja Luspens ryttarförening 

ett stöd på 1 012 000 kronor år 2018. Kommunstyrelsen beslutade vidare att 

Luspens ryttarförening ska redovisa och rapportera senast i oktober 2018 

hur verksamheten bedrivits. I protokollet anges att för åren 2018 till 2021 

bör bidragen vara preliminära och slutligt beslut tas efter årlig redovisning 

från Luspens ryttarförening. Stödet villkorades med att föreningen utför in-

satser inom följande områden: 

 

o Integrationsaktiviteter i samverkan med integrationsenheten. 

o Aktiviteter för funktionshindrade i samverkan med omsorgsförvalt-

ningen och rådet för pensionärs och funktionshindersfrågor. 

o Aktiviteter för barn i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i 

samverkan med fritid-, kultur- och utbildningsförvaltningen. 

 

Preliminärt stöd till Luspens ryttarförening 2019-2021 

Stöd 2019 2020 2021 

Anläggningsbidrag 150 000 150 000 150 000 

Anställd personal 2,75 tjänst 899 000 936 000 975 000 

Summa 1 049 000 1 086 000 1 125 000 

 

Luspens ryttarförening har rapporterat den verksamhet föreningen bedrivit 

under 2018. Rapporten beskriver ett år som inneburit svårigheter för före-

ningen, som medfört att föreningen inte fullt ut bedrivit verksamhet i enlig-

het med villkoren. Det framgår även att föreningen genomfört en mängd åt-

gärder vilket gör att det finns anledning att tro på en bra utveckling för för-

eningen.  
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Mot bakgrund av ovanstående krävs det att föreningen stabiliseras och åter-

går till ett kontinuerligt utförande av de aktiviteter som villkorar det bidrag 

kommunen lämnar.  

 

Av den anledningen föreslås att anläggningsbidraget kvarstår i sin helhet 

men att enbart halva bidraget för anställd personal utbetalas inledningsvis.  

 

Ryttarföreningen har i uppgift att rapportera utvecklingen i föreningen sen-

ast per den sista maj 2019, där bland annat genomförda aktiviteter utifrån 

det villkorade stödet ska ingå. I rapporten ska även framgå vilken annan ex-

tern finansiering av verksamheten som föreningen arbetat fram samt före-

ningens ekonomiska ställning och framtidsplanering. 

  

Kommunen åtar sig att hjälpa föreningen att se över möjligheten att finna 

samarbete med arbetsmarknadsenheten som kan bidra till att minska före-

ningens kostnader. Det arbetet bör inledas omgående 2019.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-12-04. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja Luspens ryttarförening ett stöd på 599 500 kronor år 2019, 

 

att finansiering – 599 500 kronor – sker ur verksamheten 3409 Anlägg-

ningsbidrag föreningar, 

 

att ställningstagande om utbetalning av resterande del görs efter återrappor-

tering som ska ske senast den 31 maj 2019, 

 

att Luspens ryttarförening senast den 31 maj 2019 ska redovisa och rappor-

tera hur verksamheten bedrivits i föreningen under första delen av 2019. I 

rapporten ska genomförda aktiviteter utifrån det villkorade stödet ingå. I 

rapporten ska även framgå vilken annan extern finansiering av verksamhet-

en som föreningen arbetat fram samt föreningens ekonomiska ställning och 

framtidsplanering, 

 

att uppdra till arbetsmarknadsenheten att se över möjligheten till samarbete 

med Luspens ryttarförening som utgår från såväl föreningens som arbets-

marknadsenhetens behov. Översynen ska vara utförd senast i samband med 

föreningens återrapport den 31 maj 2019. 

----- 
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Ansökan om medfinansiering - projekt Testbädd för fjärrstyrda kri-

tiska samhällsfunktioner i perifera regioner______________________ 

 

Storumans kommunföretag AB har 2018-09-19 ansökan om medfinansie-

ring av rubr. projekt. 

 

Enligt skrivelsen har Storumans kommunföretag AB 2018-08-20 § 79-18 

beslutat att stå som ägare till projektet, att medfinansiera projektet och att 

skicka in en projektansökan till Vinnovas utlysning ”Testbäddar för sam-

hällets utmaningar” som stängde 2018-09-13. 

 

Ansökan omfattar totalt 1 250 320 kr för en period på 24 månader med bör-

jan 2018-11-12. 

 

Projektbeskrivning 

Enligt ansökan har Storumans kommunföretag AB och Glesbygdsmedi-

cinskt centrum (GMC) gemensamt bestämt sig för att öppna upp delar av 

sin infrastruktur för att bidra till att utveckla den fjärrstyrda flygplatsen och 

vård på distans. Genom att ge full access till en testbäddsmiljö där närings-

livet, men även andra organisationer inom dessa områden, kan utveckla nya 

fjärrstyrda kritiska samhällstjänster för perifera områden med Storumans 

kommuns geografi och demografi som konkurrensfördel, är det övergri-

pande målet att ”bygga en testbäddsmiljö som arbetar med skalbara lös-

ningar, med utgångspunkt i de behov för hållbar utveckling av kritiska 

samhällstjänster som finns på landsbygd och i glesbygd”. Projektet har två 

huvudsakliga komponenter: 

 

1. Den fjärrstyrda flygplatsen 

Inom testområdet flyg finns en avsiktsförklaring med bolaget SDATS som 

ägs av LFV och SAAB om testning av ”världens första lösning för fjärr-

styrd visuell flygledning” (RTC-AFIS). Testområdet flyg kommer initialt 

engagera följande aktörer: SDATS (fjärrstyrning av flygledningsfunktion), 

LFV (forskning och utveckling av fjärrstyrda flygledningsfunktioner), 

SAAB (teknik och produktutveckling av bl.a. fjärrstyrda flygledningsfunkt-

ioner) och SENSEC (säkerhetskontroll på distans). Projektansökan anger att 

de anläggningar som ska användas för detta är Storumans flygplats, Hema-

vans flygplats samt lokaler på Vattenfalls driftcentral i Storuman. 

 

2. Vård och omsorg på distans 

Inom testområdet kommer initialt ett samarbete inledas med glesbygds-

kommuner, Norrlandstingen/regioner, näringsliv (mindre med-tech 
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företag men även aktörer som Microsoft, Ericsson, Sigma och Cambio). 

Testbäddar ska etableras i de ”samhällsrum” som GMC har etablerat inom 

projektet ”Innovationskraft för glesbygd” i Slussfors och Gunnarn. 

 

Projektperiod 

2018-11-12 – 2020-11-30. 

 

Total projektbudget 

7 759 968 kr 

 

Sökt medfinansiering från Storumans kommun 

1 250 320 kr 

 

Styrgrupp 

Styrgrupp ska etableras efter projektstart. 

 

Bedömning 

Projektet har diskuterats i kommunens projektutvecklingsgrupp, men endast 

efter det att ansökan insänts till Vinnova. Gruppen ifrågasätter projektets 

kostnader och kopplingen till ordinarie kommunala verksamheter, inte 

minst i jämförelse med andra projekt som kan vara aktuella att genomföra. 

Bedömningen i sin helhet framgår av kansliets utredares tjänsteutlåtande 

och tillhörande utredning.  

 

Projektansökan behandlas på koncernledningsgruppens sammanträde  

2018-10-29. 

 

Återremiss 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-06, § 124 att återremittera ärendet till 

koncernledningsgruppen för ytterligare beredning vad gäller budget, för-

ankring och kvalitetssäkring av projektet mot bakgrund av bedömningen i 

kansliets utredares tjänsteutlåtande och tillhörande utredning.  

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning efter ytterligare be-

redning  

Koncernledningsgruppen har ytterligare berett ärendet 2018-11-26. Kon-

cernledningsgruppen har för sin beredning av ärendet fått ett förtydligande 

av projektet vad gäller budget, förankring och kvalitetssäkring.  
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Budget 

Projektledningen har gått igenom inskickad budget och ser ingen anledning 

till att göra någon förändring utifrån den projektlogik och de planerade ak-

tiviteter som finns. Vinnova och Region Västerbotten har beslutat om finan-

siering utifrån inskickad budget. 

 

Förankring 

Förankringsarbetet har fortsatt sedan ansökan om kommunal medfinansie-

ring inskickades till kommunen. Hemavan Tärnaby Airport AB är numera 

fullt ut involverade i både aktiviteter, upplägg och genomförande. Flyg-

platsbolagets VD är en del i projektorganisationen för att optimera förut-

sättningar. Ledningen i glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) har beskrivit 

behovet att stärka kopplingen mellan GMC och kommunen/landstinget som 

idag har ett ansvar för samhällsrummen. 

 

Kvalitetssäkring 

En projektlogisk bild och en schematisk bild över strukturen i projektet är 

framtagen för att andra enklare ska förstå vad testbädden är och vad den ska 

göra. Detta är grund för projektets kvalitetssäkring. Flyg och vård är två 

områden inom kritiska samhällsfunktioner som testbädden har för avsikt 

bredda. Testbädden har också för avsikt att utveckla fler områden inom kri-

tiska samhällsfunktioner. 

 

Bedömning 

Koncernledningsgruppens bedömning är att projektet med beaktande av 

förtydligandet vad gäller budget, förankring och kvalitetssäkring är tillräck-

ligt berett utifrån kommunstyrelsens återremiss av ärendet.    

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2018-10-09. 

Koncernledningsgruppens förslag 2018-10-29. 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2018-12-06. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja medfinansiering av projektet ur avsatta bygdeavgiftsmedel för 

medfinansiering av projekt och näringslivsfrämjande åtgärder enligt föl-

jande: 

2018 – 78 000 kronor 

2019 – 625 115 kronor 

2020 – 546 975 kronor 

----- 
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Arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Av antaget reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Storumans 

kommun framgår att det inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott.  

 

Förslag till arbetsordning för arbetsutskottet har upprättats som ska gälla 

från och med den 1 januari 2019.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2018-12-11. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa upprättat förslag till arbetsordning för kommunstyrelsens  

arbetsutskott att gälla från och med 2019-01-01.  

-----  
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Utbildning för förtroendevalda 2019 

 

I och med en ny mandatperiod ska utbildning av förtroendevalda genomfö-

ras.  

 

Följande utbildningsupplägg föreslås:  

 

Basdag 15 januari 2019 i Storuman (Luspengymnasiets aula eller  

alternativ lokal) 

Utbildning för samtliga förtroendevalda med grundläggande utbildning om 

bland annat:  

 

o Hur fungerar en kommun? 

o Vad är min roll och uppgift som politiker? 

o Kommunens ekonomi och organisation 

o Viktiga lagar och principer 

o Kommunala styrdokument, planer och reglementen 

 

Utbildning på nämndsnivå (under januari/februari 2019) 

Utbildning genomförs i anslutning till ordinarie sammanträden eller tema-

dag om: 

  

o Nämndens ansvarsområden och uppgifter 

o Verksamhetsplanering 

o Offentlighet och sekretess 

 

Extern utbildning 

Utbildning för nyvalda med PIKU/Axel Danielsson som föreläsare som ge-

nomförs tillsammans med Sorsele och Arjeplogs kommuner den 20 maj 

2019 i Sorsele.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2018-12-11. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att genomföra utbildning för förtroendevalda i kommunstyrelsen och kom-

munfullmäktige enligt förslag 

 

att målgruppen för basdagen den 15 januari är både nyvalda och omvalda 

ledamöter och ersättare 
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att målgruppen för den externa utbildningen den 20 maj är nyvalda ledamö-

ter och ersättare 

 

att rekommendera övriga nämnder att delta i föreslagna utbildningar. 

----- 
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Remiss - Strategi för skydd av skog i Västerbottens län (tilläggsdoku-

ment till Strategi för formellt skydd av skog i Västerbottens län)____ 

 

Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen arbetade 2005 fram en regional stra-

tegi för skydd av skog i samverkan med olika intressegrupper i länet. Nu 

pågår en översyn av strategin och i det arbetet har ett tilläggsdokument ta-

gits fram. Länsstyrelsen har i remiss daterad 2018-11-20 översänt tilläggs-

dokumentet till kommunen för yttrande senast den 19 december 2018.  

 

Ärendet har överlämnats till utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlå-

tande/förslag till yttrande.  

 

Utredarens tjänsteutlåtande och bedömning 

Strategin bortser från impediment och fjällnära skog. De sedan tidigare 

skyddade arealerna är påtagligt förskjutna mot högre höjder inom varje 

region. Den mest påtagliga bristen finns i intervallet 101–200 meter över 

havet. För Storumans kommuns del innebär detta stora områden i sydöstra 

kommundelen med viss tyngdpunkt norr om Umeälven. I och med revide-

ringen innefattas större delen av all mark öster om väg E45. 

 

Områden som numera bedöms som värdetrakter i Storumans kommun är: 

 

o Forsviksberget (Förminskad i öst sedan 2005 men utökad i väst) 

o Lill-Orrliden (Ny tallskogstrakt utbruten av nr 3 men förstorad) 

o Lycksamyran (Ny tallskogstrakt utbruten nr 3 men förstorad) 

o Skarvsjömyran (Helt ny granskogstrakt) 

o Jovan (Sammanslagning av tallskogstrakten Jovan I och granskogstrak-

ten Jovan II från 2005 samt utökning) 

 

Sammanfattningsvis råder en mycket stor obalans. Det glesbefolkade inlan-

det tar en oproportionerligt stor del av länets ansvar att uppfylla målen för 

skogligt skydd och ekosystemtjänster. Bevarandeintresset borde vara minst 

lika stort i de befolkningsrikaste delarna av länet men trots detta konstate-

rande fortsätter reservatsbildning i barrskogar i Storumans kommun. 

 

Aichimålen uppnås sedan länge i Storumans kommun men för att det ska 

vara möjligt för Sverige som nation att nå målen är det rimligt att anta att de 

glesbefolkade delarna av landet fortsatt kommer få dra ett oproportionerligt 

stort lass. 
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Ett utökat skogligt skydd är inte odelat positivt, det är också en inskränk-

ning för kommuner vars aktiva skogsbruk, gruvnäring, vindkraft, rennäring 

och andra areella näringar bidrar med viktiga skatteintäkter och framtidsut-

sikter. Det råder en alltför stark förskjutning åt väster i länet som man från 

länsstyrelsen och Skogsstyrelsen inte kommit tillrätta med. 

 

Konnektivitet är önskvärt att uppnå för att underlätta nordlig migrationen av 

djurarter i globala uppvärmningens spår. Konnektivitet uppnås lättast i om-

råden där redan stora arealer redan är skyddade. Detta uppnås genom att 

bilda värdenätverket som knyter ihop värdetrakter. Målsättningen riskerar 

att bidra till att ytterligare förstärka missförhållandet. 

 

Skydd av skog är en fråga för hela länet som inte genomsyrar dokumentet 

idag. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-12-04. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till presidiet att lämna yttrande till länsstyrelsen. 

----- 
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Politisk beredningsgrupp för arbetet med fördjupad översiktsplan för 

Tärnaby____________________________________________________ 

 

En fördjupad översiktsplan ska, utöver beskrivningar och förklaringar hur 

planen lever upp till lagstiftningens krav, även innehålla avvägningar för att 

kunna vara ett strategiskt utvecklingsdokument. För att uppnå detta behövs 

förankring vilket kan underlättas om planförfattaren har en beredningsgrupp 

att diskutera med. Det är viktigt att beredningsgruppen består av företrädare 

som senare ska besluta om planens antagande och som ges mandat att delta. 

Målsättningen är att hålla regelbundna avstämningar allt eftersom arbetet 

fortskrider. 

 

I den politiska beredningsgruppen föreslås representanter från kommunsty-

relsen som är bosatta i Tärnaby att ingå.  

  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inrätta en politisk beredningsgrupp från och med 2019-01-01 för arbetet 

med fördjupad översiktsplan för Tärnaby 

 

att utse följande personer som representanter i beredningsgruppen:  

 

Anders Persson (C) 

Ulf Vidman (M) 

Hans-Peter Carlson (L) 

Allan Forsberg (KD) 

Karin Malmfjord (S) 

----- 
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Verksamhetsuppföljning 2018 - integrationsenheten 

 

Kommunstyrelsen har 2018-02-06 fastställt uppföljningsplan för den egna 

verksamheten.  

 

I anslutning till sammanträdet lämnas följande redovisning om integrations-

enhetens verksamhet:  

 

Enheten bildades i april 2016 när flyktingmottagningen och boendena för 

ensamkommande flyktingbarn slogs samman. Under 2018 har kommunen 

ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 30 flyktingar. Enheten pro-

gnostiserar att man kommer att ta emot flyktingar enligt avtal 2018. Nästan 

inga ensamkommande flyktingbarn har anvisats på grund av stängda grän-

ser och ändrad lagstiftning. Kommunen har avtalat med Migrationsverket 

om att ta emot 20 flyktingar 2019. Bedömningen är att inga ensamkom-

mande flyktingbarn kommer att anvisas till kommunen 2019. Organisa-

tionen har anpassats utifrån ett succesivt minskat mottagande de senaste 

åren. 

 

Integrationschefen bedömer att enheten kommer att nå kvalitets- och effek-

tivitetsmålet 2018 att minst 40 procent av de av de nyanlända ska etablera 

sig i kommunen. Enheten nådde målet 2017 med ett utfall på 88 procent 

vilket var 13 procentenheter bättre än föregående år. 

 

Enheten har en bruttobudget på 13 923 800 kronor och en nettobudget på 

249 000 kronor 2018. Bedömningen är att enheten kommer att klara sig 

inom tilldelad ram 2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredställande sätt.  

----- 
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Redovisning av delegationsbeslut 

 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut Datum 

Färdtjänst Oktober 2018 

November 2018 

Riksfärdtjänst Oktober 2018 

November 2018 

Skolskjuts Oktober 2018 

November 2018 

Yttranden över detaljplaner  Oktober 2018 

Yttrande över förvärvstillstånd November 2018 

Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens in-

vesteringsram upp till 500 000 kronor 

November 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 117-121 2018-12-04 

  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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Meddelanden 

 

KS/2018:1874 

Sammanträdesdatum 2019 för kommunstyrelsen och kommun-

styrelsens arbetsutskott (fastställda av kommunstyrelsens presi-

dium 2018-11-20): 

 

Kommunstyrelsen 

Tisdag 15 januari 

Tisdag 12 februari 

Onsdag 9 april 

Tisdag 28 maj 

Tisdag 10 september 

Tisdag 22 oktober 

Tisdag 12 november 

Tisdag 17 december 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tisdag 29 januari 

Tisdag 19 mars 

Tisdag 14 maj 

Tisdag 20 augusti 

Tisdag 8 oktober 

Tisdag 29 oktober 

Tisdag 3 december 

 

KS/2018:1324 

Boverkets beslut 2018-11-19 att bevilja Storumans kommun bidrag med 

2 800 337 kronor enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag till kom-

muner för ökat bostadsbyggande.  

 

KS/2009:39 

Bergsstatens beslut 2018-11-20 att bevilja Gunnarn Mining AB förlängning 

av giltighetstiden för undersökningstillståndet Gunnarn nr 22 i Storumans 

kommun.  

 

KS/2018-10-12 

Yttrande från räddningscheferna i Lycksele, Storumans, Sorsele, Malå, 

Norsjö, Arvidsjaurs, Arjeplogs, Piteå och Älvsbyns kommuner över utred-

ningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54). 
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Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2018-08-20 

o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2018-10-23. 

 

Avslutning 

Ordföranden avslutar sammanträdet som är det sista för den här mandat-

perioden. Ett stort och varmt tack riktas till kommunstyrelsens ledamöter 

och ersättare för ett mycket gott samarbete och bra klimat under mandatpe-

rioden. Ett särskilt tack riktas också till koncernchefen och kommunsekrete-

raren samt övriga anställda i kommunstyrelseförvaltningen. Samtliga  

tillönskas en God jul och ett Gott Nytt År!     

----- 

 

 


