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Plats och tid

Kommunhuset, Storuman 2019-02-12 kl. 11.00-11.30

Beslutande

Tomas Mörtsell (C)
Mikael Fredriksson (C)
Anders Persson (C)
Therese Granström (C)
Ulf Vidman (M)
Veronika Håkansson (M)
Hans-Peter Carlson (L)
Allan Forsberg (KD)
Karin Malmfjord (S)
Kristina Fredriksson (S)
Peter Åberg (S)
Daniel Johansson (V)
Marie Berglund (SD)

ordförande
tjänstgörande ersättare för Jessica Bergfors (C)

Övriga

Maria Mickelsson
Peter Persson
Nils-Erik Dahlberg (S)
Laila Löfdahl (SD)

kommunsekreterare
koncernchef
ej tjänstgörande ersättare
ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Karin Malmfjord

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Storuman 2019-02-18

Underskrift Sekreterare

………………………………………………………......
Maria Mickelsson

Ordförande

…………………………………......................................
Tomas Mörtsell

Justerande

…………………………………………………………..
Karin Malmfjord

Paragrafer 11-21

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

_________________________________________________
Maria Mickelsson

Datum då anslaget tas ned

2019-03-12
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Omröstningslista
Ledamöter

Omröstning § 12
Ja Nej Avstår

C

Tomas Mörtsell

1

C

Mikael Fredriksson

1

C

Anders Persson

1

C

Therese Granström

1

M

Ulf Vidman

1

M

Veronika Håkansson

1

L

Hans-Peter Carlson

1

KD Allan Forsberg

1

S

Karin Malmfjord

1

S

Kristina Fredriksson

1

S

Peter Åberg

1

V

Daniel Johansson

1

SD Marie Berglund
8

1
5
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KS/2018:1232 - 140

Motion - utvinning av råvaror i Storumans kommun
Erold Westman (KL) har 2018-09-25 lämnat in en motion om utvinning av
råvaror i Storumans kommun vad gäller gruvverksamhet och skogsnäring.
Länsstyrelsen har beslutat att inte tillstyrka gruvtillstånd för planerad
fluoritgruva vid Kyrkberget i Storumans kommun (”Höglandsgruvan”).
Erold Westman anser att gruvverksamheten är livsviktig för inlandet ur
sysselsättningssynpunkt i flera decennier och borde vara av riksintresse.
Detta skulle även påverka både Storumanterminalen och den tilltänkta batterifabriken i Skellefteå positivt. Erold Westman önskar därför att samtliga
partier i kommunfullmäktige med representation såväl regionalt som i riksdag aktivt bearbetar sina representanter för att få till stånd en ändring av
länsstyrelsens beslut att säga nej till gruvan vid Kyrkberget.
Erold Westman anser vidare att begränsningar inom skogsnäringen på
grund av naturreservatens utbredning måste stoppas så att invånare i inlandet får ta tillvara skogen i ett samhällsnyttigt perspektiv.
Både en start av gruvverksamhet vid Kyrkberget och att kunna ta tillvara
skogen är två viktiga frågor i nuläget för att Storumanterminalen ska kunna
utvecklas i framtiden.
Erold Westman föreslår
att kommunen verkar för att få till stånd en ändring av länsstyrelsens beslut
att inte tillstyrka gruvverksamhet vid Kyrkberget
att kommunen verkar för att utbredningen av naturreservat stoppas för att
främja skogsnäringen i inlandet.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-25, § 59 att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till
utredare Jimmy Lindberg för tjänsteutlåtande.
Bedömning
Den första delen av motionen handlar om det tilltänkta gruvprojektet med
flusspatbrytning i Högland 25 km nordväst om Storuman. Bolaget skickade
in ansökan om bearbetningskoncession sommaren 2014 och fick tillståndet
den 18 februari 2016. Eftersom Högsta domstolen beslutat att ompröva ett
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KS § 11 – forts.
annat tillstånd (Norra Kärr, sällsynta jordartsmetaller) fick det prejudicerande effekt även på andra projekt. Resultatet blev att ansökan om bearbetningskoncession skulle innefatta ett större område (influensområde) än endast den egentliga gruvbrytningen. Detta fick till följd att bland annat Höglandsfyndigheten återsändes till Sveriges geologiska undersökning (SGU)
för omprövning. Under våren 2017 begärdes kompletterande information
från bolaget gällande en utökad miljökonsekvensbeskrivning som de fick i
maj 2017. Nytt samråd med sakägare vars frågor främst rörde Natura 2000
och rennäring inom det utökade området har besvarats löpande av bolaget
till och med april 2018. Länsstyrelsen ändrade därefter ståndpunkt och förklarade i sitt yttrande till SGU att sandmagasinet och klarningsdammen
hamnar i kärnområde för rennäringen.
Förutsättningarna att ändra länsstyrelsens yttrande i denna fråga är små och
dessutom verkanslösa eftersom det enligt 8 kap. minerallagen är Bergsstaten (del av SGU) som beslutar i frågan genom Bergmästaren. Detta är normalfallet men om det är ett speciellt betydelsefullt ärende eller att Bergmästaren vill frångå Länsstyrelsens beslut kan frågan hänskjutas till Regeringen
och i det undantagsfallet kan föreslagen strategi vara möjlig. Det är dock
alltid en god idé att vårda nationella politiska kontakter.
Den andra delen i motionen gäller begränsningar av framväxande naturreservat och andra naturskydd. I Storumans kommun skyddas redan en stor
areal idag, över 20 %. Kommunen har i sina yttranden påtalat att förutsättningarna för värdeskapande näringsliv i kommunen kringskärs genom utökade skydd och att det i sig inte är hållbart. Gällande skrivningar i den
kommunövergripande översiktsplanen kan man från politiskt håll försöka
påverka när den aktualiseras nästa tillfälle.
Beredande organs förslag
Utredare Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2018-11-26.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 3.
Arbetsutskottets förslag
att motionen avslås vad gäller första att-satsen om ändring av länsstyrelsens
beslut att inte tillstyrka gruvetablering vid Kyrkberget
att motionen anses besvarad vad gäller andra att-satsen om att verka för att
stoppa utbredningen av naturreservat för främjande av skogsnäringen i inlandet.
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Yrkande
Marie Berglund (SD) yrkar att motionen bifalls i sin helhet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Marie
Berglunds ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår
att motionen avslås vad gäller första att-satsen om ändring av länsstyrelsens
beslut att inte tillstyrka gruvetablering vid Kyrkberget
att motionen anses besvarad vad gäller andra att-satsen om att verka för att
stoppa utbredningen av naturreservat för främjande av skogsnäringen i inlandet.
Reservation
Marie Berglund (SD) reserverar sig över beslutet med följande skriftliga
motivering:
”Sverigedemokraterna reserverar sig emot att majoriteten inte ser till
kommunens bästa. Gruvnäringen är väldigt viktig för näringslivet och på
sikt välfärden i vår kommun. Det är tamt att majoriteten väljer att lägga sig
platt bara för att länsstyrelsen inte har koll på vad som är Storumans bästa.
Det är dock vi politiker som då måste visa vägen”.
-----
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KS/2017:1031 - 739

Investering - omställning av del av äldreboendet Tranan till
trygghetsboende
Omsorgsnämnden står inför en mängd utmaningar, bland annat kompetensförsörjning och budgetföljsamhet.
Som ett första steg mot att klara dessa utmaningar och omforma gamla
strukturer att närma sig dagens förutsättningar föreslås att en del av äldreboendet Tranan ställs om till trygghetsboende.
Ett trygghetsboende är helt vanliga bostäder som inte behöver biståndsbeslut från kommunen.
Ett våningsplan i flygeln kallad D-huset är föremålet för föreslagen omställning. Fastighets AB Umluspen har projekterat omställning som gäller
befintlig byggnad som byggs om till elva lägenheter, varav fem ettor och
resten tvåor, avsedda att hyras ut som trygghetsboende samt ett samvarorum
och en ny och uppdaterad utemiljö.
Utredning i ärendet har tagits fram 2018-12-27 som sammanfattningsvis
konstaterar att en omställning av del av Tranans äldreboende till trygghetsboende minskar kostnaderna för omsorgsnämnden samt trycket på kompetensförsörjning och kan bidra till att skapa rörlighet på bostadsmarknaden.
Den totala investeringen beräknas uppgå till 12 miljoner kronor.
Beredande organs förslag
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2018-12-27.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 4.
Arbetsutskottet beslutade 2019-01-28 att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet, komplettera utredningen med förslag till kriterier för uthyrning av trygghetsbostäder enligt omsorgsnämndens beslut 2018-12-12 § 96.
Arbetsutskottets förslag
att kommunfullmäktige avsätter 12 mnkr ur kommunstyrelsens investeringsram 2016-2019 för omställning av del av äldreboendet Tranan till
trygghetsboende.
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Yrkanden
Marie Berglund (SD) och Karin Malmfjord (S) yrkar att arbetsutskottets
förslag avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och avslagsyrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
o Ja-röst för att arbetsutskottets förslag bifalls.
o Nej-röst för att arbetsutskottets förslag avslås.
Omröstningsresultat (se omröstningslista sid. 2)
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige avsätter 12 mnkr ur kommunstyrelsens investeringsram 2016-2019 för omställning av del av äldreboendet Tranan till
trygghetsboende.
Reservation
Karin Malmfjord (S), Kristina Fredriksson (S), Peter Åberg (S), Daniel
Johansson (V) och Marie Berglund (SD) reserverar sig över beslutet med
följande skriftliga motivering:
”Ett helhetsgrepp saknas i ärendets beredning från start fram till dagens
behandling av ärendet”.
-----
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KS/2016:207 - 107

Styrelsesammansättning i Hemavan Tärnaby Airport AB
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 § 76 att utse en ordförande, en
vice ordförande, en ledamot, tre suppleanter samt en lekmannarevisor och
en ersättare för lekmannarevisorn att väljas vid en extra bolagsstämma med
Hemavan Tärnaby Airport AB. Beslutet att kommunfullmäktige skulle utse
flera ledamöter berodde på att Storumans kommunföretag AB:s ägande i
bolaget ökade från 44 procent till 55 procent.
Storumans kommunföretag AB har därefter utökat sitt ägande i bolaget till
81 procent genom nyemission. Styrelsen i Hemavan Tärnaby Airport AB
består av en ordförande, en vice ordförande, tre ledamöter och fem suppleanter. Utifrån ägarbilden borde kommunfullmäktige utse en ordförande, en
vice ordförande, två ledamöter, fyra suppleanter samt en lekmannarevisor
och en suppleant för lekmannarevisorn att väljas vid kommande ordinarie
bolagsstämma med Hemavan Tärnaby Airport AB.
Beredande organs förslag
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2019-02-05.
Kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige utser en ordförande, en vice ordförande, två ledamöter, fyra suppleanter samt en lekmannarevisor och en suppleant för lekmannarevisorn att väljas vid kommande ordinarie bolagsstämma med
Hemavan Tärnaby Airport AB.
-----
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KS/2019:40 - 009

Kommunstyrelsens uppföljningsplan 2019
Förslag till uppföljningsplan 2019 för kommunstyrelsens egna verksamheter har upprättats.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-01-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-01-28 § 5.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa uppföljningsplan 2019 för kommunstyrelsen enligt följande:
Datum
19 mars
9 april

Nivå
KSAU
KS

14 maj
28 maj

KSAU
KS

10 september

KS

8 oktober
22 oktober

KSAU
KS

12 november
3 december

KS
KSAU

17 december

KS

Verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
Projektverksamhet
Trafikverksamhet
Översiktlig planering
All verksamhet
All verksamhet
Räddningstjänst
Investeringsprojekt
Kansli
Administration
(ekonomi och personal)
Köksverksamhet
All verksamhet
All verksamhet
Teknisk verksamhet
Sumnet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
All verksamhet
Integration

Inriktning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse
Uppföljning
Uppföljning
Uppföljning
Tertialuppföljning
Tertialuppföljning
Drift och ekonomi
Uppföljning
Drift och ekonomi
Drift och ekonomi
Drift och ekonomi
Delårsrapport
Delårsrapport
Drift och ekonomi
Drift och ekonomi
Verksamhetsplan
Detaljbudget
Taxor och avgifter
Verksamhetsplan
Detaljbudget
Taxor och avgifter
Drift och ekonomi

-----
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KS/2019:80 - 002

Kommunstyrelsens delegationsordning
Inför den nya mandatperioden har kommunstyrelsens delegationsordning
setts över och ett förslag till ny delegationsordning har härefter tagits fram.
Beredande organs förslag
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2019-02-04.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa upprättat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen
som ersätter den delegationsordning som fastställts av kommunstyrelsen
2018-05-29 § 72.
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KS/2016:156 - 009

Förlängning och viss justering av projekt Utveckling av fisket
och fisketurismen i Storuman
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 2019-01-23 inkommit med
ansökan om förlängning och viss justering av rubricerat projekt.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-31 § 64 att medfinansiera projektet
och kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade 2018-01-16 § 13 en förlängning av projektet till och med 2018-12-31, med oförändrad totalbudget.
Nu ansöks om ytterligare förlängning av projektet till och med 2019-12-31
eftersom de avsatta medlen inte förbrukats under 2018. Ett antal av de planerade insatserna har genomförts främst vad gäller biotopvård, medan insatserna för utveckling av fisketurismen inte genomförts fullt ut. Vissa delar
av de ursprungliga projektåtgärderna är inte genomförbara längre och planeras därför ersättas med andra åtgärder. Förlängningen av projektet genomförs med kvarvarande medel av den ursprungliga finansieringen.
De huvudsakliga aktiviteterna som planeras är:
o Fiskevård och förvaltning (provfisken, inventeringar m.m.)
o Samverkan och kunskap (utbildning i fisketillsyn tillsammans med
Sorsele kommun, utbildning av elever i årskurs 4-6 m.m.)
o Fiske för alla (tillgänglighetsinventering).
o Fiske för utveckling (inventering av de lokala företagens behov, vissa
marknadsföringsinsatser och/eller utbildning, planerad satsning på digital fiskeinformation i samarbete med Lycksele kommun).
Beredande organs förslag
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2019-01-31.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ansökan om förlängning till och med 2019-12-31 med bibehållen
totalbudget och med revidering av aktivitetsplanen enligt förlängningsansökan.
-----
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KS/2018:1890 - 000

Remiss - förslag till bevarandeplan för Natura 2000-området
Öreälven i Västerbottens län
Länsstyrelsen har på uppdrag av Regeringen sett över och uppdaterat bevarandeplaner för Natura 2000-området i Västerbottens län. Målet är att på ett
tydligare sätt förklara vad Natura 2000 innebär och dess syfte. I planen förklaras också vad som kan hota området och hur det bör skötas för att naturvärdena ska finnas kvar. På så vis ska det underlätta för både markägare,
verksamhetsutövare och för länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har i remiss daterad 2018-12-17 översänt förslag till bevarandeplan för Öreälven. Synpunkter på förslaget ska lämnas in till länsstyrelsen
senast den 4 mars 2019.
Ärendet har överlämnats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som i
yttrande daterat 2019-01-31 ställer sig positiv till uppdateringen av bevarandeplanen för Natura 2000-området Öreälven.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande till länsstyrelsen enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning.
-----
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KS/2018:1873 - 107

Föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk förening
2019
Kommuninvest ekonomisk förening håller föreningsstämma den 11 april i
Stockholm.
Kommunfullmäktige har 2018-11-20, § 86 beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmöten, föreningsstämmor m.m.
Kommuninvest emotser senast den 15 mars meddelande om vem som utses
att vara ordinarie ombud respektive ersättare vid föreningsstämman.
Kommunstyrelsen beslutar
att avstå från att utse ombud vid föreningsstämman med Kommuninvest
ekonomisk förening 2019.
-----
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KS/2019:47 - 106

Nominering - SmåKom 2019
SmåKom håller föreningsstämma och årskonferens den 24-26 april i
Vadstena. Med anledning av detta uppmanar valberedningen SmåKoms
medlemmar att nominera kandidater ur kommunernas politiska ledningar
till styrelsen och andra funktioner i SmåKom.
Följande förutsättningar gäller:
o Tre styrelseledamöter står i tur att avgå.
o Ordförande och valberedning (fyra personer) väljs för ett år i taget.
o Revisorer (två personer) och ersättare (två personer) ska också väljas.
Av stadgarna (§17 Valbarhet) framgår följande:
Valbara till styrelsen är de personer som medlem eller medlemmar nominerar. Till styrelse, valberedning och revisorer kan endast nomineras personer som tillhör en kommun som är medlem i SmåKom. Ledamot i styrelsen
bör i första hand utses ur medlemskommunernas politiska ledning. Varje
medlemskommun kan representeras av högst en person.
Nomineringsförslag lämnas till valberedningen senast den 11 mars 2019.
Kommunstyrelsen beslutar
att avstå från nominering till SmåKom.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

STORUMANS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-02-12

15 (17)

KS § 20

Redovisning av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Beslut
Upphandlingar
Yttrande över detaljplaner
Markförsäljningar
Markupplåtelser
Grannemedgivanden
Medfinansiering av projekt upp till
50 000 kronor – Folkhälsopolitiskt projekt för en god folkhälsa
Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram upp till 500 000
kronor
Kommunstyrelsens arbetsutskott
§§ 1-2, 6-15

Beslutsdatum
Augusti-december 2018
Januari 2019
Januari 2019
November- december 2018
Januari 2019
Juni-december 2018
Januari 2019
Januari 2019
Januari 2019

Januari 2019

2019-01-28

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
-----
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KS § 21

Meddelanden
KS/2019:21
Samverkansöverenskommelse 2019-2022 mellan polismyndigheten och
Storumans kommun. Målet för samverkan är att förebygga och minska
brottsligheten i kommunen, att tryggheten i kommunen ska vara fortsatt hög
samt att fortsätta och utveckla den samverkansform som idag finns mellan
kommun och polis.
KS/2019:66
Länsstyrelsens beslut 2019-01-29 att medge ändring av reglemente för
Tärna-Stensele allmänningskog. Ändringarna syftar till att övergå till att
hålla endast en allmänningsstämma per år istället för två som hittills föreskrivits i reglemente. Avsikten är att stämman ska hållas på våren.
KS/2016:84
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-12-12 § 183 att anta
uppdaterade riktlinjer för serveringstillstånd, försäljning av folköl och tobak
samt spel och lotteriet. Ändringar har gjorts för att förtydliga att upprepade
tillfälliga tillstånd inte kan sökas om det avser samma serveringsverksamhet. I sådant fall måste det ansökas om ett stadigvarande serveringstillstånd.
Ändringen i riktlinjerna har även möjliggjort att ett tillfälligt serveringstillstånd vid särskild särskilda skäl kan omfatta tre månader.
KS/2019:57
Verksamhetsberättelse 2018 för Samverkansnämnden LYST.
KS/2016:71
Bergsstatens beslut 2019-01-11 att avslå Tertiary Gold Ltd:s ansökan om
bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) för området
Kyrkberget K nr 1.
KS/2018:1035
Redovisning av konsumentvägledningsverksamheten helåret 2018.
KS/2019:69
Redovisning av arbetsmarknadsåtgärder 2018.
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§ 21 – forts.
Följande protokoll redovisas:
o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2018-12-18
-----
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