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Kommunstyrelsen  2021-04-06  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2021-04-06, kl. 12.30-13.45 

  

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, §§ 24-31, 33-61 

 Mikael Fredriksson (C)* tjänstgörande ersättare för Jessica Bergfors (C) 

 Anders Persson (C)* 

 Eva Banstorp (M)  tjänstgörande ersättare för Therese Granström (C) 

 Ulf Vidman (M)* 

 Veronika Håkansson (M)* 

 Hans-Peter Carlson (L)* 

 Allan Forsberg (KD)* 

 Karin Malmfjord (S) §§ 24-31, 33-61 

 Bo-Anders Johansson (S)* 

 Peter Åberg (S)* §§ 24-31, 33-61 

 Daniel Johansson (V)* 

 Laila Löfdahl (SD)* tjänstgörande ersättare för Marie Berglund (SD) 

  

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare 

 Peter Persson koncernchef 

 Nils-Erik Dahlberg (S)* ej tjänstgörande ersättare, §§ 35-61 

  

 *) deltar på distans 

 

Utses att justera Bo-Anders Johansson 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2021-04-12 Paragrafer  24-61 

 

 

Underskrift  Sekreterare …………………………………… 

 Maria Mickelsson 

 

                      

                    Ordförande ………………………………….... ……………………………………….. 

 Tomas Mörtsell §§ 24-31, 33-61      Veronika Håkansson § 32 

 

 

                     Justerande  ……………………………………   

 Bo-Anders Johansson                    

 

  Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum                     2021-04-06 

 

Datum då anslaget sätts upp          2021-04-12           Datum då anslaget tas ned       2021-05-04 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KS § 24  KS/2020:853 - 822 

 

Medborgarförslag - säkerställande av en långsiktig drift av 

simhall i Hemavan 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att kom-

munen säkerställer en långsiktig drift av en simhall i Hemavan. Till med-

borgarförslaget bifogas listor med namnunderskrifter på uppropet ”Vill du 

att simhallen ska vara kommunägd?”.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 141 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har däref-

ter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Förslagsställaren anger att simhallen i Hemavan har följande funktion:  

o Attraherar inflyttning till området.  

o Är en viktig del av turistisk infrastruktur – gör att området behåller sin 

attraktionskraft med alternativa aktiviteter för besökare och gynnar  

säsongsförlängning. 

o Bidrar till att bibehålla och öka taxeringsvärden för fritidshus i  

området, vilket i sin tur genererar intäkter till kommunen genom  

fastighetsavgifter. 

o Förebygger ohälsa och underlättar rehabilitering för kommunens  

invånare i västra delen. 

o Löser kommunens lagstiftade krav på simundervisning för skolbarn. 

 

Förslagsställaren har styrkt behovet av simhallen i Hemavan med en namn-

insamling på över 2 100 personer. 

 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har tidigare behandlat en  

motion, ett medborgarförslag samt ett initiativärende angående simhall i 

kommunens västra del. Eftersom motionen hanterades först i kommunfull-

mäktige blev det beslutet vägledande för medborgarförslaget och initiativä-

rendet. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen vilket innebar att 

det ska göras en utredning om kommunen ska förvärva och reparera befint-

lig simhall i Hemavan eller producera en ny simhall i Tärnaby. Det besluta-

des också att utredningen ska vara klar för beslut i kommunfullmäktige i 

juni 2021. Kommunfullmäktige beslutade vid behandlingen av medborgar-

förslaget att även bifalla detta vilket innebär att förslaget ska beaktas i 

kommande utredning. Kommunstyrelsen beslutade i initiativärendet att ut-

reda förutsättningar att förvärva och renovera befintlig simhall i Hemavan 

och att samordna utredningen med övriga utredningar i samma ärende. 
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KS § 24 – forts.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-02-23. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23 § 14. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås 

 

att medborgarförslaget beaktas i utredningarna i samma ärende. 

----- 
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KS § 25  KS/2021:179 - 000 

 

Redovisning av motioner 
 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska en motion om möjligt beredas så att 

kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väck-

tes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad 

som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom 

samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare hand-

läggning eller låta beredningen av motionen fortsätta.  

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 

per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska 

göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och novem-

ber.  

 

En sammanställning har tagits fram över de motioner som väckts i kom-

munfullmäktige men ännu inte är slutbehandlade per den 31 mars 2021. Av 

sammanställningen framgår att det totalt finns tio motioner som inte har 

slutbehandlats av kommunfullmäktige, varav en är äldre än ett år.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-03-29. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att redovisningen godkänns. 

----- 
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KS § 26  KS/2021:180 - 000 

 

Redovisning av medborgarförslag 
 

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen ska ett medborgarförslag om möjligt be-

redas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna 

tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kom-

munfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva 

medborgarförslaget från vidare handläggning eller låta beredningen av 

medborgarförslaget fortsätta.  

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och övriga 

nämnder två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts 

färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sam-

manträden i april och november.  

 

En redovisning har tagits fram i form av en sammanställning över de med-

borgarförslag som väckts i kommunfullmäktige men ännu inte har slutbe-

handlats och återrapporterats till kommunfullmäktige per den 31 mars 2021. 

Av redovisningen framgår att det totalt finns 16 pågående medborgarför-

slag. Av dessa avses ett medborgarförslag slutbehandlas av kommunfull-

mäktige den 21 april. Sju medborgarförslag har redan slutbehandlats i sty-

relse/nämnd. Beslut i dessa sju ärenden biläggs redovisningen och är där-

med återrapporterade till kommunfullmäktige. 

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-03-29. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att redovisningen godkänns. 

----- 
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KS § 27  KS/2021:67 - 042 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 
 

Kommunstyrelsens har ett ekonomiskt resultat på 6 561 000 kronor 2020,  

det vill säga nettokostnaderna är lägre än tilldelad budgetram. Överskottet 

kommer framförallt från uteblivna tjänsteköp av badhustjänster i Hemavan 

med anledning av att ägaren stängt badhuset i början av 2020 samt upplös-

ning av tidigare avsatta medel för mottagande och integration. Om dessa  

poster exkluderas skulle kommunstyrelsen ha ett överskott på 2 763 000 kro-

nor år 2020. 

 

Kommunstyrelsen har en måluppfyllelse på 63 procent vilket är exakt lika 

med kommunstyrelsens sammantagna verksamhetsmål. Måluppfyllelsen är 

en procentenhet högre 2020 jämfört med 2019. Inom räddningstjänsten är 

måluppfyllelsen låg när man inte klarar något av de tre målen. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-02-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23 § 15. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020. 

----- 
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KS § 28  KS/2021:69 - 041 

 

Verksamhetsberättelser 2020 
 

Respektive styrelse och nämnd ska upprätta verksamhetsberättelser för 

2020 för sina verksamhetsområden. Verksamhetsberättelserna är nämnder-

nas egen redovisning till kommunfullmäktige och innehåller kommentarer 

kring resultatet, redovisning av viktiga händelser samt uppföljningar av 

fastställda mål i verksamhetsplanerna. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att överlämna styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser 2020 till 

kommunfullmäktige för godkännande.  

----- 
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KS § 29  KS/2021:71 - 042 

 

Årsredovisning 2020 för Storumans kommun 
 

Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla för-

valtningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och 

sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. För-

valtningsberättelsen ska bland annat 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 uppgår till 17,1 mnkr. Med de kommunala bolagen in-

kluderade uppgår resultatet till 18,2 mnkr och är i den delen bättre än före-

gående års resultat på 7,9 mnkr.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-03-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23 § 16. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa årsredovisning 2020 för Storumans kommun och överlämna 

den till kommunfullmäktige för godkännande.  

----- 
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KS § 30  KS/2020:725 - 041 

 

Upphävande av beslut om investeringsmedel - Vallnäsvägen 

etapp 1 
 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att avsätta investeringsmedel en-

ligt följande:  

 

Beslutsdatum Investeringsprojekt/beskrivning Budget (kronor) 

2019-11-16  Ledningsnät Storuman - nya  

vatten-, spillavlopps- och dag- 

vatten-ledningar efter Trädgårds-

vägen och Vallnäsvägen, etapp 1 

6 200 000  

2020-12-22 Vallnäsvägen, asfaltering väg 

etapp 1 

3 600 000 

 

Investeringarna finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som  

avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2016-2019  

respektive 2020-2023.  

 

Investeringarna avsåg utbyte av befintligt va-nät efter del av Vallnäsvägen 

och Trädgårdsvägen omfattande utbyte av ca 1 600 meter markavloppsrör 

och ca 800 meter vattenledning samt asfaltering.  

 

Med anledning av att inget av inkomna anbud ligger inom den kostnadsram 

som Storumans kommun har för projektet har entreprenaden avbrutits.  

 

Beredande organs förslag 

Upphandlingsansvarig Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2021-01-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23 § 17. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktiges beslut 2019-11-16 § 130 om att avsätta 6 200 000 

kronor och meddela igångsättningstillstånd för utbyte av va-ledningar på 

Vallnäsvägen upphävs 

 

att kommunfullmäktiges beslut 2020-12-22 § 157 om att avsätta 3 600 000 

kronor och meddela igångsättningstillstånd för asfaltering av Vallnäsvägen 

upphävs. 

----- 
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KS § 31  KS/2020:895 - 356 

 

Revidering av renhållningstaxa 2021 
 

Kommunfullmäktige har 2021-02-16 antagit renhållningstaxa för  

Storumans kommun att gälla från och med 2021-03-01.  

 

Tekniska avdelningen har härefter konstaterat att taxan måste revideras vad 

gäller flerfamiljshus, samfällighetsföreningar, verksamheter, gemensam-

hetsanläggningar och övriga fastigheter i följande delar:  

 

o hämtningsavgift för container 

o införande av grundavgift för fastigheter med samhällsfunktion, exem-

pelvis byastugor, kyrkolokaler m.fl. som nyttjas och därmed är i be-

hov av renhållningstjänster.  

 

Förslag till ny reviderad taxa har därför upprättats utifrån ovanstående för-

ändringar.  

 

Beredande organs förslag  

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2021-03-12. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23 § 18. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till reviderad renhållningstaxa för Storumans kommun 

2021 antas att gälla från och med 2021-05-01. 

-----  

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (49)  

    

Kommunstyrelsen 2021-04-06  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 32  KS/2021:152 - 007 

 

Ansvarsfrihet 2020 - kommunalförbundet Lystkom 
 

Årsredovisning 2020 för kommunalförbundet LYSTKOM fastställdes av 

direktionen 2021-03-01. I samband med detta beslutades också att över-

lämna årsredovisningen till medlemskommunernas fullmäktige för känne-

dom inför beslut om ansvarsfrihet för direktionen för år 2020.  

 

Kommunalförbundets revisorer har granskat kommunalförbundets verk-

samhet 2020, vilket närmare framgår av upprättad revisionsberättelse date-

rad 2021-03-09 med tillhörande bilaga Revisorernas redogörelse 2020. Re-

visorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för direktionen och dess en-

skilda förtroendevalda.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktige noterar årsredovisning 2020 för kommunalförbun-

det Lystkom 

 

att direktionen för kommunalförbundet Lystkom och dess enskilda förtro-

endevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2020.  

 

Jäv 

Tomas Mörtsell (C), Karin Malmfjord (S) och Peter Åberg (S) deltar inte i 

beslutet på grund av jäv.  

----- 
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KS § 33  KS/2021:135 - 041 

 

Budget för samiskt förvaltningsområde 2021 
 

Förslag till budget för 2021 års statsbidrag för samiskt förvaltningsområde 

har upprättats av minoritetssamordnaren. Statsbidraget för år 2021 uppgår 

till 660 000 kronor. 

 

Förskola och skola 115 000 

Lönekostnad, språk- och kulturarbete 40 000 

Fortbildning personal 20 000 

Aktivitet förskola 20 000 

Aktivitet skola 20 000 

Material 10 000 

Samisk mat 5 000 

Äldreomsorg 105 000 

Lönekostnad, språk- och kulturarbete 40 000 

Fortbildning personal 20 000 

Aktiviteter  20 000 

Samisk mat  20 000 

Material, tidningar, böcker m.m. 5 000 

Samråd 10 000 

Fortbildning, aktiviteter 10 000 

Språk och kultur 125 000 

Lönekostnad, språk- och kulturarbete 40 000 

Språk- och kulturevenemang 35 000 

Språkbad 20 000 

Tillgänglighet i samiska miljöer 20 000 

Samernas nationaldag 10 000 

Samordning 260 000 

Lön 240 000 

Resor, logi 10 000 

Övriga administrativa kostnader 10 000 

Språkservice 25 000 

Tolktjänster, översättningar, skyltarbete 20 000 

Fortbildning personal 5 000 

Information 20 000 

Annonser 20 000 

Summa 660 000 
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KS § 33 – forts.  

 

Budgetförslaget har behandlats i samrådsgruppen för samiskt förvaltnings-

område 2021-03-03. 

 

Målsättningarna för arbetet beskrivs i Minoritets- och samepolitisk hand-

lingsplan för Storumans kommun 2019-2022, fastställd av kommunfull-

mäktige 2019-04-23 § 44. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2021-03-10. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23 § 19. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa budget för samiskt förvaltningsområde för år 2021 enligt upp-

rättat förslag. 

----- 
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KS § 34  KS/2021:30 - 609 

 

Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2021 
 

Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell för 

långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar till studenter som 

genomför examensarbeten i Akademi Norr-kommunerna.  

 

Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal exa-

mensarbeten som man önskar ska genomföras i kommunen och anslår me-

del för finansiering av stipendier och reseersättningar för detta. Modellen 

innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensar-

beten (ersättningar till studenter). På det sättet ges långsiktigt ett fungerande 

system utan administrativa kostnader och projektfinansieringar. 

 

Utvecklingsenheten för Akademi Norr meddelar 2021-01-26 att man fått i 

uppdrag att skriva till varje medlemskommun och fråga hur många exa-

mensarbeten kommunen har som målsättning att stödja genom stipendier 

och reseersättningar under 2021. 

 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp på 13 000 kronor varav  

3 000 kronor är reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. 

Eventuellt stipendium (10 000 kronor) beslutas om i varje enskilt fall och är 

kopplat till faktisk prestation. 

 

Varje kommuns lärcentrum ansvarar för att lägga ut information om stipen-

dierna på sina hemsidor.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23 § 20. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att stödja tre examensarbeten under 2021 

 

att varje nämnd/bolag som vill ha ett examensarbete utfört svarar för sin del 

av kostnaden. 

----- 
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KS § 35  KS/2021:92 - 181 

 

Förstärkning av kommunens krisberedskap och civila försvar 
 

Ansvaret för kommunens krisberedskap och civila försvar är enligt regle-

mentet kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott är om det upp-

står en extra ordinär händelse krisledningsnämnd. Inom kommunstyrelse-

förvaltningen har kommunens räddningstjänst uppdraget att löpande opera-

tivt arbeta med kommunens krisberedskap och civila försvar. Kommunen 

erhåller varje år en ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och be-

redskap. År 2020 uppgick ersättningen till 566 000 kronor.  

 

Utifrån världspolitiska bedömningar efter 1989 minskades inte bara För-

svarsmakten utan även kommunernas krigsorganisation. De senaste årens 

oroliga världspolitiska läge har gjort att staten åter ställer större krav på 

kommunernas civila försvarsorganisation. Detta innebär bland annat för-

stärkt säkerhetsskyddsarbete och krigsplacering av kommunal personal i 

samhällsviktiga funktioner. För närvarande löses planeringsuppdragen med 

befintlig personal.  

 

Utifrån statens krav på kommunerna med anledningen av det förändrade 

världspolitiska läget ska bland annat följande funktioner finnas i kommu-

nen: 

o Beredskapssamordnare (ca 0,5 tjänst) 

o Säkerhetsskyddschef 

o Informationssäkerhetschef 

o Signalskyddschef 

o Biträdande signalskyddschef 

 

Bedömning 

Utifrån nuvarande kommunala resurser i form av ca 0,5 tjänst beredskaps-

samordnare bedöms vi inte tidsmässigt nå på ett tillfredsställande sätt kra-

ven på en kommunal civil försvarsorganisation. Ytterligare resurser bedöms 

måste tillföras till kommunens krisberedskap och civila försvar.  

 

Räddningstjänsten har under de senaste åren inte nått målsättningarna inom 

bland annat brandskydd. Utifrån de verksamhetsredogörelser räddningsche-

fen lämnat till kommunstyrelsen bedöms det vara nödvändigt med förstärk-

ning av resurserna till räddningstjänsten för att man ska nå målen som är 

satta för verksamheten.  

 

Förslaget är att för att nå statens förväntningar på en kommunal civil för-

svarsorganisation inrättas en tjänst som säkerhetsskyddschef på heltid 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 16 (49)  

    

Kommunstyrelsen 2021-04-06  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 35 – forts.  

 

för 2 år. Efter 2 år omprövas behovet och omfattningen av tjänsten. Tjäns-

ten bedöms ska underställas stabschefen inom kanslienheten. Förslaget är 

också för att räddningstjänsten ska nå målen som är satta för verksamheten 

att man behåller nuvarande tjänster trots att beredskapssamordningen flyttas 

till kanslienheten. Efter 2 år i samband med omprövning behovet och om-

fattningen av tjänsten säkerhetsskyddschef omprövas också tjänsternas om-

fattning inom räddningstjänsten. 

 

Utifrån nuvarande medel som tidigare är avsatta, tillkommer kostnaderna 

för en säkerhetsskyddschef bedömt till 700 000 kronor per år. Förstärk-

ningen utifrån nuvarande organisation motsvarar 0,5 tjänst inom krisbered-

skap och civilt försvar och 0,5 tjänst inom räddningstjänsten. Finansiering-

en föreslås tas från kommunstyrelsens omstruktureringsmedel verksamhet 

2022. Totalt finns 4 333 000 kronor avsatt i 2021 års budget. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-03-12. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23 § 21. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att en tjänst som 1,0 säkerhetsskyddschef i två år inrättas inom kansli-

enheten 

 

att räddningstjänsten får behålla 0,5 tjänst som förstärkning i två år  

 

att efter två år omprövas tjänsternas omfattning inom krisberedskap och ci-

vilt försvar samt räddningstjänsten 

 

att finansieringen sker från kommunstyrelsens omstruktureringsmedel 

verksamhet 2022 åren 2021, 2022 och 2023. 

 

Samråd i centrala samverkansgruppen 2021-03-30 

Efter arbetsutskottets behandling av ärendet har samråd genomförts i den 

centrala samverkansgruppen där de fackliga organisationerna framfört öns-

kemål om en annan titulatur än chef på tjänsten som ska förstärka kommu-

nens krisberedskap och civila försvar.  
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Yrkande  

Tomas Mörtsell (C) yrkar  

 

att en tjänst på heltid (1,0) för att förstärka kommunens krisberedskap och 

civila försvar i två år inrättas inom kanslienheten. 
                                                        

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på första att-satsen i arbetsutskottets 

förslag och eget ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen be-

slutar enligt ändringsyrkandet. 

2. Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag i 

övrigt och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att inrätta en tjänst på heltid (1,0) för att förstärka kommunens krisbered-

skap och civila försvar i två år inom kanslienheten 

 

att räddningstjänsten får behålla 0,5 tjänst som förstärkning i två år  

 

att efter två år ompröva tjänsternas omfattning inom krisberedskap och  

civilt försvar samt räddningstjänsten 

 

att finansieringen sker från kommunstyrelsens omstruktureringsmedel 

(verksamhet 2022) åren 2021, 2022 och 2023. 

----- 
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Markanvisningsavtal - del av Björkfors 1:5 
 

Förslag till markanvisningsavtal har upprättats med Hemavan Fjällkedjan 

AB.  

 

Förslaget innebär att Hemavan Fjällkedjan AB, under en tid av två år från 

och med 2021-04-06, har ensamrätt att förhandla med Storumans kommun 

avseende exploatering och markförvärv om ca 2,3 ha av Björkfors 1:5. Med 

anledning av rådande pandemi samt att detaljplanens genomförande kom-

mer att försenas så förlängs markanvisningsavtalet med ytterligare ett år 

och godkänns vid underskrift av avtalet.  

 

Hemavan Fjällkedjan AB inkom i början av 2018 med förfrågan om förny-

else av det optionsavtal som upphörde 2016-12-31. Kommunstyrelsens pre-

sidium diskuterade ärendet och kom överens om att nya optionsavtal inte 

skrivs i enlighet med kommunens framtagna riktlinjer för kommunala mar-

kanvisningar och exploateringsavtal. Vid information i anslutning till kom-

munstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-03-20 ansåg ledamöterna 

att kommunen skulle följa antagna riktlinjer, att begära värdering av fastig-

heten och utifrån denna ta fram nya markpriser och sedan teckna ett mar-

kanvisningsavtal. Förslag till markanvisningsavtal beslutas därefter av 

kommunstyrelsen. 

 

Hemavan Fjällkedjan AB informeras i juni 2019 om nya markpriser och 

den pågående detaljplanens områden justeras. Miljö- och samhällsbygg-

nadsnämnden håller allmänt möte i Hemavan i oktober 2019 och redogör 

för detaljplanens fortsatta handläggning. En av orsakerna till att ärendet för-

senats är kravet på en gång- och cykelväg längs Kungsvägen. 

 

Plankarta och planbeskrivning har reviderats i januari 2021. 

 

Områdets areal har förminskats åtskilligt sedan optionsavtalet upprättades. 

Arealen för detta område var då 26 ha och i nuvarande avtal har arealen 

minskats till 2,3 ha. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2021-03-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23 § 22. 
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Arbetsutskottets förslag 

 

att upprättat förslag till markanvisningsavtal godkänns. 

 

Yrkanden 

Hans-Peter Carlson (L) yrkar att arbetsutskottets förslag avslås.  

 

Anders Persson (C), biträdd av Bo-Anders Johansson (S) och Daniel  

Johansson (V) yrkar 

 

att ärendet återremitteras för komplettering av beslutsunderlaget vad gäller 

bland annat kartmaterial. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller vid  

senare tillfälle, innebärande bifall till återremissyrkandet. Ordföranden fin-

ner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid senare tillfälle 

och därmed återremitteras.  

 

Kommunstyrelsen besluta 

 

att återremittera ärendet för komplettering av beslutsunderlaget vad gäller 

bland annat kartmaterialet.  

----- 
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Avtal om medfinansiering av anslutning E12 Västbyn i 

Hemavan 
 

Hemavan Västbyn Utveckling AB planerar för att möjliggöra en utbyggnad 

av Hemavan med olika typer av boenden samt nya utförsåkningsområden. 

Målet är att stärka och göra turistdestinationen mer attraktiv. Planen inriktas 

mot tät bebyggelse med kommersiella eller semikommersiella bäddar 

närmast väg E12 samt glesare bebyggelse i övre delarna av området. 

 

Kommande exploatering medför en väsentlig trafikökning till området och 

via väg E12. Hastigheten vid den planerade anslutningen är idag 90 km/h 

och för att säkerställa framkomligheten och trafiksäkerheten på E12 krävs 

en anslutning utformad som en C-korsning. 

 

Korsningstyp C: vänstersvängskörfält. Har vänstersvängskörfält i pri-

märvägen kanaliserat med trafikö för att minska riskerna för påkörning bak-

ifrån och för att öka framkomligheten på primärvägen. Refug kan före-

komma för att skydda och underlätta för gående att korsa körbanan. Kors-

ningstyp C har i övrigt normalt inga extra körfält. (ur Trafikverkets rapport 

Vägtyper, korsningar och förbättringsåtgärder). 

 

Väg E12 har enligt kommande detaljplan kommunalt huvudmannaskap.  

C-korsningen kommer att vara en del av väg E12 vilket innebär att även 

korsningen kommer att ha kommunalt ansvar. 

 

För byggandet av C-korsningen kräver Trafikverket ett avtal med kommu-

nen där kommunen åtar sig medfinansiering av korsningen.  

 

o Medfinansieringen och avtalet är en förutsättning för detaljplanens 

genomförande. 

o Åtgärden krävs för exploateringsmöjligheter då parallellvägar saknas i 

området. 

 

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket äger och ansvarar 

för. 

 

Trafikverket har översänt ett första utkast till avtal. I avtalet sägs att Trafik-

verket ska godkänna utformningen av C-korsningen. Den ska vara färdig-

ställd och öppen för trafik innan etapp 1 är klar och liftanläggningarna samt 

serviceanläggning är tagna i bruk. 
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Ingen total kostnad för åtgärderna är framtagen vid avtalets underteck-

nande. De faktiska kostnaderna tas fram av kommunen vid projekteringen. 

 

Kommunen ska finansiera 100 % av projekteringen, framtagande av bygg-

handling och produktion av korsningen, inklusive de personalkostnader som 

Trafikverkets bevakning medför. Kommunen ska i och med rekvisition be-

tala Trafikverkets faktiska bevakningskostnader. I kommunens betalnings-

ansvar för Trafikverkets bevakning ingår alla kostnader Trafikverket har 

med anledning av bevakningen. Utöver kostnader för bevakande projektle-

dare ingår t.ex. kostnader för erforderliga specialister och administration av 

bevakningsuppdraget. 

 

Kommunen kommer att teckna ett exploateringsavtal med Hemavan  

Västbyn Utveckling AB där det framgår att exploatören i sin tur ska ersätta 

kommunen för samtliga nedlagda kostnader med anledning av byggandet av 

C-korsningen. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-03-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23 § 25. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att teckna avtal med Trafikverket för medfinansiering av anslutning E12 

Västbyn Hemavan. 

----- 
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Exploateringsavtal - Björkfors 1:1143 m.fl. bostäder vid Elins 

väg i Hemavan i Storumans kommun 
 

Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 

och Praare AB. 

 

Exploateringen avser fastigheterna Björkfors 1:1143 m fl fastigheter i 

Hemavan.  

 

I avtalet sägs bland annat: 

 

o Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt ge-

nomförande av detaljplanen för fastigheten Björkfors 1:1143 m.fl. fas-

tigheter i Hemavan. 

o Exploatören är ägare till fastigheten Björkfors 1:1143 samt avstyckade 

fastigheterna Björkfors 1:1156 – Björkfors 1:1177. Storumans kommun 

är ägare till del av Björkfors 1:5. 

o För området finns sedan tidigare ett påskrivet exploateringsavtal daterat 

2017-08-08. Det exploateringsavtalet avser en äldre detaljplan. Detta 

exploateringsavtal ersätter det tidigare avtalet. 

o Kommunen upplåter mark till Exploatören utan ersättning för infart till 

området på fastigheten Björkfors 1:5. 

o Exploatören upplåter mark till Kommunen för elljusspår genom nyttjan-

derättsavtal. Nyttjanderätten upplåts utan ersättning. Nyttjanderätten ska 

genom Kommunens försorg säkerställas genom inskrivning i fastighet-

en. 

o Exploatören medger att ledningsrätt upplåts utan ersättning för kommu-

nala VA-ledningar och bredbandsnät till förmån för Kommunen innebä-

rande rätt att vidmakthålla och underhålla anläggningarna. 

o Exploatören utför och bekostar lokalgata med dike i anslutning till gata i 

enlighet med gällande detaljplan. Gatan skall anpassas till kraven för 

brand- och renhållningsfordon och tillåts inte luta mer än 1/10 för att i 

första hand möjliggöra åtkomst för räddningstjänstens fordon. Sedan ti-

digare är en ca 5 meter bred gata samt vändplan med 18 meter i diame-

ter anlagd. Gatan kommer inte att asfalteras. Belysning skall anläggas i 

anslutning till gatan. 
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o Kungsvägen, som exploateringsområdet ansluter till, saknar idag separat 

gångväg. Det pågår ett arbete mellan olika exploatörer/intressenter att få 

till stånd en gångbana/trottoar efter Kungsvägen. Ett avtal tas fram mel-

lan exploatörerna som tillsammans ska redovisa ett förslag till lösning 

för Kungsvägens samfällighetsförening. Exploatören ska vara en av par-

terna i detta avtal. Förslag till utformning av gångbana/trottoar måste 

godkännas av Kungsvägens samfällighetsförening. 

o Exploateringsområdet skall anslutas till kommunens ledningar för 

dricksvatten och spillvatten. Exploatören förbinder sig att utföra och be-

kosta: 

 alla stam- och huvudledningar för vatten och avlopp inom exploate-

ringsområdet till av kommunen upprättad förbindelsepunkt 

 nödvändiga dag- och markvattenavledning inom tomtområdet och 

fram till recipient 

 Framtida köpare av tomt/fastighet erlägger anläggningsavgift enligt 

kommunens gällande va-taxa. Ifall exploatören själv bygger hus på 

tomt är det exploatören som erlägger anläggningsavgiften. 

o Exploatören ska utföra förberedelse för bredband genom att förlägga ka-

nalisation (skyddsrör, kabelbrunnar) allt enligt projekterat underlag och 

anvisningar från kommunens stadsnät. Kanalisationen till anvisad an-

slutningspunkt utförs även av exploatören. 

o För fullgörande av exploatörens skyldigheter enligt detta avtal lämnar 

exploatören en säkerhet till ett värde av 300 000 kr i form av garanti 

som kommunen kan godkänna. 

Då det vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 fanns tveksamheter 

kring registreringsbevis med rätt firmatecknare samt negativt resultat, ut-

gick ärendet för kompletteringar. 

Ärendet har härefter kompletterats med registreringsbevis och inför dagens 

sammanträde ytterligare med revisorsintyg och årsredovisningar.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal. 

----- 
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Samråd - Komplettering av LIS-plan (Landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen) 
 

Syftet med skyddet av våra stränder är att långsiktigt trygga förutsättning-

arna för allmänhetens tillgång till strandområden samt att bevara goda livs-

villkor för djur- och växtliv på land och i vattnet. Nuvarande strandskydd 

från 1 juni 2009 regleras i 7 kap. Miljöbalken och omfattar land- och vat-

tenområden intill 100 meter från strandlinjen vid havet, insjöar och vatten-

drag i hela Sverige. Det finns ett antal undantag från grundregeln, så kallade 

särskilda skäl, av vilka den vanligaste är att stranden redan är ianspråktagen 

av befintlig bebyggelse. Kommunerna har möjlighet att lägga till ytterligare 

ett särskilt skäl att ge undantag från strandskyddsbestämmelserna, så kal-

lade LIS-områden, vilket står för ”Landsbygdsutveckling i strandnära lä-

gen”. LIS-områdena ska redovisas i kommunens översiktsplan för att sedan 

kunna åberopas i samband med efterföljande detaljplaneläggning och bygg-

lovsärenden.  

 

Kommunfullmäktige har 2014 antagit nu gällande LIS-plan som är ett te-

matiskt tillägg till översiktsplanen där lämpliga LIS-områden pekats ut.  

 

Syftet med en LIS-plan är att bidra till en hållbar och långsiktig lands-

bygdsutveckling. För Storumans kommun är det viktigt att tillskapa möjlig-

heter till nya bostäder i attraktiva lägen samt ge plats för näringar som kan 

bidra till såväl ökad turism som fler arbetstillfällen på landsbygden. Sedan 

gällande LIS-plan togs fram har fler visat intresse för landsbygdsutveckling 

och kommunen har annonserat att planen ska kompletteras, varefter ytterli-

gare intresseområden framkommit.  

 

Ett förslag till komplement till den nu gällande planen i form av ytterligare 

områden har upprättats med utgångspunkt från önskemål från medborgare 

över åren. Ett första tidigt samråd skedde under 2020 med byar och same-

byar samt annonsering på kommunens hemsida och Facebook för att in-

hämta förslag. Fältbesök har skett under sommar och höst 2020.  

 

Vid tidigt informellt samråd med samebyarna har ett fåtal av områdena 

identifierats som känsliga. Inför starten av den formella samrådsprocessen 

har kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23 tagit ställning till tre speci-

fika områden innebärande att endast del av område 2 Stor-Bastuträsket samt 

hela område 14 Laisbäck 1:4 m.fl. ska ingå i samrådsunderlaget och att hela 

område 26 Umfors ska strykas.  
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Bedömning 

Rennäringens inkomna synpunkter har bearbetats och genom arbetsutskot-

tets ställningstagande är förslaget till komplettering av LIS-planen färdigt 

för samråd.   

 

Beredande organs förslag 

Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2021-03-30. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utsända förslaget till komplettering av LIS-planen på samråd.  

----- 
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Initiativärende - genomförande av kommunfullmäktiges 

sammanträden under pandemin 
 

Med hänvisning till ledamots rätt att väcka ärende i nämnd (initiativrätt) enligt 4 

kap. 2 § Kommunallagen har Hans-Peter Carlson (L) initierat rubricerade ärende 

där han föreslår 

 

att samtliga ledamöter ska delta vid nästa kommunfullmäktige 

 

att nästa kommunfullmäktige genomförs helt digitalt 

 

att ledamöterna tillåts använda egna enheter och vara uppkopplade varifrån 

de vill.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att överlämna ärendet till kommunfullmäktiges presidium. 

----- 
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Godkännande av aktieägaravtal vid bildande av intressebolag 

för lägenhetsproduktion i Hemavan 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-21 

 

att godkänna att Fastighets AB Umluspen får bilda ett intressebolag för att 

främja bostadsförsörjningen i kommunen 

 

att ett aktieägaravtal ska upprättas mellan delägarna i intressebolaget 

 

att aktieägaravtalet ska underställas kommunstyrelsen för godkännande in-

nan bolaget bildas. 

 

De tre delägarna till intressebolaget Fastighets AB Lassoskogen under 

bildande, Fastighets AB Umluspen, Contractor Fastigheter i Norr AB och 

Vikbergs Fastighetsförvaltning AB, har kommit överens om ett aktieägarav-

tal. Parterna avser att ingå avtalet i syfte att reglera villkoren för bedrivande 

av bolagets verksamhet samt parternas mellanhavanden som aktieägare i 

bolaget. 

 

I aktieägaravtalet finns bland annat angivet vilka frågor som kräver att 

samtliga röster biträder beslutet vid bolagsstämma samt förhållandet till 

Storumans kommun. Eftersom Fastighets AB Umluspen är ett helägt dot-

terbolag till Storumans kommunföretag AB är man skyldig att tillämpa 

ägarpolicyn för Storumans kommun.  

 

Enligt Storumans kommuns ägarpolicy ska Storumans kommunföretag AB 

godkänna aktieägaravtalet. Aktieägaravtalet bedöms för sin giltighet där-

med behöva godkännas både av kommunstyrelsen och styrelsen i Storu-

mans Kommunföretag AB.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-03-29. 

 

Koncernchefens förslag 

 

att aktieägaravtalet godkänns. 
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Yrkande 

Hans-Peter Carlson (L) yrkar  

 

att ärendet återremitteras för att se över möjligheterna att antingen stryka 

eller ändra lydelsen i punkt 4.2 under avsnitt 4 Finansiering, vinst-

disposition m.m. i aktieägaravtalet. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller vid  

senare tillfälle, vilket innebär bifall till Hans-Peter Carlsons återremiss- 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 

avgöras vid senare tillfälle och därmed återremitteras. 

  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet för att se över möjligheterna att antingen stryka  

eller ändra lydelsen i punkt 4.2 under avsnitt 4 Finansiering, vinst-

disposition m.m. i aktieägaravtalet. 

----- 
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Trafikförsörjningsplan 2021-2024 för Storumans kommun 
 
Förslag till trafikförsörjningsplan för perioden 2021-2024 har upprättats. 

 

Planen samlar samtliga trafikfrågor och fungerar som stöd för den kommu-

nala planeringen, övrig samhällsplanering och dialog med allmänheten. 

 

Trafikförsörjningsplanens mål och nuläge är utifrån Storumans kommuns 

strategiska plan 2021-2024, antagen av fullmäktige 2019-06-11,  strategi för 

CO2 effektiva resor, översiktsplan, kommunstyrelsens  verksamhetsplan, 

digitala möten och energismart resande, strategi för ladd- infrastruktur i 

Storumans kommun 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. 

 

Beredande organs förslag 

Trafikplanerare Emma Hörnqvists tjänsteutlåtande 2021-03-30. 

 

Vid sammanträdet görs redaktionella ändringar i dokumentet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa trafikplan 2021-2024 för Storumans kommun. 

----- 
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KS § 43  KS/2020:851 - 000 

 

Samråd om vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt - 

förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvali-

tetsnormer 2021-2027 
 

Länsstyrelsen i Norrbottens län, som också är Vattenmyndighet i Botten-

vikens vattendistrikt, har tagit fram reviderade förslag till förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer inför vattenarbetet 2021 – 2027. I 

samrådet ingår även ett förslag till en delförvaltningsplan med åtgärder mot 

vattenbrist och torka för Bottenvikens vattendistrikt. 

 

Syftet med direktivet är att skydda och förbättra vattenkvaliteten i vatten-

drag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden 

 

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter från olika aktörer (myndig-

heter, organisationer, företag och privatpersoner) så att beslut kan fattas uti-

från ett så brett underlag som möjligt. 

 

Samrådshandlingarna innehåller förslag till föreskrifter för miljökvalitets-

normer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram samt tillhörande handlingar. 

Handlingarna omfattar perioden 2021 - 2027 och avser arbetet för vatten 

som inte är påverkat av vattenkraftsutbyggnad. Synpunkter på samråds-

handlingarna ska lämnas senast den 30 april 2021. 

 

Det Vattenmyndigheten främst vill att kommunen fokuserar yttrandet på är 

synpunkter på miljökvalitetsnormer för vatten och föreskriften, användar-

vänligheten hos underlaget i VISS i arbetet med åtgärdsmyndighet, tillsyns- 

och prövningsmyndighet samt vid fysisk planering.  

 

Ärendet har interremitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som 

lämnat synpunkter/förslag till yttrande.  

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-03-25. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt 

enligt upprättat förslag. 

----- 
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KS § 44  KS/2020:852 - 000 

 

Samråd om vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt - 

förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitets-

normer m.m. inför vattenarbetet 2021-2027 
 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län, som också är Vattenmyndighet i  

Bottenhavets vattendistrikt, har tagit fram reviderade förslag till förvalt-

ningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer inför vattenarbetet 

2021 – 2027. I samrådet ingår även ett förslag till en delförvaltningsplan 

med åtgärder mot vattenbrist och torka för Bottenhavets vattendistrikt. 

 

Syftet med direktivet är att skydda och förbättra vattenkvaliteten i vatten-

drag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden 

 

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter från olika aktörer (myndig-

heter, organisationer, företag och privatpersoner) så att beslut kan fattas uti-

från ett så brett underlag som möjligt. 

 

Samrådshandlingarna innehåller förslag till föreskrifter för miljökvalitets-

normer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram samt tillhörande handlingar. 

Handlingarna omfattar perioden 2021 - 2027 och avser arbetet för vatten 

som inte är påverkat av vattenkraftsutbyggnad. Synpunkter på samråds-

handlingarna ska lämnas senast den 30 april 2021. 

 

Det Vattenmyndigheten främst vill att kommunen fokuserar yttrandet på är 

synpunkter på miljökvalitetsnormer för vatten och föreskriften, användar-

vänligheten hos underlaget i VISS i arbetet med åtgärdsmyndighet, tillsyns- 

och prövningsmyndighet samt vid fysisk planering 

 

Remisshandlingarna har översänts till miljö- och samhällsbyggnadsnämn-

den som har lämnat synpunkter/förslag till yttrande. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-03-24.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt 

enligt upprättat förslag. 

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 32 (49)  

    

Kommunstyrelsen 2021-04-06  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 45  KS/2021:44 - 000 

 

Remiss - promemorian Ordning och reda på avfallet 
 

Miljödepartementet har i remiss daterad 2021-01-29 gett Storumans kom-

mun möjlighet att lämna synpunkter på rubr. promemoria. Yttrande ska 

lämnas till departementet senast den 14 maj 2021. 

 

Ärendet har överlämnats till teknisk chef samt internremitterats till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden som lämnat synpunkter/förslag till yttrande.  

 

Tekniske chefens samlade bedömning är att det är bra att det skapas tydliga 

riktlinjer med syfte att förbättra avfallshanteringen och öka tillsynsmyndig-

heternas möjligheter att säkerställa syftet med miljöbalken.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2021-03-01. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att lämna yttrande till Miljödepartementet utifrån teknisk chefs tjänsteutlå-

tande och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens synpunkter. 

-----  
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KS § 46  KS/2021:50 - 000 

 

Remiss - reviderade riksintressen för kommunikationer 
 

Trafikverket har i remiss daterad 2021-01-27 gett Storumans kommun möj-

lighet att senast den 23 april 2021 lämna synpunkter på förslag till revide-

rade riksintressen för kommunikationer.  

 

Länsstyrelsen har härefter meddelat att man avser inhämta synpunkter från 

Region Västerbotten och länets kommuner för att lämna ett samlat yttrande 

till Trafikverket. Synpunkterna ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 

9 april.  

 

Ärendet har överlämnats till stabschef Jimmy Lindberg. 

 

Stabschefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Trafikverkets föreslagna revidering av riksintresse för kommunikationer 

påverkar Storumans kommun genom att del av Inlandsbanan, sträckan  

Gällivare-Storuman,  tillkommer.  

 

Idag utgör E12 och E45 samt Tvärbanan Hällnäs--Storuman riksintresse för 

kommunikationer i Storumans kommun. Att en väg eller järnväg identifie-

rats som ett ”riksintresse” betyder att den så långt som möjligt ska skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. Detta innebär i exempel-

vis Hemavan tyvärr att det är mycket svårt och ibland mer kostnadskrä-

vande för exploatörer att planera tillkommande bebyggelse utan planskilda 

korsningar då framkomlighet värderas högt. Denna problematik förstärks i 

och med att dalgången är smal varför utrymmet som medger bebyggelse 

endast finns i omedelbar närhet till E12. Att en väg eller järnväg utgör ett 

riksintresse gör å andra sidan det mer motiverat att investera skattemedel i 

drift och utveckling av densamma. Bebyggelse efter Inlandsbanan är inte 

lika expansiv som den är i Hemavan och terrängen är inte heller lika svår 

varför förslaget bör ses som positivt. 

 

Storuman kommun bör styrka Trafikverkets förslag att Inlandsbanan mellan 

Storuman och Gällivare klassas som riksintresse. Önskvärt vore att även 

sträckan Östersund-Storuman klassas som riksintressen i det fall det blir 

avbrott på södra delen av Stambanan genom övre Norrland kan Inlandsba-

nan vara bättre rustad för omledning. 

 

Beredande organs förslag 

Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2021-03-29.  
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KS § 46 – forts.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tillstyrka Trafikverkets förslag och lämna yttrande utifrån synpunkterna 

i stabschefens tjänsteutlåtande och bedömning.  

----- 
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KS § 47  KS/2021:51 - 000, KS/2021:53 - 000 

 

Remiss - betänkandet Tillgängliga stränder - ett mer differen-

tierat strandskydd (SOU 2020:78) 
 

Miljödepartementet har i remiss daterad 2021-02-01 gett Storumans kom-

mun möjlighet att lämna synpunkter på rubr. betänkande. Yttrande ska ha 

kommit in till departementet senast den 3 maj 2021. 

 

Ärendet har överlämnats till stabschefen samt internremitterats till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden som lämnat synpunkter/förslag till yttrande.  

 

Beredande organs förslag 

Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2021-03-26. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande till Miljödepartementet enligt upprättat förslag.  

----- 
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KS § 48  KS/2021:53 - 000 

 

Remiss - Skogsutredningens betänkande Stärkt äganderätt, 

flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) 
 

Miljödepartementet har i remiss daterad 2021 gett Storumans kommun möj-

lighet att lämna synpunkter på rubr. betänkande. Yttrande ska ha inkommit 

senast den 30 april 2021.  

 

Ärendet har överlämnats till stabschefen för tjänsteutlåtande/förslag till ytt-

rande.  

 

Beredande organs förslag 

Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2021-03-30. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
  

att lämna yttrande till Miljödepartementet utifrån stabschefens tjänsteutlå-

tande och bedömning. 

----- 
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KS § 49  KS/2021:131 - 000 

 

Remiss - Förslag till nya föreskrifter för väg E12 Väster-

bottens län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter 

(TRVTFS:2019:40) om hastighetsbegränsning på väg E12 
 

Trafikverket har i remiss daterad 2021-03-04 gett Storumans kommun möj-

lighet att lämna synpunkter på förslag till nya hastighetsföreskrifter för E12 

i Västerbottens län. Yttrande ska ha inkommit till Trafikverket senast den 

15 april 2021. 

 

Ärendet har överlämnats till stabschefen för tjänsteutlåtande/förslag till 

yttrande.  

 

Bedömning 

Det nya förslaget till föreskrifter för väg E12 innebär inga förändringar för 

den del av E12 som går igenom Storumans kommun. Sträckan E45 Storu-

man Södra – Riksgränsen (209 km) är dock fortsättningsvis skyltad 90 

km/h. Det har under tiden sedan hastighetssänkningen från 100 km/h inte 

redovisats några åtgärder som kunnat möjliggöra en återgång till tidigare 

skyltade 100km/h vilket är en stark önskan hos såväl turistnäringen som 

kommunen. 

 

Beredande organs förslag 

Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2021-03-29. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att meddela Trafikverket att förslaget till nya föreskrifter för väg E12 till-

styrks samt att en hastighetshöjning sträckan Storuman-Riksgränsen vore 

önskvärd på sikt.  

----- 

 

 

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 38 (49)  

    

Kommunstyrelsen 2021-04-06  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 50  KS/2021:3 - 000 

 

Remiss - Regional livsmedelsstrategi 2021-2030 (Mer mat från 

Västerbotten) 
 

Region Västerbotten har i remiss daterad 2021-03-23 gett Storumans kom-

mun möjlighet att lämna synpunkter på förslag till en regional livsmedels-

strategi – Mer mat från Västerbotten.  

 

Syftet med strategin är att skapa förutsättningar och visa vägen för en stärkt 

livsmedelsnäring i Västerbotten. Förslaget har tagits fram i ett samarbete 

mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och LRF Väster-

botten.  

 

Synpunkter på förslaget till regional livsmedelsstrategi ska lämnas senast 

den 23 april 2021.  

 

Ärendet har översänts till näringslivskontoret för synpunkter/förslag till ytt-

rande.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till presidiet att lämna yttrande över remissen.  

----- 
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KS § 51  KS/2021:169 - 450 

 

Styrgrupp för översyn av resurshantering för utveckling av 

Storumanterminalen och den kommunala avfallshanteringen 
 

I samband med att kommunfullmäktige antog ny renhållningsordning för 

Storumans kommun 2021-02-16 beslutades att styrgrupp tillsätts med upp-

gift att se över logistik, infrastruktur och affärslösningar för resurshantering 

med syfte att utveckla Storumanterminalen och den kommunala avfallshan-

teringen.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att styrgruppen ska ha följande sammansättning:  

 

o Kommunstyrelsen – två (2) representanter, varav en sammankallande 

o Tekniska avdelningen – två (2) representanter 

o Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – en (1) representant 

o Näringslivskontoret – en (1) representant 

 

att styrgruppen har rätt att adjungera ytterligare personer vid behov 

 

att utse Tomas Mörtsell (C) och Karin Malmfjord (S) till kommunstyrel-

sens representanter i styrgruppen  

 

att Tomas Mörtsell (C) är sammankallande. 

-----  
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KS § 52  KS/2021:83 - 106 

 

Nominering till Norrlandsförbundet 
 

Vid Norrlandsförbundets senaste förbundsmöte beslutades att erbjuda med-

lemskommuner och –regioner att nominera personer till Norrlandsförbun-

dets styrelse, länsgrupper och valberedning.  

 

I skrivelse från Norrlandsförbundet 2021-02-18 framgår närmare vilka olika 

funktioner som är aktuella att nominera till.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att nominera Patrik Persson (C) till länsgruppen för Västerbottens län.  

----- 
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KS § 53  KS/2021:127 - 107 

 

Föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk förening 

2021 
 

Kommuninvest ekonomisk förening håller föreningsstämma den 15 april 

2021 i Stockholm. Medlemmarna ges möjlighet att delta digitalt.  

 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20, § 86 beslutat att uppdra till kommun-

styrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstäm-

mor, årsmöten, föreningsstämmor m.m. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avstå från att delta vid föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk 

förening 2021 och därmed inte utse något ombud.  

----- 
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KS § 54  KS/2021:59 - 106 

 

Föreningsstämma med Småkom 2021 
 

Småkom håller föreningsstämma den 21 april 2021 som genomförs digitalt 

via Zoom. 

 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20, § 86 beslutat att uppdra till kommun-

styrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstäm-

mor, årsmöten, föreningsstämmor m.m. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Tomas Mörtsell till kommunens ombud vid Småkoms förenings-

stämma 2021. 

----- 
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KS § 55  KS/2021:170 - 106 

 

Årsmöte med Giron sámi teahtér (samisk teater) 2021 
 

Föreningen Giron sámi teáhter kallar till årsmöte den 23 april 2021. Årsmö-

tet genomförs digitalt samt fysiskt i Kiruna för ett begränsat antal personer.  

 

Kommunfullmäktige har 2018-11-20, § 86 beslutat att uppdra till kommun-

styrelsen att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstäm-

mor, årsmöten, föreningsstämmor m.m. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Ulf Vidman till kommunens ombud vid årsmöte med Giron sámi 

teáhter 2021. 

----- 
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KS § 56  KS/2021:5 - 009 

 

Uppföljning - projektverksamhet 
 

Kommunstyrelsen har 2021-02-02 fastställt uppföljningsplan för de egna 

verksamheterna.  

 

Enligt planen ska projektverksamheten följas upp vid dagens sammanträde 

och i anslutning till sammanträdet lämnas följande redovisning.  

 

Uppföljningen gäller projekt som beslutats av kommunstyrelsen eller kom-

munstyrelsens arbetsutskott inom ramen för bygdeavgiftsmedel avsatta för 

medfinansiering av projekt, och som pågår under innevarande år – totalt 17 

projekt för 2021. Kommunstyrelsen medfinansierar projektet NLC Storu-

manterminalen etapp 2 (triangelspår) med medel ur investeringsbudgeten. 

Ytterligare projekt bedrivs i kommunen men med annan typ av finansiering 

och/eller via beslut i andra nämnder eller styrelser, till exempel inom fri-

tids-, kultur- och utbildningsnämnden, näringslivskontoret och via Akademi 

Norr.  

 

Projekten som ingår i uppföljningen har en kommunal medfinansiering på 

cirka 8 462 000 kronor.  Kvarvarande medfinansieringsutrymme att besluta 

om för år 2021är ungefär 5 507 000 kronor.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen.  

-----  
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KS § 57  KS/2021:5 - 009 

 

Uppföljning - översiktlig planering 
 

Kommunstyrelsen har 2021-02-02 fastställt uppföljningsplan för de egna 

verksamheterna.  

 

Enligt planen ska verksamheten med översiktlig planering följas upp vid 

dagens sammanträde. I anslutning till sammanträdet lämnas följande redo-

visning.   

 

Stabschefen är ansvarig att ta fram utställningshandlingar för den översikt-

liga planeringen. Verksamhetens uppdrag består i huvudsak av att hand-

lägga och samordna kommunala översiktsplaner och kommunala fördju-

pade översiktsplaner. I uppdraget ingår också att följa och bevaka översikt-

lig kommunal planering på internationell, nationell, regional och lokal nivå 

som har betydelse för kommunen.   

  

Ett pågående arbete är framtagandet av en fördjupad översiktsplan över 

Tärnaby. Processen sker med en styrgrupp av politiker från Tärnaby samt i 

dialog med medborgare, näringsidkare och civilsamhället. Den fördjupade 

översiktsplanen över Tärnaby ska nu samrådas med berörda myndigheter, 

region och kommuner för att sedan bearbetas. Planförslaget ska därefter 

hållas tillgängligt för allmänheten och skickas ut till berörda myndigheter 

för granskning. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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KS § 58  KS/2021:5 - 009 

 

Verksamhetsuppföljning - arbetsmarknadsenhet 
 

Kommunstyrelsen har 2021-02-02 fastställt uppföljningsplan för de egna 

verksamheterna.  

 

Enligt planen ska arbetsmarknadsenhetens verksamhet följas upp vid da-

gens sammanträde. I anslutning till sammanträdet lämnas följande redovis-

ning.  

 

Arbetsmarknadsenhetens ansvar är att samordna kommunens engagemang i 

arbetsmarknadsåtgärder och därmed verka för minskad arbetslöshet och  

bidragsberoende bland kommunens invånare. Enhetens målgrupp är unga 

16 till 24 år, nyanlända i Sverige, långtidsarbetslösa, personer med nedsatt 

arbetsförmåga, personer som är eller har varit sjukskrivna och har behov av 

stöd för återgång i arbetet.   

  

Målsättningen är att stärka individens personliga förutsättningar och att  

bidra till att stärka kompetensförsörjningen i Storumans kommun. Målsätt-

ningen specifikt för AFA verksamheten (arbete för alla) är att en person per 

år ska återgå till den reguljära arbetsmarknaden. 

  

Enheten har en nettobudget på 2 243 000 kronor år 2021. Enheten bedömer 

att man kommer att klara att bedriva verksamheten inom tilldelad budget-

ram 2021.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt.  

----- 
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KS § 59  KS/2020:200 - 019 

 

Lägesrapport från beredningsgruppen vid extraordinära 

händelser - covid-19 
 

Vid sammanträdet lämnar koncernchefen följande lägesrapport. 

 

Under slutet av januari tog smittspridningen åter fart i kommunen. Smitt-

spridningen har framförallt skett inom skolverksamheten vilket lett till 

smitta bland elever, personal och föräldrar. Framförallt gymnasieskolan och 

högstadiet i Storuman har bedrivit dela av undervisningen på distans under 

mars och början på april. Smittspridningen har åter stannat upp då ingen 

smittad i kommunen har konstaterats under vecka 13. 

 

Totalt hade kommunen 415 sjukdomsfall till och med vecka 12. Antalet  

sjukdomsfall uppgår till 709 per 10 000 invånare vilket är något lägre än 

riksgenomsnittet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att notera lägesrapporten.  

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 48 (49)  

    

Kommunstyrelsen 2021-04-06  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 60   

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut Beslutsdatum 

Färdtjänst (9.1) Januari 2021 

Februari 2021 

Skolskjuts (10.3) Januari 2021 

Februari 2021 

Yttrande över förslag till detaljplan (3.8) Januari 2021 

Yttranden över ansökningar om förvärvstillstånd 

(5.10) 

Januari 2021 

Februari 2021 

Beslut om att avstå från att lämna yttrande över 

externa remisser (5.13) 

Januari 2021 

Februari 2021 

Brådskande ärende (5.3)  

Yttrande över remiss Gränsdragning mellan syd-

samisk och umesamisk ortografi samt umesamiskt 

namn för tätorten Lycksele 

2021-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 23-24, 26-30 2021-03-23 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KS § 61   

 

Meddelanden 
 

KS/2021:62 

Myndigheten för kris och beredskaps (MSB) beslut 2021-03-15 i tillsynsä-

rende avseende tillgång till utförare av sotning och brandskyddskontroll en-

ligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. MSB avslutar ärendet i och med 

att avtal tecknats med ny entreprenör.  

 

Bergsstatens beslut om förlängning av följande undersökningstillstånd en-

ligt minerallagen: 

 

Ärende-

beteckning 

Beslutsdatum Undersöknings-

tillstånd 

Sökande 

KS/2017:912 2021-02-03 Gunnarn nr 32 Agnico Eagle  

Sweden AB 

KS/2017:913 2021-02-03 Gunnarn nr 33 Agnico Eagle  

Sweden AB 

 

KS/2020:257 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Fastighets AB Umluspen 2020-12-14 

o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2020-11-30 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera meddelandena och konstaterar att Fastighets AB Umluspen för år 

2021 har budgeterat ett överskott för bolagets egen verksamhet på 408 000 

kronor respektive ett underskott på 867 000 kronor för de fastigheter bola-

get förvaltar åt Storumans kommun.  

----- 

 

 

 

  

  

 


