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KS § 62  KS/2021:199 - 007 

 

Förklaring från kommunstyrelsen över revisionsanmärkning 

i revisionsberättelse för år 2020 
 

Bakgrund 

I revisionsberättelsen för 2020 riktar kommunrevisorerna anmärkning mot 

kommunstyrelsen för bristande ledning, samordning och uppsikt över hur 

kommunens samlade verksamhet arbetar med intern kontroll. Revisorerna 

beskriver att under en längre tidsperiod har kommunstyrelsen inte säker-

ställt att detta arbete fullgörs enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och be-

slut. Revisorerna beskriver vidare att bristande intern kontroll vid hante-

ringen av fastigheten Montören 1 (brandstation/kommunförråd) har innebu-

rit förtroendeskada och ekonomisk skada för kommunen och dess helägda 

aktiebolag. 

 

Enligt 5 kap. 32 § Kommunallagen ska kommunfullmäktige från de ansva-

riga hämta in förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberät-

telsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 26 att hämta in förklaring från 

kommunstyrelsen över revisionsanmärkningen innan kommunfullmäktiges 

behandling av årsredovisning och ansvarsfrihet för styrelser och nämnder. 

 

Reglementet för intern kontroll 

Kommunfullmäktige fastställde 2007-02-27 ett reglemente för intern kon-

troll. I reglementet anges det bland annat att nämnderna och styrelsen ska 

upprätta en särskild plan för interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen 

av den interna kontrollen ska löpande rapporteras till nämnden/styrelsen. 

Nämnden/styrelsen ska i samband med upprättande av verksamhetsberättel-

sen vid årets slut rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 

kontrollen inom nämnden/styrelsen till kommunstyrelsen. Kommunstyrel-

sen ska med utgångspunkt från nämndernas/styrelsens uppföljningsrappor-

ter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall 

förbättringar behövs föranstalta om sådana. Styrelsen ska också informera 

sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen. En 

sammanställning av rapporterna från föregående år ska redovisas till kom-

munfullmäktige senast mars månad. 

 

Förklaring  

Internkontrollplaner har upprättats av kommunstyrelsen, nämnder och 

kommunala bolag. Uppföljning av internkontrollplan har gjorts i kommun-

styrelsen, nämnder och kommunala bolag. 
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KS § 62 – forts.  

 

Kommunstyrelsen har inte uppmärksammat reglementets delar rörande ut-

värdering av kommunens samlade system för intern kontroll, sammanställ-

ning av rapporterna från föregående år och redovisning av sammanställ-

ningen av rapporterna till kommunfullmäktige. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-04-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 31. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att överlämna förklaringen över anmärkningen till kommunfullmäktige. 

----- 
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KS § 63  KS/2020:266 - 456 

 

Motion - kompostering av matavfall 
 

Karin Malmfjord (S), Peter Åberg (S) och Gunilla Lundgren (S) har  

2020-04-07 lämnat in en motion om kompostering av matavfall.  

 

I den nationella avfallsplanen är det långsiktiga målet en cirkulär ekonomi 

där avfall i princip inte uppstår och resurser behålls i samhällets kretslopp 

eller på ett hållbart sätt återförs till naturens eget kretslopp. Genom att ta 

hand om det egna matavfallet skapas förutsättningar att göra egen jord som 

kan användas till jordförbättring och odling istället för att beställa jord och 

gödning från andra delar av Sverige. Matavfall är en resurs som ska tas om 

hand nära källan.  

 

Motionärerna föreslår 

 

att en informationskampanj genomförs i syfte att uppmuntra hushåll till att 

kompostera avfall.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-21 § 52 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till tek-

nisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2021-05-03.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 32. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att information om kompostering och matavfall får ske i samband med de 

planerade informationsinsatserna i kretsloppsplanen 

 

att informationsinsatserna ska göras i samverkan med kommunikatören och 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

----- 
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KS § 64  KS/2020:930 - 822 

 

Motion - nytt badhus i Storuman 
 

Gunilla Lundgren (S) har 2020-12-01 lämnat in en rubr. motion. 

 

I slutet av 1960-talet byggdes badhuset i Storuman, vilket innebär att nuva-

rande badhus är över femtio år. Frågan om ett nytt badhus i Storuman har 

lyfts vid ett flertal tillfällen, senaste gången var för elva år sedan. Det är en 

tidsfråga när det inte längre går att laga och reparera badhuset. 

 

Om badhuset måste stängas får skolan problem med att kunna erbjuda ele-

ver simundervisning. Stängt badhus påverkar även andra människor som 

behöver badhuset för att upprätthålla sin hälsa. 

 

Gunilla Lundgren föreslår 

 

att framtida badhusutredningar även innefattar Storumans behov av ett nytt 

badhus 

 

att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden utreder hur de ska kunna er-

bjuda kommunens elever simundervisning när det inte finns ett badhus i 

kommunen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 138 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Tidigare motion och inkomna medborgarförslag om simhall i kommunens 

västra del ska presenteras i en utredning för kommunfullmäktige juni 2021. 

I utredningen kommer även förutsättningarna för nuvarande simhall i  

Storuman samhälle att belysas. En helhetsbedömning för hela kommunen 

kommer att måsta ske med beaktande av kommunens ekonomiska förutsätt-

ningar, nyttan för medborgarna och prioritering med förtur för kommunal 

lagstadgad verksamhet.  

 

Den del av motionen att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden ska utreda 

hur de ska kunna erbjuda kommunens elever simundervisning när det inte 

finns badhus i kommun, bedöms vara hypotetisk när det inte finns något 

som under överskådlig tid tyder på att det inte kommer att finnas badhus i 

kommunen där elever kan ges simundervisning.  
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KS § 64 – forts. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-04-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 33. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att den del av motionen att framtida badhusutredningar även innefattar  

Storumans behov av nytt badhus bifalls 

 

att den del av motionen att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden utreder 

hur de ska kunna erbjuda kommunens elever simundervisning när det inte 

finns badhus i kommunen avslås. 

----- 
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KS § 65  KS/2020:288 - 829 

 

Medborgarförslag - byggande av skatepark i Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-04-25 där förslagsställaren före-

slår att det byggs en skatepark i betong för ungdomarna i Storuman.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter 

överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Frågan och önskemålet om att bygga en skatepark i Storuman har varit ak-

tuell under flera år. För ungefär fem år sedan undersökte den dåvarande för-

eningen Lilla Vildmannen möjligheterna att söka bidrag för att bygga en 

skatepark. Det arbetet togs senare över av föreningen Korpen i Storuman, 

men bygget blev aldrig av.    

 

Under 2020 påbörjade Storumans IK arbetet med att anlägga en konstgräs-

plan vid Storhälla och de planerar även att bygga en skatepark inom områ-

det.  

 

Storumans kommun planerar inte att själva bygga någon skatepark, ef-

tersom en förening kommer bygga en vid den kommunala anläggningen vid 

Storhälla. Förslagsställaren rekommenderas därför att kontakta Storumans 

IK Fotboll vid frågor om den planerade skateparken.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2021-05-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 34. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

----- 
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KS § 66  KS/2020:341 - 823 

 

Medborgarförslag - motionsrunda runt Badsjön i Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-05-25 där förslagsställaren före-

slår att det anläggs en motionsrunda med olika övningar vid Badsjön i Sto-

ruman.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 86 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Bedömning 

Vid Badsjön finns idag ett utegym beläget som allmänheten får använda. 

Storumans IK bygger även en motionsbana vid Storhälla.   

 

Storumans kommun har inga medel för att utveckla Badsjöns område för 

motionsanläggningar.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2021-04 29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 35. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

----- 
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KS § 67  KS/2020:397 - 332 

 

Medborgarförslag - lekpark på torget i Storuman 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-06-22 där förslagsställaren före-

slår att det anordnas en lekpark vid fontänen på torget i Storuman.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09 att överlämna medborgarförslaget 

till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter 

överlämnats till teknisk chef Tomas Nordström för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 att satsa på att renovera befintliga 

och bygga nya lekplatser i Storuman, Stensele, Hemavan och Tärnaby. 

Kommunstyrelsen beslutade då även att montera ned de lekplatser som inte 

klarade av dagens säkerhetskrav. Som underlag användes bland annat 

material om var det bor flest barnfamiljer och hur barnen på ett säkert sätt 

kan ta sig till lekparken. Samtidigt pågick även ett annat projekt om att ut-

reda möjligheterna till att bygga om torget i centrala Storuman. I utredning-

en diskuterades omfattande åtgärder med bland annat ändrade höjdnivåer 

för marken och eventuella avstängningar av vägen samt även en lekplats 

där. Det finns för närvarande inte några planer på att påbörja arbetet med 

centrum. 

  

När valet av platser för lekplatser i Storuman diskuterades ansågs det inte 

möjligt i dagsläget att få till en säker lekplats i centrala Storuman inom be-

fintlig budget, varför kommunen valde att satsa på andra med lämpliga och 

mer säkra platser på andra stället. Om det blir aktuellt att göra om centrum i 

Storuman finns möjlighet att på nytt aktualisera frågan om en lekpark där.  

  

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2021-04-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 36. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

----- 
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KS § 68  KS/2020:554 - 869 

 

Medborgarförslag - staty i Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-08-25 om att få till stånd en staty 

av Ingemar Stenmark i ett grönområde/park i Tärnaby. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-15 § 110 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande. 

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Förslagsställaren bedömer att detta med all säkerhet skulle gynna besöks-

frekvensen och vara ett lyft för Tärnaby. Förslagsställaren föreslår att 

kommunfullmäktige utser till exempel ordförande i kommunfullmäktige 

och ordförande i kommunstyrelsen att åka ner till Ingemar Stenmark och 

övertyga honom att ge sitt samtycke till att det uppförs en staty av honom 

på en vacker plats.  

 

Förslagsställaren anger att ett sätt att finansiera statyn är att använda sig av 

så kallad crowdfunding i vilket man ger människor en möjlighet att skänka 

pengar till en finansiering av en staty.  

 

Förslagsställarens förslag som i första hand kommunen kan ta ställning till 

är att uppdra till kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens 

ordförande att kontakta Ingemar Stenmark för ett samtycke att en staty av 

honom uppförs i Tärnaby. En följd av ett eventuellt samtycke är att kom-

munen i så fall upplåter mark för statyn.  

  

Uppförandet och finansiering av statyn bedöms ska ske av civilsamhället i 

linje med medborgarförslaget. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-04-19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 37. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bifalla medborgarförslaget innebärande att kommunfullmäktiges ordfö-

rande och kommunstyrelsens ordförande kontaktar Ingemar Stenmark för 

ett samtycke att uppföra en staty av honom i Tärnaby. 

----- 
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KS § 69  KS/2021:255 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2021 för kommunstyrelsen 
 

En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet har upprättats 

för perioden januari–april 2021. Kommunstyrelsens budgetram inklusive 

kapitaltjänst uppgår till 105 749 000 kronor år 2021. Riktpunkt för de första 

fyra månaderna är 33 procent. Nettokostnaderna för de första fyra månader-

na samt en prognos på nettokostnaderna för helåret har ställts i jämförelse 

med budgetramen.  

 

Nettokostnaderna uppgår till 34 460 000 kronor för perioden januari–april 

och 33 procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger enligt rikt-

punkten för perioden och är en procentenhet lägre än motsvarande period 

2020. 

 

Prognosen för helåret är att kommunstyrelsen kommer att ha en positiv av-

vikelse på 9 900 000 kronor mot tilldelad budgetram 2021. Avvikelsen be-

står av 2 150 000 kronor uteblivit tjänsteköp av badhustjänster i Hemavan 

och 7 750 000 kronor avser oanvända omstruktureringsmedel 2021. 

  

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-05-10. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 38. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna upprättad tertialuppföljning för kommunstyrelsen perioden 

januari—april samt prognos för helåret 2021. 

 

Protokollsanteckning 

Karin Malmfjord (S), Bo-Anders Johansson (S), Peter Åberg (S), Maria 

Gardfall (S) och Nils-Erik Dahlberg (S) vill anteckna följande till protokol-

let:  

 

Av tertialuppföljningen (sid 5) framgår att höjningen av brukningsavgifter-

na med 6 procent i stället för 8 procent som vissa ledamöter ställde sig 

bakom vid fastställandet av va-taxa för 2021 (KS/2020:698) har en negativ 

påverkan på budgeten inom affärsdrivande verksamhet.  

----- 
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KS § 70  KS/2021:256 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2021 för Storumans  

kommun 
 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari – april 2021. Uppföljningen innehåller förbrukning till och 

med 30 april jämfört med budget samt prognostiserad förbrukning jämfört 

med budget för hela året. Väsentliga periodiseringar av kostnader och intäk-

ter har gjorts för perioden januari – april. 

 

Kommunen gör en resultatprognos på knappt 22 mnkr för 2021 vilket är 

12,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Orsakerna sammanfattas i 

bättre utfall gällande skatter och generella statsbidrag jämfört med budget 

samt kommunstyrelsens starka resultat.  

 

Det bör noteras att omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildnings-

nämnden prognostiserar ett underskott för 2021.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-05-14.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 39. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättad tertialuppföljning för perioden januari–april samt prognos för 

helåret 2021 godkänns 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppmana nämnderna att se över verksamheterna för att minimera under-

skotten samt notera att de i år och kommande år omfattas av den långsiktiga 

målsättningen att hålla tilldelad budgetram 

 

att nämnderna i samband med delårsrapport för 2021 samt verksamhetsplan 

för 2022 ska redovisa vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans.  

----- 
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KS § 71  KS/2020:698 - 346 

 

Redovisning av ekonomiskt utfall för va-verksamheten per  

30 april 2021 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 att fastställa va-taxan för Sto-

rumans kommun med en höjning med 6 % inför verksamhetsåret 2021.  

 

Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet 2020-11-03 § 159 beslutades 

att va-taxan ska redovisas under 2021 i samband med tertialuppföljning och 

delårsrapport. 

 

Nedan följer ett sammandrag av utfall per 2021-04-30 samt en prognos till 

årets slut.  
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KS § 71 – forts.  

 

Kommentarer till prognosen är följande: 

 

o 86516 Åtgärder med anledning av problem med lukt från avlopps-

reningsverket medför ökade kostnader. 

o 86533 Elkostnaden för det nya vattenverket är betydligt högre än för 

tidigare vattenverk, Vattenskada i det nya vattenverket har hittills 

kostat 130 tkr. Högre kapitaltjänst bokförs mot budgeterat med ca 570 

tkr.  

o 86541 Befarade kundförluster har bokförts med 312 tkr. Minskade in-

täkter med anledning av 6 % taxehöjning medför en minskad intäkt 

med ca 1 mnkr.  

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-05-25. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

----- 
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KS § 72  KS/2021:186 - 351 

 

Allmänna bestämmelser för användande av kommunens all-

männa vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-25 § 140 om allmänna bestämmel-

ser för brukande av Storumans kommuns allmänna vatten- och avloppsan-

läggning, ABVA. Bestämmelserna beslutades med stöd av Lag (2006:412) 

om allmänna vattentjänster. 

 

Lag (2006:412) gäller fortsättningsvis, men kommunens allmänna bestäm-

melser behöver uppdateras med tydliga regler samt gränsvärden för av-

loppsvatten. 

 

Förslag till nya allmänna bestämmelser för användande av kommunens all-

männa vatten- och avloppsanläggning, ABVA har utformats. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-04-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 40. 

 

Kommunstyrelsen föreslår  

 

att kommunfullmäktige antar upprättat förslag till allmänna bestämmelser 

för användande av Storumans kommuns allmänna vatten- och avloppsan-

läggning att gälla från och med 2021-07-01 

 

att tidigare bestämmelser, antagna av kommunfullmäktige 2008-11-25  

§ 140 och gällande från och med 2009-01-01, därmed upphör att gälla.  

----- 
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KS § 73  KS/2019:1259 - 400 

 

Revidering av bilaga 1 till taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken 
 

Storumans kommun har ansvar att kontrollera att miljöbalken och tillhö-

rande förordningar efterlevs, ansvaret har i reglemente delegerats till miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden. Detta ska göras genom att anmälningar, 

ansökningar och tillsyn handläggs och följs upp. Den som initierar ett 

ärende eller får tillsyn ska betala för den tid som ärendet tar inklusive admi-

nistrationen för detta.  

 

Nu gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med tillhö-

rande bilagor antogs av kommunfullmäktige 2019-11 26 § 120 att börja 

gälla från och med 2020-01-01.  

 

Lagstiftningen inom avfallsområdet har ändrats, främst genom att avfalls-

förordningen gjorts om i grunden och nu är indelad i kapitel samt att fler 

områden omfattas av prövning. Detta berör sortering och möjligheter till 

dispens från sorteringskravet för avfall inom verksamheter. Vidare har 

kommunfullmäktige antagit nya avfallsförskrifter för kommunen.  

 

Mot bakgrund av detta föreslår miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en 

revidering av Bilaga 1 omfattande avgifter för ansökan, anmälan och viss 

tillsyn.  

 

Förslaget till den reviderade bilagan innebär en uppdatering och anpassning 

till förändringarna i lagstiftningen och de nya avfallsföreskrifterna för Sto-

rumans kommun. Dokumentet har även gjorts tydligare och mer lättläst 

inom avfallsområdet. Avgifter och prövningarnas omfattning har inte änd-

rats. Ett fåtal prövningar inom andra områden har anpassats bättre till den 

tidsåtgång som krävs för dessa ärenden.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-31 § 29.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 41. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att reviderad Bilaga 1 tillhörande taxa för prövning och tillsyn enligt miljö-

balken fastställs och börjar gälla från och med 2021-08-01 
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KS § 73 – forts. 

 

att nuvarande bilaga, fastställd av kommunfullmäktige 2019-09-25 § 131, 

gäller fram till och med 2021-07-31.  

 

Protokollsanteckning 

Karin Malmfjord (S), Bo-Anders Johansson (S), Peter Åberg (S), Maria 

Gardfall (S) och Nils-Erik Dahlberg (S) vill få följande antecknat till proto-

kollet: 

 

Socialdemokraterna anser att renhållningsfrågor som åligger teknisk verk-

samhet inte ska hanteras av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och ska 

därför heller inte avgiftsbeläggas.  

----- 
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KS § 74  KS/2021:264 - 000 

 

Remiss - Valkretsindelning för val till regionfullmäktige 
 

Region Västerbotten är under innevarande mandatperiod indelat i tre (3) 

valkretsar vid val till regionfullmäktige. En valkrets är ett geografiskt om-

råde vars röstberättigade invånare har rätt att utse representanter till en poli-

tisk församling. 

 

Regionstyrelsen har för avsikt att föreslå att regionfullmäktige beslutar att 

nuvarande valdistriktsindelning ska kvarstå vid 2022 års val till regionfull-

mäktige och att indelningen ska gälla tillsvidare.  

 

Innan ärendet slutbehandlats i regionfullmäktige ska förslaget överlämnas 

till kommunerna för synpunkter. Regionfullmäktiges beslut ska senast den 

31 oktober vara länsstyrelsens tillhanda som därefter fastställer beslutet.  

 

Regionen är under innevarande mandatperiod indelat i följande valkretsar:  

 

o Västerbottens läns norra (Skellefteå och Norsjö kommuner) 

o Västerbottens läns södra (Robertsfors, Umeå, Nordmalings, Vindelns, 

Vännäs och Bjurholms kommuner) 

o Västerbottens läns västra (Dorotea, Malå, Lycksele, Storumans,  

Vilhelmina, Sorsele och Åsele kommuner) 

 

Kommunerna ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på om nuvarande 

valkretsindelning ska kvarstå eller ej.  

 

Yttrande ska vara Region Västerbotten tillhanda senast den 30 juni 2021.  

 

Bedömning 

Samråd har skett med valnämndens presidium som meddelat att man inte 

har något att invända mot att bibehålla nuvarande valkretsindelning i reg-

ionfullmäktige.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-05-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 42. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktige meddelar Region Västerbotten att Storumans 

kommun inte har några invändningar mot att nuvarande valkretsindelning  
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KS § 74 – forts.  

 

kvarstår vid valet till regionfullmäktige 2022 och att indelningen ska gälla 

tillsvidare 

 

att kommunfullmäktige framför önskemål till Region Västerbotten om 

längre remisstid vid kommande remisser.  

----- 
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KS § 75  KS/2021:177 - 822 

 

Utredning – simhall 

 
Frågan om tillgång till simhall och simundervisning för elever i kommu-

nens västra del har aktualiserats genom olika ärenden mot bakgrund av 

bland annat stängningen av simhallen i Hemavan.  

 

KS/2020:593 Motion – simundervisning för elever vid Skytteanska skolan 

i Tärnaby, inlämnad av Hans-Peter Carlson (L) 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 133 att bifalla motionen inne-

bärande att det ska göras en utredning om kommunen ska förvärva och re-

parera befintlig simhall i Hemavan eller producera en ny simhall i Tärnaby 

samt att utredningen ska vara klar för beslut i kommunfullmäktige i juni 

2021.  

 

KS/2020:404 Medborgarförslag – ”Rädda simhall till Tärnaby/Hemavan” 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 134 att bifalla medborgarför-

slaget att utreda förvärv och upprustning av nuvarande simhall i Hemavan 

samt byggnation av ny simhall i Tärnaby.  

 

KS/2020:855 Initiativärende – "Rädda simhallen"/förvärv och renove-

ring av simhallen i Hemavan, initierat i kommunstyrelsen av Marie  

Berglund (SD) 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15 § 183 att utreda förutsättningarna 

att förvärva och renovera befintlig simhall i Hemavan och att samordna ut-

redningen med övriga utredningar i samma ärende.  

 

KS/2020:853 Medborgarförslag – säkerställande av en långsiktig drift av 

simhall i Hemavan 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 38 att avslå medborgarförsla-

get och i stället beakta det i utredningarna i samma ärende. 

 

KS/2020:930 Motion – nytt badhus i Storuman, inlämnad av Gunilla 

Lundgren (S) 

Motionären föreslår att framtida badhusutredningar även innefattar Storu-

mans behov av ett nytt badhus. Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 

§ 138 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motion-

en är under beredning och avses slutbehandlas av kommunfullmäktige 

2021-06-15. 
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KF § 75 – forts.  

 

Utredning 

En utredningsgrupp inom tekniska avdelningen har gjort en utredning vad 

gäller nybyggnation av simhall i Tärnaby respektive Storuman samt som al-

ternativ tagit fram en kostnadskalkyl gällande badresor för elever.  

 

Simhallen i Hemavan byggs nu om till aktivitetshus, vilket innebär att den 

utgår som alternativ i utredningen.  

 

Storumans kommun har tidigare betalat 2,1 mnkr i driftbidrag till Hema-

vans simhall. Möjligheten till fortsatt tjänsteköp av extern aktör ligger öp-

pen.  

 

NCC Building och We Group har kalkylerat fram lösningar på simhall. 

Byggkostnaden beräknas till cirka 52 mnkr i 2020 års prisläge. Offerterna 

ligger på liknande nivå och bedöms marknadsmässiga. I priserna ingår inte 

alla delar i grund- och markarbeten samt inredning m.m. Osäkerheten be-

döms till cirka 20 %. Detta ger en ny simhall med en driftkostnad från 4,67 

mnkr/år. 

 

En offert gällande badresor har begärts in som komplement, eftersom sim-

undervisningen kräver ett skyndsamt alternativ. Att bygga en ny simhall tar 

upp till fem år. 

 

Storumans kommuns investeringsbudget för den skattefinansierade verk-

samheten uppgår i dag till 30 mnkr/år. Om man ska bygga en ny simhall i 

kommunen kommer man under 2-3 år endast att kunna göra mindre investe-

ringar i den övriga skattefinansierande verksamheten. Den skattefinansie-

rande verksamheten är bland annat investeringar i kommunens vägar, väg-

belysning och fastigheter. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2021-05-06. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 43. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att utredningen godkänns. 

 

Yrkanden 

 

Maria Gardfall (S) yrkar 
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KS § 75 – forts.  

 

att utredningen kompletteras med samråd med civilsamhället och tekniska/ 

ekonomiska konsekvenser av de synpunkter som framkommer  

 

Hans-Peter Carlson (L) yrkar 

 

att kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med utredningens första två 

delar i genomförandet av byggnation av simhall i Tärnaby genom  

 

o Förstudie (inkl. samråd med civilsamhället) 

o Programhandling 

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

2. Ordföranden ställer proposition på Maria Gardfalls tilläggsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

3. Ordföranden ställer proposition på Hans-Peter Carlsons tilläggsyr-

kande och finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

 

Omröstning 

Omröstning begärs avseende Hans-Peter Carlsons tilläggsyrkande och föl-

jande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för att tilläggsyrkandet avslås 

o Nej-röst för att tilläggsyrkandet bifalls.  

 

Ledamöter/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

C Tomas Mörtsell    1  

S Maria Gardfall 1   

C Anders Persson   1  

S Nils-Erik Dahlberg   1 

M Ulf Vidman   1  

M Veronika Håkansson   1  

L Hans-Peter Carlson   1  

KD Allan Forsberg    1  

S Karin Malmfjord 1   

S Bo-Anders Johansson  1   

S Peter Åberg 1    

V Daniel Johansson  1  

SD Marie Berglund   1  

  4 8 1 
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KS § 75 – forts.  

 

Med fyra ja-röster, åtta nej-röster och en som avstår beslutar att kommun-

styrelsen att bifalla Hans-Peter Carlsons tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att utredningen godkänns 

 

att utredningen kompletteras med samråd med civilsamhället och tekniska/ 

ekonomiska konsekvenser av de synpunkter som framkommer 

 

att kommunfullmäktige beslutar att gå vidare med utredningens första två 

delar i genomförandet av byggnation av simhall i Tärnaby genom  

 

o Förstudie (inkl. samråd med civilsamhället) 

o Programhandling 

-----  
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KS § 76  KS/2018:699 - 214 

 

Antagande av detaljplan - Björkfors 1:707, Västbyn i  

Hemavan 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan 

för Björkfors 1:707 m.fl.,Västbyn i Hemavan, Storumans kommun, 

Västerbottens län, framtagen i maj 2019, reviderad april och december 2020 

samt april 2021.  

 

Planens syfte  

Syftet är att möjliggöra en utbyggnad av Hemavan med olika typer av bo-

ende samt nya utförsåkningsområden. Målet är att stärka och göra turistdes-

tinationen mer attraktiv och därmed skapa nya arbetstillfällen i området. 

Planen inriktas mot tät bebyggelse med kommersiella eller semikommersi-

ella bäddar närmast väg E12 samt glesare bebyggelse i övre delarna av om-

rådet.  

 

Bestämmelser och ställningstaganden  

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planförslaget överensstäm-

mer med den fördjupade översiktsplanen för Hemavan från 2011 då områ-

det är tänkt för fritidsboende och alpint intresseområde. Miljö- och sam-

hällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-02-04, § 26, att påbörja planarbetet 

och att det ska hanteras med utökat förfarande. Planläggningen bedöms vara 

av betydande intresse för allmänheten samt i övrigt av stor betydelse. En 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är framtagen där miljökonsekvenserna 

av planens genomförande beskrivs närmare.  

 

Samråds- och granskningstid  

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjligheter till insyn och på-

verkan har kommunen haft samråd under tiden 8 april 2020 till och med 8 

maj 2020. Kungörelse om samrådet har skett i ortstidningar, kommunens 

webbplats och i det lokala annonsbladet. Bland annat berörd sameby har 

fått förlängd samrådstid. Inbjudna till samrådet är myndigheter, fastighetsä-

gare, arrendatorer, intresseorganisationer och andra som har väsentligt in-

tresse av frågan.  

 

Med anledning av coronapandemin har inte ett öppet samrådsmöte hållits. 

Alla inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse. 

 

Granskning av det reviderade planförslaget har skett under tiden 14 decem-

ber 2020 till och med 29 januari 2021. Inkomna yttranden har samman-

ställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Kommunen har begärt  
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KS § 76 – forts.  

 

länsstyrelsens utlåtande om de justeringar som utförts efter gransknings-

tiden innebär att det behövs en granskningstid till samt ett utlåtande kring 

överprövningsgrundande synpunkter från länsstyrelsen främst kring ras-, 

skred- och erosionsfrågor. Länsstyrelsen meddelade 2021-05-11 att ytterli-

gare granskningstid inte krävs samt att kommunen har tillgodosett kraven 

utifrån ras-, skred- och erosionsfrågorna. 

 

Ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Storumans kommun ska 

vara påskrivet innan detaljplanen kan antas. Trafiklösning ska ske tillsam-

mans med pågående detaljplan på västra sidan av E12, handelsområdet. 

Under tiden detta arbete pågår medges en tillfällig väganslutning till E12 

för att kunna påbörja etapp 1 för Västbyn. 

 

Alla planhandlingar avseende Västbyn finns att läsa på kommunens webb-

plats www.storuman.se/vastbyn.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2021-05-12 § 59 beslutat god-

känna förslaget och föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.  

 

Beredande organs förslag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-12 § 59. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att upprättat förslag till detaljplan för Björkfors 1:707 m.fl. Västbyn i 

Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län antas.  

----- 

 

 

 

 

 

http://www.storuman.se/vastbyn
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KS § 77  KS/2021:290 - 612 

 

Bildande av gymnasieförbund 

Frågan om gymnasieutbildning och gymnasieskolor i Region 10, tidigare 

Region 8, är en fråga som diskuterats vid flera tillfällen under de senaste  

20 åren. Så sent som 2017 ombads kommunerna i Region 10 fatta formella 

beslut om hur de ville gå vidare i fördjupad samverkan men vid det tillfället 

fanns ingen konsensus i frågan mellan kommunerna och ett fördjupat sam-

arbete lades på is. Under våren 2019 aktualiserades frågan på nytt av kom-

munernas skolchefer som menade att kostnaderna för utbildning var för 

höga.  

 

Utrednings- och planeringsarbete inleddes övergripande för Region 10 un-

der 2019 då en större utredning initierades, som slutfördes i februari 2020. 

Under våren 2020 beslutade styrelsen i Region 10 att ett inriktningsbeslut 

skulle fattas i respektive kommun kring om kommunen skulle delta i det 

fortsatta arbetet mot gymnasieförbund.  

Kommunfullmäktige i Storumans kommun beslutade 2020-06-09 § 94 att 

Storumans kommun skulle ingå i fortsatt arbete med gymnasieförbund med 

andra kommuner i Region 10. Sju andra kommuner ville också fortsätta 

samarbetet medan Malå och Norsjö kommuner valde att tacka nej. Då det 

skarpa samarbetet skulle inledas hösten 2020 stod det klart att kommunerna 

som tackat ja till samarbete förvisso var positivt inställda till samarbete men 

att de ville välja olika vägar och olika takt i sitt utvecklingsarbete. 

 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens behandling 2021-05-10 § 39 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2021-03-15, § 27 att 

uppdra till förvaltningschef att redovisa kringeffekter av eventuell föränd-

ring inom gymnasieverksamheten i Storumans kommun vid nämndens 

sammanträde den 10 maj 2021. 

 

Inför beslut om Storumans kommun ska ingå i ett gymnasieförbund har för-

utsättningarna för de båda gymnasieskolorna, Luspengymnasiet och  

Tärnaby alpina gymnasium, utretts. Utredningsarbetet har bedrivits på reg-

ional nivå (Region 10) samt på lokal nivå och ett antal underlag har tagits 

fram inför nämndens avgörande beslut om gymnasieverksamhetens framtid 

i Storumans kommun under de kommande åren.  

 

Nämnden behöver dessutom fatta beslut om någon av kommunens gymna-

sieskolor ska avvecklas i samband med förbundsbildningen. 
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Fritids- kultur- och utbildningsnämnden föreslår att det inrättas ett kom-

munalförbund inom gymnasieskola med start 1 januari 2022 med medlem-

marna Vilhelmina och Storumans kommuner.  

 

Nämnden beslutar vidare 

 

att inrätta en interimistisk styrelse för förbundet under perioden 2021-09-01 

till 2021-12-31. Den interimistiska styrelsen ska ha samma sammansättning 

som den direktion som beslutas för förbundet. 

 

att uppdra förvaltningschef fortsätta utreda frågan om gymnasieförbund av-

seende förbundsordning, ekonomi och organisation. Arbetet ska mynna ut i 

ett fördjupat avtal mellan parterna.  

 

att särskilt beakta Tärnaby alpina gymnasiets framtid i den fortsatta utred-

ningen. 

 

Beslutsunderlag inför kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01 

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har ett nytt gemensamt  

beslutsunderlag tagits fram av skolcheferna i Storumans och Vilhelmina 

kommuner tillsammans med utbildningsstrategen inom Region 10.  

I underlaget beskrivs ärendet närmare vad gäller bland annat konsekvenser, 

förbundets roll, ekonomiskt åtagande, personal m.m. Beslutsunderlaget in-

nehåller även förslag till förbundsordning. 

 

Vad gäller ekonomiskt åtagande är målsättningen med förbundet att kostna-

derna för gymnasieskola i medlemskommunerna inte ska öka. Ersättnings-

modellen i förbundet bygger på att kommunerna betalar efter antal ungdo-

mar i en viss ålder (15-18 år eller 16-19 år). Modellen tar alltså inte hänsyn 

till de faktiska kostnader som varje kommun har för gymnasieutbildning. 

 

Under en övergångsperiod på två år (2022-2023) finansierar medlemskom-

munerna verksamheten motsvarande budgeterad kostnad för befintlig gym-

nasieverksamhet. 

 

Några viktiga principer för förbundets budget och ekonomi: 

 

o Budgeten omfattar enbart undervisning. Övriga ”nyttigheter” ligger 

kvar i respektive kommuns budget, exempelvis kostnader för lokaler, 

personal och IT-stöd, ekonomistöd, vaktmästeri, skolskjutsar, medi-

cinskt ledningsansvar (MLA).  
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o Förbundet sköter interkommunal ersättning (IKE) till andra kommu-

ner och behåller IKE netto. 

o Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (KAA), för elever som 

inte går i gymnasiet, ligger kvar som ansvar i respektive kommun. 

 

Särskilda kommunala satsningar inom gymnasieskolan som ligger utanför 

förbundets förväntade åtaganden och utbud finansieras av respektive kom-

mun. Tärnaby alpina gymnasium är i dagsläget det tydligaste exemplet på 

detta. 

 

Beredande organs förslag 

Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-10 § 39. 

Förvaltningens uppdaterade beslutsunderlag 2021-05-24. 

 

Förvaltningens förslag 

 

att kommunfullmäktige inrättar ett kommunalförbund inom gymnasieskola 

med start 1 januari 2022 med medlemmarna Vilhelmina kommun och Sto-

rumans kommun 

 

att kommunfullmäktige beslutar om tillsättandet av en interimistisk styrelse 

för förbundet under perioden 2021-09-01 till 2021-12-31 med samma sam-

mansättning som den styrelse som beslutas för förbundet 

 

att kommunfullmäktige utser fyra ledamöter och fyra ersättare i den inte-

rimistiska styrelsen 

 

att kommunfullmäktige ger kommunchefen uppdraget att fortsätta utreda 

frågan om gymnasieförbund avseende förbundsordning, ekonomi och orga-

nisation med inriktning att arbetet ska mynna ut i ett fördjupat avtal mellan 

parterna. 

 

att kommunfullmäktige antar upprättat förslag till förbundsordning. 

 

Yrkanden 

Karin Malmfjord (S) biträdd av Marie Berglund (SD) yrkar  

 

att Tärnaby alpina gymnasium avvecklas.  

 

Marie Berglund (SD) yrkar att förslaget om inrättande av gymnasieförbund 

avslås.  
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Daniel Johansson (V), biträdd av Veronika Håkansson (M) och Ulf Vidman 

(M), yrkar bifall till förslaget om inrättande av gymnasieförbund. 

 

Hans-Peter Carlson (L), biträdd av Veronika Håkansson (M), yrkar avslag 

på Karin Malmfjords tilläggsyrkande om avveckling av Tärnaby alpina 

gymnasium.  

 

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

2. Ordföranden ställer proposition på Karin Malmfjords tilläggsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktige inrättar ett kommunalförbund inom gymnasieskola 

med start 1 januari 2022 med medlemmarna Vilhelmina kommun och  

Storumans kommun 

 

att kommunfullmäktige beslutar om tillsättandet av en interimistisk styrelse 

för förbundet under perioden 2021-09-01 till 2021-12-31 med samma sam-

mansättning som den styrelse som beslutas för förbundet 

 

att kommunfullmäktige utser fyra ledamöter och fyra ersättare i den inte-

rimistiska styrelsen 

 

att kommunfullmäktige ger kommunchefen uppdraget att fortsätta utreda 

frågan om gymnasieförbund avseende förbundsordning, ekonomi och orga-

nisation med inriktning att arbetet ska mynna ut i ett fördjupat avtal mellan 

parterna. 

 

att kommunfullmäktige antar upprättat förslag till förbundsordning. 

 

Reservation  

Karin Malmfjord (S), Bo-Anders Johansson (S), Peter Åberg (S), Maria 

Gardfall (S) och Nils-Erik Dahlberg (S) reserverar sig över beslutet till för-

mån för Karin Malmfjords yrkande. 

----- 
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Ansvarsfrihet år 2020 för kommunalförbundet Partnerskap 

Inland - Akademi Norr 

 
Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr avseende år 2020 fastställdes av direktionen den 18 februari 2021.  

 

Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 

direktion ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 

fullmäktige.  

 

Av upprättad revisionsberättelse för 2020 framgår att revisorerna tillstyrker 

att respektive kommunfullmäktige beviljar direktionen i kommunalförbun-

det samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2020.  

 

Kommunstyrelsen föreslår 

 

att kommunfullmäktige beviljar direktionen i kommunalförbundet  

Partnerskap Inland – Akademi Norr samt de enskilda ledamöterna ansvars-

frihet för år 2020.  

 

Jäv 

Tomas Mörtsell (C) och Karin Malmfjord (S) deltar inte i ärendets hand-

läggning och beslut på grund av jäv. 

----- 
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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 

innan 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 

aktieägaravtal. 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 

dotterbolag 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 

därmed behöva godkännas både av kommunstyrelsen och styrelsen i 

Storumans Kommunföretag AB.  

 

Återremiss vid kommunstyrelsens behandling 2021-04-06 

Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet för att se över möjlighet-

erna att antingen stryka eller ändra lydelsen i punkt 4.2 under avsnitt 4 

Finansiering, vinstdisposition m.m. i aktieägaravtalet. 

 

Förnyad beredning efter återremiss 

Advokaten som medverkat till upprättandet av aktieägaravtal har lämnat ett 

yttrande angående över möjligheterna att antingen stryka eller ändra lydel-

sen i punkt 4.2 under avsnitt 4 Finansiering, vinstdisposition m.m. i aktieä-

garavtalet. Advokaten anger i sitt yttrande att en annan reglering än en rätt  
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och skyldighet att tillhandahålla finansiering annat än proportionellt ter sig 

märkligt och missvisande. Vidare anger advokaten att denna typ av beslut 

fattas separat och förutsätter enighet mellan parterna. Om enighet inte kan 

nås, föreligger - i den ordning som anges i punkt 12 - en rätt för part att be-

gära inlösen av sina aktier. För det fall beslut fattas om tillkommande finan-

siering och part inte efterkommer den beslutade skyldigheten, alls eller för-

senat, kan reglerna om inlösen vid avtalsbrott aktualiseras i punkt 13. Det 

saknas enligt advokatens uppfattning anledning till en annan reglering än 

denna ömsesidiga skyldighet och rättighet. Skrivningen ska därför kvarstå 

enligt advokatens uppfattning.   

 

Överläggningar har skett med de två andra delägarna till intressebolaget 

Fastighets AB Lassoskogen under bildande, Contractor Fastigheter i Norr 

AB och Vikbergs Fastighetsförvaltning AB, om möjligheterna att antingen 

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

disposition m.m. i aktieägaravtalet. Utifrån överläggningarna mellan par-

terna konstateras att man inte är villiga att stryka eller ändra lydelsen i 

punkt 4.2 under avsnitt 4 Finansiering, vinstdisposition m.m. i aktieägarav-

talet. 

 

Bedömning 

Eftersom parterna inte är villiga till att stryka eller ändra ordalydelsen i 

punkt 4.2 under avsnitt 4 Finansiering, vinstdisposition m.m. i aktieägarav-

talet bedöms att ställningstagande måste göras om att godkänna avtalet i sin 

nuvarande skrivning eller att inte godkänna avtalet i sin nuvarande skriv-

ning.   

 

Om aktieägaravtalet inte godkänns i sin nuvarande skrivning bedöms att 

Fastighets AB Umluspen inte kan bilda ett gemensamt intressebolag för lä-

genhetsproduktion i Hemavan tillsammans med Contractor Fastigheter AB i 

Norr AB och Vikbergs Fastighetsförvaltning AB. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-05-04. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 44. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna aktieägaravtalet. 

----- 
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Medel för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser 
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har under ca 10 års tid anslagit 500 000 kronor per år 

för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser. Medlen har tidigare år tillförts 

fritids-, kultur- och utbildningsnämndens budgetram som också beslutat om 

användandet av medlen men även organiserat administrationen av den-

samma. Storuman fritid har varit den del av förvaltningen som antingen be-

slutat eller berett ärende för beslut om användande av medlen. Medlen har 

kunnat användas både internt i kommunen och av föreningar m.fl. så länge 

det har följt syftet. I och med prislappsmodellens införande 2021 har med-

len för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser tillförts kommunstyrelsens 

budgetram, verksamhet 10211 Kommunstyrelsens förfogande. Överlägg-

ningar har skett med Storuman fritid om fortsatt administration av medlen. 

Storuman fritid bedömer att man inte längre har personella resurser för att 

administrera medlen för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser.  

 

Kommunledningsgruppen har föreslagit att medlen för attraktivitetshöjande 

utvecklingsinsatser istället ska hanteras på liknade sätt som bygdeavgifts-

medlen.  

 

Riktlinjer för ansökningar om medel för attraktivitetshöjande utvecklingsin-

satser har därefter utarbetats av kanslienhetens utredare, redovisningsansva-

rig och kommunsekreterare.  

 

Bedömning 

Bedömningen är att riktlinjerna innebär en likvärdig behandling av de som 

söker medlen men också att det säkerställer att medlen används i det syfte 

kommunfullmäktige hade när man tog beslut om medlen. Kommunstyrelsen 

bedöms ska vara beslutsinstans för ansökningarna. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-05-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-05-18 § 45. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna riktlinjerna för ansökningar om medel för attraktivitetshö-

jande utvecklingsinsatser 
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att kommunstyrelsen är beslutsinstans för fördelning av avsatta medel för 

attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser.  

----- 
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Granskning av hantering av kommunförråd och brandstation 

i Storuman 
 

Bakgrund 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet genomfört 

en granskning av kommunkoncernens hantering av kommunförråd och 

brandstation i Storuman. Utifrån genomförd granskning görs en sammanta-

gen revisionell bedömning att kommunstyrelsen och granskade aktiebolag 

har hanterat ärendet på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen inom 

granskade områden har inte eller endast delvis varit tillräcklig. Resultatet 

och underlag för gjorda bedömningar redovisas i rapport. 

 

För att utveckla granskningsområdet lämnar kommunrevisionen följande 

rekommendationer: 

 

1. Att kommunstyrelsen och moderbolaget säkerställer att organisa-

tionens arbete med intern kontroll bedrivs i enlighet med de instruk-

tioner som utfärdats av fullmäktige. Inom ramen för detta arbete bör 

det genomföras särskilda utbildningsinsatser. 

2. Att kommunstyrelsen prövar om den årligen ska upprätta en uppsikts-

plan. Planen bör baseras på en dokumenterad riskbedömning 

3. Att Storumans kommunföretag AB, i samråd med Industri- och  

logistikcentrum i Storuman AB och kommunstyrelsen prövar vilka 

viktiga frågeställningar som ska besvaras i en utvärdering av hur för-

säljning/återköp av brandstationen hanterats av den kommunala orga-

nisationen. 

4. Att bolagsstyrelsen i Industri- och logistikcentrum ser till att det tas 

fram ett förslag till reviderad bolagsordning för bolaget som fullt ut 

motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § Kommunallagen. 

 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen, efter att styrelsen har haft 

samråd med berörda bolagsstyrelser, gällande vilka åtgärder som ska vidtas 

utifrån redovisat granskningsresultat. Svar ska lämnas till revisionen senast 

30 juni 2021. 

 

Bedömning 

1. Internkontrollplaner har upprättats av kommunstyrelsen, nämnder och 

kommunala bolag. Uppföljning av internkontrollplan har gjorts i 

kommunstyrelsen, nämnder och kommunala bolag. Kommunstyrelsen 

har inte uppmärksammat reglementets delar rörande utvärdering av 

kommunens samlade system för intern kontroll, sammanställning av  
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rapporterna från föregående år och redovisning av sammanställningen 

av rapporterna till kommunfullmäktige. Bedömningen är att ett led i 

att kommunstyrelsen och Storumans kommunföretag AB säkerställer 

att organisationens arbete med internkontroll bedrivs i enlighet med de 

instruktioner som utfärdats av kommunfullmäktige är att dels lägga in 

plan och uppföljning i respektive årlig uppföljningsplan, dels att även 

utfärda direktiv till nämnder och dotterbolag att göra densamma. En 

särskild utbildning i internkontroll bedöms också vara lämplig att ge-

nomföras i internkontrollarbete med deltagande från hela kommun-

koncernen. 

 

2. Kommunfullmäktige har 2015-09-22 beslutat att en årlig bolagsstyr-

ningsrapport ska göras i de kommunägda bolagens årsredovisningar. 

Bedömningen är att bolagsstyrningsrapporten skulle bli tydligare och 

ägnas mer uppmärksamhet med en egen årlig särskild rapportering 

från Storumans kommunföretag AB till kommunstyrelsen. Bedöm-

ningen är också att årligen till uppföljningsplanen föra in planerade 

uppsiktsinsatser.  

 

3. Bedömningen är att det är lämpligt att Storumans kommunföretag AB 

i samråd med Industri- och logistikcentrum i Storuman AB och kom-

munstyrelsen prövar vilka viktiga frågeställningar som ska besvaras i 

en utvärdering av hur försäljning/återköp av brandstationen hanterats 

av den kommunala organisationen. Kommunens markansvarig har 

lämnat i skrift sina rutiner som tillämpas vid köp och försäljning av 

fastigheter. Bedömningen är att det vid varje köp eller försäljning av 

fastighet ska markansvariges gällande rutiner följas samt att det alltid 

ska vara en ytterligare tjänsteperson som kontrollerar rutinefterlevna-

den.  

 

4. Bolagsstyrelsen i Industri- och logistikcentrum i Storuman AB har  

redan tagit fram ett förslag till reviderad bolagsordning för bolaget 

som fullt ut motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § Kommunallagen. 

Bedömningen är att det är fler kommunala bolag som har motsvarande 

skrivning som Industri- och logistikcentrum och behöver ta fram för-

slag till en reviderad bolagsordning så att den fullt ut motsvarar vad 

som anges i 10 kap. 3 § Kommunallagen 10:3 – kommunfullmäktige 

får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut fattas. 
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Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-05-20. 

 

I anslutning till dagens sammanträde har ett samråd genomförts med styrel-

serna för Storumans kommunföretag AB och Industri- och logistikcentrum i 

Storuman AB.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga in plan och uppföljning av internkontroll i kommunstyrelsens  

årliga uppföljningsplan 

 

att nämnderna lägger in plan och uppföljning av internkontroll i sina årliga 

uppföljningsplaner 

 

att uppmärksamma Storumans kommunföretag AB att man lägger in plan 

och uppföljning av internkontroll i sin årliga uppföljningsplan 

 

att uppmärksamma Storumans kommunföretag AB att man säkerställer att 

dotterbolagen lägger in plan och uppföljning av internkontroll i sina årliga 

uppföljningsplaner 

 

att genomföra en gemensam utbildning i internkontroll i kommunkoncer-

nen.   

 

att upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2015-09-22 § 120 att kom-

munala majoritetsägda bolag ska lämna information om bolagsstyrningen i 

årsredovisningen lyfts som ett separat ärende till kommunfullmäktige. 

 

att Storumans kommunföretag AB årligen ska lämna en särskild bolags-

styrningsrapport till kommunstyrelsen.  

 

att till kommunstyrelsens uppföljningsplan föra in planerade uppsikts-

pliktsinsatser 

 

att kommunens markansvarige är den som upprätthåller skriftliga rutiner 

för hela kommunkoncernen som ska tillämpas vid köp och försäljning av 

fastigheter 
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att det vid köp och försäljning av fastigheter ska finnas ytterligare en tjäns-

teperson som kontrollerar rutinefterlevnaden innan köpet eller försäljningen 

genomförs 

 

att uppmana styrelserna i Industri- och logistikcentrum i Storuman AB, 

Storumans Kommunföretags Ekonomiska Förvaltning AB och Fasighets  

AB Umluspen att ta initiativ till ett förslag på ny bolagsordning som fullt 

motsvarar vad som anges i 10 kap. 3 § Kommunallagen.     

----- 
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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. 

 

Återremiss Kommunstyrelsen 2021-04-06 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-06 att återremittera ärendet för kom-

plettering av beslutsunderlaget vad gäller bland annat kartmaterialet.  

 

Ny karta innehåller tydlig avgränsning mellan Hemavan Fjällkedjans fas-

tighet Björkfors 1:448 och Storuman kommuns fastighet Björkfors 1:5 och  



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 40 (64)  

   

Kommunstyrelsen 2021-06-01  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 82 – forts.  

 

ny plangräns. Kartan ska även innehålla den gamla och den nya sträck-

ningen av Kungsleden. Preliminär karta har upprättats. Mätning av nya 

Kungsleden kan inte utföras förrän den 26 maj på grund av snödjup. Slutlig 

karta redovisas på sammanträdet. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtanden 2021-03-11 och  

2021-05-24. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-03-23 § 22. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

att upprättat förslag till markanvisningsavtal godkänns. 

 

Yrkande 

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

att upprättat förslag till markanvisningsavtal inte godkänns. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för överläggning kl. 16.15-16.20. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Hans-Peter 

Carlsons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt  

arbetsutskottets förslag.  

 

Omröstning 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till handläggarens förslag 

o Nej-röst för bifall till Hans-Peter Carlsons avslagsyrkande. 
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Omröstningsresultat 

Ledamöter/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

C Tomas Mörtsell  1   

S Maria Gardfall  1  

C Anders Persson  1   

S Nils-Erik Dahlberg  1  

M Ulf Vidman  1   

M Veronika Håkansson  1   

L Hans-Peter Carlson   1  

KD Allan Forsberg     1 

S Karin Malmfjord  1  

S Bo-Anders Johansson   1  

S Peter Åberg   1  

V Daniel Johansson  1  

SD Marie Berglund   1  

  4 8 1 

 

Med fyra ja-röster, åtta nej-röster och en som avstår beslutar kommunsty-

relsen att bifalla Hans-Peter Carlsons avslagsyrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att inte godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal. 

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

handelsområde i Hemavan 
 

Kommunstyrelsen har 2021-04-06 § 37 beslutat att teckna avtal med Tra-

fikverket för medfinansiering av anslutning E12 Västbyn Hemavan. Medfi-

nansieringsavtalet avsåg byggande av en anslutning mot E12 i form av en 

C-korsning. 

 

En ny detaljplan avseende handel/drivmedelsstation, parkeringsytor och bo-

städer på del av Björkfors 1:182 och 1:228 i Hemavan är under framta-

gande. Arbetet med detaljplanen är nyss påbörjat med utredningar som ska 

tas fram. Det nya handelsområdet kommer att lokaliseras på västra sidan av 

E12 strax norr om vägen till Tängvattnet, väg 1118. Exploatören för områ-

det är Hemavan Exploatering AB och är ny som exploatör i kommunen.  

 

Med anledning av den nya detaljplanen har Trafikverket meddelat att tidi-

gare förslag till medfinansieringsavtal inte är aktuellt. Nytt förslag till med-

finansieringsavtal kommuniceras nu mellan Trafikverket och kommunen 

och följer i grunden samma förutsättningar som tidigare förslag. Det avser 

dock en gemensam anslutning för både Västbyn och det nya handelsområ-

det, vilket innebär att kommunen även i exploateringsavtalet med den nye 

exploatören Hemavan Exploatering AB ska kräva att exploatören står för 

sin del. Vilken typ av korsning som kan bli aktuell ska tas fram av kommu-

nen i en trafikanalys. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-05-19. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att teckna avtal med Trafikverket för medfinansiering av en gemensam  

anslutning E12 för Västbyn och det nya handelsområdet 

 

att exploatör i exploateringsavtal ovillkorligen åtar sig ansvaret för samtliga  

ekonomiska- och andra förpliktelser som kan uppkomma för kommunen i 

det bilagda Medfinansieringsavtalet, oavsett om en eller båda detaljplanerna  

beslutas, vägprojektet genomförs eller ej, utan avdrag för de bidrag som  

kommunen eller Trafikverket kan ha uppburit 

 

att godtagbar säkerhet, såsom bankgaranti, ställs. Säkerheten skall vara 

utan tidsbegränsning, ovillkorad och till beloppet obegränsad avseende  
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exploatörens samtliga förpliktelser som kan uppkomma enligt  

exploateringsavtal inklusive Medfinansieringsavtalet avseende vägpro-

jektet. 

----- 
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Nyckeltal för måluppfyllelse inom KKiK 2021 
 

I budget för Storumans kommun 2021 anges under God ekonomisk hus-

hållning/Verksamhetsmål att Storumans kommun ska jämföra sitt resultat 

med SKR:s mätning Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Måluppfyllelse 

nås då kommunen är bättre än medelvärdet på hälften av målen i KKiK som 

vi det enskilda året beslutat ska mätas och utvärderas inom god ekonomisk 

hushållning. Kommunstyrelsen ska i maj månad varje år fatta beslut om 

vilka mål i KKiK som ska mätas och utvärderas inom god ekonomisk hus-

hållning. 

 

SKR fastställer via sitt deltagarnätverk för KKiK varje år i april-maj vilka 

nyckeltal som ska ingå i årets mätning. Slutgiltig sammanställning över 

2021 års nyckeltal har sänts ut från SKR 2021-05-17. Sammanställningen 

innehåller även information om ett antal kompletterande nyckeltal samt 

vilka nyckeltal som tagits bort jämfört med föregående års mätning. Sam-

manställningen framgår av bilaga. Här följer en kort sammanfattning av 

årets ordinarie nyckeltal. 

 

Barn och unga (16 nyckeltal) 

1. Personaltäthet i förskolan, lägeskommun 

2. Kostnad per inskrivet barn i förskola 

3. Klarat ämnesprovet i svenska åk 3, kommunala skolor 

4. Lägst betyg E i matematik i åk 6, kommunala skolor 

5. Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor 

6. Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, hemkommun 

7. Elevenkät, nöjd med skolan i åk 9 

8. Lägst betyg E i idrott och hälsa, kommunala skolor 

9. Kostnad per elev i grundskola F-9, hemkommun 

10. Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor 

11. Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun 

12. Gymnasieelever med indraget studiestöd p.g.a. ogiltig frånvaro, 

kommunala skolor 

13. Kostnad per elev i gymnasieskola, hemkommun 

14. Aktivitetstillfällen i kommunala bibliotek, ungdomar 0 – 18 år 

15. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, ungdomar 7 – 20 år 

16. Andel elever i musik- eller kulturskola, 6 – 15 år. 
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Stöd och omsorg (15 nyckeltal) 

1. Brukarbedömning individ- och familjeomsorg 

2. Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd inom ett år efter 

avslut 

3. Väntetid till försörjningsstöd från nybesök 

4. Kostnad per invånare för individ- och familjeomsorg 

5. Väntetid till LSS-boende 

6. Brukarbedömning LSS – brukaren trivs alltid hemma 

7. Brukarbedömning LSS – daglig verksamhet 

8. Kostnad för funktionsnedsättning totalt 

9. Väntetid till särskilt boende för äldre 

10. Personalkontinuitet i hemtjänsten 

11. Kvalitetsaspekter på särskilt boende för äldre 

12. Brukarbedömning på särskilt boende för äldre 

13. Brukarbedömning inom hemtjänsten 

14. Kostnad för äldreomsorg per invånare 80+ år 

15. Sjuksköterskor per plats i särskilt boende för äldre 

 

Samhälle och miljö (12 nyckeltal) 

1. Gott bemötande vid kontakt med kommunen 

2. Svar på frågor vid kontakt med kommunen 

3. Delaktighetsindex – möjliggör för medborgarna att delta 

4. Resultat vid avslut inom arbetsmarknadsenhet 

5. Elever på SFI som klarat minst två kurser inom två år 

6. Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser – Insikt 

7. Handläggningstid för bygglov 

8. Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

9. Fossiloberoende fordon i kommunens verksamheter 

10. Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola 

11. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter 

12. Nöjdhet med skötsel av kommunens utomhusmiljöer 

 

Bedömning 

Eftersom urvalet av nyckeltal för måluppfyllelse i stor utsträckning är en 

fråga om politiska prioriteringar lämnas inget specifikt förslag till urval från 

tjänstemannanivå. Ett förslag är dock att urvalet bör omfatta ungefär lika 

många nyckeltal (ungefär cirka 10 – 12) från varje temaområde. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2021-05-18. 
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Utredarens förslag 

 

att de nyckeltal som ska mätas och utvärderas inom god ekonomisk hus-

hållning för år 2021 fastställs enligt kommunstyrelsens prioritering av 

nyckeltalen inom KKiK. 

 

Yrkande  

Tomas Mörtsell (C) yrkar  

 

att ärendet återremitteras för inhämtande av synpunkter från berörda nämn-

der som underlag för kommunstyrelsens prioritering och fastställande av 

nyckeltal för år 2021.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller vid  

senare tillfälle, vilket innebär bifall till eget återremissyrkandet. Ordföran-

den finner att ärendet ska återremitteras.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att återremittera ärendet för inhämtande av synpunkter från berörda nämn-

der som underlag för kommunstyrelsens prioritering och fastställande av 

nyckeltal för år 2021.  

----- 

  

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 47 (64)  

   

Kommunstyrelsen 2021-06-01  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KS § 85  KS/2021:42 - 537 

 

Villkor för statsstöd till Hemavan Tärnaby Airport AB enligt 

Gruppundantagsförordningen (GBER) 2021 
 

Storumans kommun har 2021-01-28 ansökt hos Trafikverket om statsbidrag 

för bidragsåret 2021 i enlighet med Trafikverkets ändringsföreskrifter om 

driftbidrag till icke statliga flygplatser, TRVFS 2018:1. 

 

Trafikverket har 2021-04-28 beslutat att bevilja ansökan med 8 745 000 kr 

avseende driften av Hemavan Tärnaby Airport år 2021. 

 

Beskrivning av stödmottagaren 

Hemavan Tärnaby Airport AB är ett kommunalt majoritetsägt bolag där 

kommunens moderbolag Storumans kommunföretag AB äger 95,5 % och 

privata ägare 4,5 % av aktierna. 

 

Bolaget omsatte 2020 totalt 21 708 587 kr inklusive statsstöd och gjorde ett 

resultat på 336 kr där statsstöd lämnades i form av statligt och kommunalt 

driftbidrag samt kompensation för pandemisituationen till en summa av 

11 086 000 kr. 

 

Bolaget bedriver flygplatsverksamhet vid Hemavans flygplats, där den enda 

reguljära trafiken är den statligt upphandlade linjetrafiken Hemavan – (mel-

lanlandning) – Arlanda. 

 

Linjen ska enligt den statliga trafikplikten ha minst 900 enkelturer per år 

och de senaste fem årens passagerarsiffror ligger i genomsnitt på 11 329 

passagerare per år. Nästan ingen godstrafik bedrivs vid flygplatsen vid si-

dan av passagerartrafiken. 

 

Statsstöd i form av driftbidrag för år 2021 

Storumans kommun har för avsikt att ge statsstöd till en total summa av 

10 745 000 kr till Hemavan Tärnaby Airport. Detta bidrag består av 

8 745 000 kr statligt driftbidrag och 2 000 000 kr kommunalt driftbidrag. 

Statsstöd i form av kommunalt driftbidrag är beslutat av kommunfullmäk-

tige i Storumans kommun 2019-11-26 § 177 via budget och plan för åren 

2020 – 2023. 

 

Som villkor för bidraget gäller att det används för att finansiera driften på 

ett sätt som är förenligt med Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 

651/2014 i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1084. 

Förordningen benämns Gruppundantagsförordningen eller GBER (General  
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Block Exemption Regulation), genom vilken vissa kategorier av stöd för-

klaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 

fördraget. 

 

Storumans kommun ska tillse att stödet och stödmottagaren uppfyller vill-

koren i förordningen. Trafikverket anger i sina skäl för beslutet att artikel 

56a, punkterna 10 och 15 i förordningen är uppfyllda, men i Trafikverkets 

beredning har inte ingått någon prövning om övriga villkor i förordningen 

är uppfyllda. Detta åligger kommunen att göra innan utbetalning av bidraget 

till flygplatsen kan ske. 

 

Prövning av villkoren 

Utöver de punkter som Trafikverket prövat i sina beslutsskäl framhålls föl-

jande artiklar som särskilt angelägna att beakta. 

 

Artikel 1.4 a-c) 

Stödmottagaren är inte föremål för betalningskrav av aktuellt slag. Storu-

mans kommun anser att stödmottagaren ej är ett företag i svårigheter i den 

mening som förordningen avser. 

 

Artikel 3 

Storumans kommun anser att stödet är förenligt med den inre marknaden 

enligt de aktuella artiklarna i fördraget (107.2 och 107.3) och därför ska un-

dantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget eftersom stö-

det uppfyller samtliga villkor i förordningens kapitel 1 (Gemensamma be-

stämmelser) och kapitel 3 (Särskilda bestämmelser för de olika stödkatego-

rierna). 

 

Artikel 4 

Stödet överskrider inte de tröskelvärden (10 miljoner euro) som anges i ar-

tikel 4.1 cc). 

 

Artikel 5 

Storumans kommun anser att stödet är överblickbart i den mening som för-

ordningen avser. 

 

Artikel 6 

Storumans kommun anser att stödet har en stimulanseffekt. Flygplatsen tar 

emot flygtrafik som omfattas av allmän trafikplikt och Storumans kommun 

har ansökt om stödet hos Trafikverket samt förordnat Hemavan Tärnaby 

Airport som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) via beslut i  
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kommunfullmäktige 2016-06-13 § 73. Flygplatsen skulle inte kunna drivas 

utan stödet. 

 

Artikel 8 

Storumans kommun intygar att stödet, jämte annat stöd som stödmottagaren 

tar emot, inte överskrider de stödberättigade kostnader som flygplatsen har 

och att dessa stöd endast kumuleras upp till den högsta tillåtna stödnivån 

enligt förordningens tredje kapitel. 

 

Artikel 9.1 c) 

Storumans kommun kommer skyndsamt att rapportera stödbeslutet till 

webbplatsen för den berörda förvaltningsmyndigheten (Tillväxtanalys). 

 

Artikel 11 a) 

Storumans kommun kommer skyndsamt att förse den berörda förvalt-

ningsmyndigheten (Näringsdepartementet) med den information som krävs 

för att departementet ska kunna rapportera stödbeslutet till kommissionen 

inom 20 arbetsdagar. 

 

Artikel 16, 17 och 18 

Storumans kommun anser att de delar av stödet som kan falla inom de kate-

gorier som dessa artiklar omfattar (Regionalt stöd för stadsutveckling, Inve-

steringsstöd till små och medelstora företag, samt Stöd till konsulttjänster 

till förmån för små och medelstora företag) är förenligt med förordningens 

bestämmelser. 

 

Artikel 56a 

Punkt 3 

Hemavans flygplats är öppen för alla potentiella användare. I dagsläget är 

det osannolikt att flygplatsens fysiska kapacitet ska begränsa tillgången till 

flygplatsen för någon intresserad operatör. 

 

I det osannolika fallet att det skulle uppstå en konkurrenssituation, ska det 

fattas ett separat beslut om riktlinjer för tilldelning enligt relevanta, objek-

tiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier samt följande utgångs-

punkter: 

 

• Högst prioritet kommer att ges till den transportpolitiskt motiverade, 

statligt upphandlade och med trafikplikt belagda linjetrafiken. På 

grund av trafikplikten har den upphandlade operatören ensamrätt till 

linjetrafik på sträckan Hemavan – (mellanlandning) – Arlanda. 
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• Övriga operatörer ska behandlas objektivt och icke-diskriminerande 

och med en uttalad målsättning om att alla operatörer får tillgång till 

de slottider och andra flygplatstjänster som de efterfrågar. Om det 

skulle visa sig omöjligt att tillgodose allas önskemål kommer en lik-

värdig fördelning av de mest attraktiva slottiderna att eftersträvas. I 

sista hand får lottning avgöra. 

 

Punkt 4 

Stödet avser inte omlokalisering av en befintlig flygplats eller en etablering 

av en ny passagerarflygplats, och får inte användas till sådana ändamål. 

 

Punkt 10 

Hemavans flygplats har en godsvolym som med stor marginal understiger 

en årlig godsvolym på 200 000 ton/år under de två föregående åren. För år 

2020 var godsvolymen enligt Transportstyrelsens statistik 0 ton, och för år 

2019 0 ton. 

 

Punkt 15 

Hemavans flygplats har en årlig passagerarvolym som med stor marginal 

understiger 200 000 passagerare per år under de två föregående åren. År 

2020 var volymen 5 583 passagerare, och år 2019 var volymen 12 075 pas-

sagerare. 

 

Punkt 16 

Enligt Storumans kommun förordnande av Hemavans flygplats som tjänst 

av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI), beslutat av KF 2016-06-13 § 73, 

ska följande ersättningsprinciper gälla: 

 

• Ägaren garanterar att Flygplatsen årligen erhåller ersättning, helt  

eller delvis med offentliga medel, med belopp som krävs för att täcka 

samma års underskott. Vinst utgår inte. Ersättningen utbetalas först 

efter godkänt årsbokslut. Detta förfarande säkerställer att överkom-

pensation inte kan förekomma. 

 

Punkt 17 

Driftstödet kommer inte att betalas ut avseende något kalenderår då den år-

liga passagerarvolymen vid flygplatsen överstiger 200 000 passagerare. 

 

Punkt 18 

Beviljandet av driftstödet är inte och kommer inte att vara förenat med vill-

kor om ingående av överenskommelser med specifika flygbolag om  
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flygplatsavgifter, marknadsföringskostnader eller andra ekonomiska 

aspekter av ett flygbolags verksamhet vid flygplatsen. 

 

I och med denna prövning anser Storumans kommun att villkoren för stats-

stöd till Hemavans flygplats för år 2021 enligt Gruppundantagsförordning-

en (GBER) är uppfyllda. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2021-05-18. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja Hemavan Tärnaby Airport AB statsstöd med maximalt 

10 745 000 kronor för täckning av förluster för år 2021 

 

att statsstödet består av 8 745 000 kronor statligt driftbidrag från Trafikver-

ket för år 2021 och 2 000 000 kronor kommunalt driftbidrag enligt kom-

munfullmäktiges beslut 2019-11-26 § 177 

 

att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilka vissa kategorier av 

stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 

108 i fördraget, artikel 56 a) 

 

att villkoren i kommissionens förordning anses vara uppfyllda enligt 

ovanstående prövning. 

----- 
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Ansökan om ekonomiskt bidrag – Storumans Folketshus-

förening 
 

Styrelsen för Storumans Folkets Husförening har lämnat in en ansökan om 

ett ekonomiskt bidrag på 250 000 kronor för att klara verksamheten under 

resterande del av 2021.  

 

Storumans Folkets Husförening driver verksamheten på Folkets hus som 

består av att visa bio och hyra ut lokaler för olika ändamål, framförallt riktat 

mot föreningar. Styrelsen uppger att spridningen av coronaviruset har fått 

stora konsekvenser för verksamheten. I dagsläget pågår i princip ingen 

verksamhet framförallt på grund av de rekommendationer som folkhälso-

myndigheten lämnat. Detta innebär att föreningen har inga intäkter men att 

stora delar av kostnaderna kvarstår. Föreningen arbetar för att hitta möjlig-

heter till omstrukturering av verksamheten men är under tiden beroende av 

ekonomiskt stöd.   

 

Föreningen gjorde en förlust på 140 000 kronor år 2020 och det egna kapi-

talet uppgick till 562 000 kronor vid utgången av 2020. Kassa och bank 

uppgick till minus 36 000 kronor vid utgången av 2020 beroende nyttjandet 

av checkkredit.  

 

Under årets första tre månader januari-mars 2021 har föreningen gjort en 

förlust på 151 000 kronor. Inträdesintäkterna har minskat med 63 000  

kronor jämfört med samma period föregående år som också påverkades av 

pandemin. Kassa bank uppgår till 90 000 kronor per den 31 mars 2021  

beroende på att det vanliga kommunala driftsbidraget uppgående till 

230 000 kronor utbetalas i början på året. 

 

Bedömning 

Även om föreningens egna kapital inte kommer att vara förbrukat vid ut-

gången av 2021 bedöms man ändå bli på obestånd när kassa och bank 

kommer att vara förbrukat och checkräkningskontot maximalt utnyttjat på 

grund av negativt kassaflöde. Kassaflödet bedöms vara negativt med cirka 

240 000 kronor under de kvarvarande 9 månaderna till årets slut. Förening-

en behöver tillföras medel under innevarande år om man inte ska komma på 

obestånd. På sikt behöver föreningen omstrukturera verksamheten innebä-

rande att kostnaderna minskar eller att intäkterna ökar. 
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Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-05-24. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja Storumans Folkets Husförening ett extra driftsbidrag 2021 med 

250 000 kronor 

 

att finansieringen sker ur verksamhet 10 211 Kommunstyrelsens förfo-

gande. 

 

Jäv 

Veronika Håkansson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handlägg-

ning och beslut. 

----- 
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Projekt Hållbar företagstillväxt i Storumans kommun 2021 
 

Storumans kommunföretag AB har via näringslivskontoret 2021-05-04  

inkommit med rubricerad projektansökan. 

 

Projektet ska pågå fram till årsskiftet och handlar om att fördjupa det upp-

drag näringslivskontoret har. Totalt söks 2 125 000 kronor. 

 

Bedömning 

Ansökan har initialt beretts i kommunens beredningsgrupp för projekt 

2021-04-22 varefter en reviderad projektbeskrivning utarbetades och kom-

pletterats som beslutsunderlag. Därefter har ärendet 2021-05-17 föredragits 

för Koncernledningsgruppen, KCL som beslutade att tillstyrka finansie-

ringen. 

 

Beredande organs förslag 

Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2021-05-20. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tillstyrka projektets finansiering med 2 125 000 kronor ur bygdeav-

giftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt och näringslivsfrämjande 

åtgärder för år 2021. 

----- 
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Ansökan om medfinansiering - projekt Digital översiktsplan 
 

Kommunstyrelseförvaltningen har via stabschefen 2021-05-12 inkommit 

med ansökan om medfinansiering till rubricerat projekt. Ansökan omfattar 

totalt 991 000 kr för projektperioden 2021-11-01 – 2024-10-31. 

 

Projektbeskrivning 

Kommunövergripande översiktsplan för Storumans kommun är fastställd 

2011 och är i behov av revidering. Denna översiktsplan samt befintliga för-

djupningar är till stor del framtagna av externa konsulter, vilket lett till att 

rådata och kartor saknas i kommunens ägo. 

 

Samtidigt har en föränderlig omvärld också ändrat förutsättningarna både i 

den fysiska omvärlden och socialt och organisatoriskt i samhället och 

gentemot berörda myndigheter, individer och organisationer. Detta ställer 

stora och nya krav på processen för översiktsplanearbetet.  

 

Projektet ska därför använda Tillväxtverkets metodik för ”tillväxtskapande 

samhällsplanering” och, i samband med arbetet att förnya kommunens 

översiktsplan, utveckla arbetsprocessen genom tre huvudsakliga insatser: 

 

o Implementering av nya digitala verktyg för att underlätta revide-

ringar och uppdateringar 

o Stabilitetskartering och klimatanpassning 

o Fördjupat arbete med medborgardialog. 

 

Projektperiod 

2021-11-01 – 2024-10-31 

 

Styrgrupp och arbetsgrupp  

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kvartalsvis återrapportering. Projektet ge-

nomförs inom kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. Arbetsgrupp för 

projektet föreslås vara kommunens stora plangrupp. 

 

Kostnadsbudget 

Lönekostnad (50 % tjänst, 36 mån) 891 000 kr 

Dialogmöten 30 000 kr 

Programmering av kartinfo 50 000 kr 

Omkostnader 20 000 kr 

Summa 991 000 kr 
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Bedömning 

Ansökan har bearbetats i kommunens beredningsgrupp för projekt och be-

retts vid koncernledningsgruppens sammanträde 2021-05-17. Koncernled-

ningsgruppen tillstyrker projektet enligt ansökan med 991 000 kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2021-05-20. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja ansökan genom medfinansiering ur bygdeavgiftsmedel avsatta 

för medfinansiering av projekt och näringslivsfrämjande insatser, med 

331 000 kronor för år 2021, 330 000 kronor för år 2022 och 330 000 kronor 

för år 2023. 

----- 
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Ansökan om medfinansiering - projekt Vårt hem 
 

KulturAkademin har 2021-05-14 inkommit med ansökan om medfinansie-

ring till rubricerat projekt. Totalt söks medfinansiering från Storumans 

kommun för perioden augusti 2021 – juni 2023 med 631 000 kronor. 

 

Sammanfattning 

Projektets övergripande syfte är att för framtida generationer bevara histo-

rien om vår hembygd – Vårt hem – med filmen som berättande medium. 

Berörda aktörer ska på ett professionellt sätt berätta om byarnas historia, 

deras nutid och deras tankar om framtiden. 

 

Dokumentationen ska ur ett socialt, kulturellt och historiskt perspektiv vara 

en byggsten för kommande generationer att berätta vidare om. I nuläget är 

det 97 byar i kommunen som identifierats för deltagande. Samtidigt är det 

samiska perspektivet med de åtta samiska årstiderna lika viktigt. Samman-

fattning av projektets mål, metoder och deltagare framgår av bild i utreda-

rens tjänsteutlåtande.  

 

Projektperiod 

Augusti 2021 – juni 2023 

 

Styrgrupp 

Anges ej i ansökan. 

 

Total kostnadsbudget 

2 358 320 kronor 

 

Sökt medfinansiering 

LEADER Lappland   500 000 kr 

Arbetsförmedlingen   1 000 000 kr 

Region Västerbotten   140 000 kr 

Storumans kommun via bygdemedel  631 000 kr 

KulturAkademin   87 320 kr 

 

Bedömning 

Ansökan har i utkastsform löpande bearbetats i samarbete mellan Kultur-

Akademin och kommunens beredningsgrupp för projekt och sökanden har 

tagit god hänsyn till beredningsgruppens synpunkter. 
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Ansökan har beretts på koncernledningsgruppens sammanträde 2021-05-17. 

Koncernledningsgruppen tillstyrker ansökan med 26,7 % av projektets to-

tala kostnader, dock maximalt 631 000 kronor. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2021-05-20. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja ansökan med 26,7 % av projektets totala kostnader, dock maxi-

malt 631 000 kronor 

 

att kommunens medfinansiering sker med villkor att kommunen erbjuds 

deltagande med en representant i styrgruppen 

 

att kommunens medfinansiering tas ur bygdeavgiftsmedel avsatta för med-

finansiering av projekt och näringslivsfrämjande åtgärder med 250 000 kro-

nor för år 2021, 250 000 kronor för år 2022 och 131 000 kronor för år 2023. 

 

Jäv 

Anders Persson (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och 

beslut. 

----- 
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Återrapportering - motion om digitala informationsskärmar vid 

infarterna till Storuman, Tärnaby och Hemavan 
 

Kommunfullmäktige slutbehandlade 2020-06-09 en motion inlämnad av 

Daniel Johansson (V) om digitala informationsskärmar vid infarterna till 

Storuman, Tärnaby och Hemavan. I samband med detta beslutade kommun-

fullmäktige att en återrapportering i ärendet skulle göras till kommunstyrel-

sen i maj/juni 2021.  

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning av stabschefen 

vad man hunnit med i arbetet med digitala informationsskärmar vid infar-

terna till Storuman, Tärnaby och Hemavan. Förvaltningen har kontrollerat 

lämpliga ställen att placera de digitala informationsskärmarna med beak-

tande av markägande, vägområde, tillgång till el, mått på skyltar samt tek-

nik att föra in informationen på tavlorna. Stabschefen bedömer att senast 

den 31 december 2021 är alla nödvändiga förutsättningar utredda och ett 

investeringsförslag på digitala informationsskärmar kan lämnas till kom-

munstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen.  

----- 
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Verksamhetsuppföljning - räddningstjänst 
 

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

verksamheterna.  

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om räddnings-

tjänstens verksamhet. 

 

Organisation 

Räddningstjänsten har deltidsbrandkår i Storuman och Tärnaby/Hemavan 

med beredskap samt räddningsvärn utan beredskap i Gunnarn och Umnäs. 

Förutom deltidsbrandmän består organisationen av räddningschef (1,0), as-

sistent (0,50), ställföreträdande räddningschef (1,0) med inriktning mot fö-

rebyggande arbete och beredskapssamordning, brandinspektör (1,0) med in-

riktning mot drift och underhåll.   

 

Uppdrag 

Räddningstjänstens tre huvudsakliga uppdrag är utryckande verksamhet, 

brandförebyggande verksamhet samt befolkningsskydd. Kommunstyrelsen 

är räddningsnämnd med ansvar för brandförebyggande och utryckande 

verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd.  

 

Händelser/aktiviteter 

Inom beredskapssamordning/civilförsvar har 2020 och 2021 präglats av 

pandemiplanering med anledning av covid-19. Det råder fortsatt svårigheter 

med rekrytering av räddningstjänstpersonal. En utbildningsskuld har upp-

stått på grund av pandemin som kommande år behöver tas igen. 

 

Framtid, kärnfrågor 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skärper från och med 2022 

kraven på lednings- och insatsförmåga vid stora och långdragna räddnings-

insatser. För att tillmötesgå kraven behövs utökad samverkan och resursut-

nyttjande mellan räddningstjänsterna. Beslut har tagits om att tillföra rädd-

ningstjänsten 0,5 tjänst i två år med start hösten 2021.  

 

Måluppfyllelse 

Räddningstjänsten nådde inte något av sina 3 verksamhetsmål 2020. Man 

nådde inte målet om att insatstiden inte ska överskrida 30 minuter vid larm 

där människors liv kan antas vara i stor fara och man nådde inte heller de 

båda målen inom brandtillsyner. Övergripande mål om robust kommunala 

organisation inom beredskapssamordningen vid krishantering  
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har nåtts. Kommunen har lyckats hålla igång samhällsviktig verksamhet 

under Covid 19 pandemin.  

 

Ekonomi 

Räddningstjänsten hade ett mindre resultatöverskott 2020 på 32 000 kronor. 

Nettobudgeten 2021 uppgår till 10 925 000 kronor. Resultatet för perioden 

januari-april är på 35 procent strax över riktpunkten 33 procent. För helåret 

prognostiseras ingen budgetavvikelse.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen och konstaterar att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt.  

----- 
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Uppföljning - investeringsprojekt 
 

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

verksamheterna.  

 

I anslutning till dagens sammanträde lämnas en redovisning om verksam-

heten med investeringsprojekt. 

 

Kommunfullmäktige har avsatt en investeringsram på 120 000 000 kronor 

för skattefinansierad åren 2020 till 2023.  Investeringar inom avgifts- och 

taxefinansierad verksamhet hanteras utanför investeringsramen. Utfall, pro-

gnos och återstående medel för investeringsperioden redovisas nedan: 

 
 Utfall  

t.o.m. 

2020 

Utfall 

2021-04-30 

Prognos  

2021 

Ram 

2020-2023 

Återstår  

av ram 

Investeringar  

skattefinansierad 

verksamhet 

14 723 000 2 439 000 23 059 000 120 000 000 82 218 000 

 
 Utfall  

t.o.m. 

2020 

Utfall  

2021-04-30 

Prognos 

2021 

Beslutad 

budget 

Återstår 

Investeringar  

taxefinansierad  

verksamhet 

29 128 000 10 792 000 30 148 000 68 250 000 8 974 000   

 
 Utfall  

t.o.m. 2020 

Utfall  

2021-04-30 

Prognos  

2021 

Totalsumma  

investeringar 

43 851 000 21 296 000 53 207 000 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen. 

----- 
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Redovisning av delegationsbeslut 

 
Följande delegationsbeslut redovisas:  

 

Beslut Beslutsdatum 

Färdtjänst (9.1) Mars 2021 

April 2021 

Skolskjuts (10.3) April 2021 

Yttrande över förslag till detaljplan (3.8) Januari 2021 

Nyttjanderätter/markupplåtelser (4.3) Maj 2021 

Grannemedgivanden (3.7) Maj 2021 

Yttrande över ansökan om nätkoncession enligt  

8 § elförordningen (5.12) 

Maj 2021 

Beslut om att avstå från att lämna yttrande över 

externa remisser (5.13) 

April 2021 

Maj 2021 

Brådskande ärende (5.3)  

Kommunstyrelsens ordförandes beslut om med-

finansiering av projekt Fulltäckning 

(KS/2020:962) 

2021-04-09 

Brådskande ärende (5.3) 

Kommunstyrelsens vice ordförandes beslut om 

ombud vid årsmöte med Kvarkenrådet EGTS 

2021 

2021-05-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 46-50 2021-05-18 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

-----  
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Meddelanden 
 

KS/2021:42 

Trafikverkets beslut 2021-04-26 om bidrag till flygplatser med trafik med 

allmän trafikplikt. Trafikverket beviljar Storumans kommun bidrag med 

8 745 000 kronor avseende driften av Hemavan Tärnaby Airport år 2021.  

 

KS/2021:187 

Länsstyrelsens beslut att från och med 2021-05-10 upphöra med nuvarande 

remissförfarande i samband med länsstyrelsens prövningar enligt jordför-

värvslagen (1979:230) av fysiska och juridiska personers förvärv av lant-

bruksfastigheter i Västerbottens län enligt jordförvärvsförordningen 

(2005:522).  

 

KS/2021:176 

Bergsstatens beslut 2021-05-07 att bevilja Eurasian Minerals Sweden AB 

undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Blåbärliden nr 102, 

Storumans och Sorsele kommuner, Västerbottens län. 

 

Bergsstatens beslut om förlängning av följande undersökningstillstånd  

enligt minerallagen: 

 

Ärende- 

beteckning 

Besluts- 

datum 

Undersöknings- 

tillstånd 

Sökande 

KS/2018:36 2021-04-30 Köli nr 2 Oy Zawar Resources 

Finland Ltd 

KS/2017:915 2021-05-12 Gunnarn nr 35 Agnico Eagle Sweden 

AB 

 

KS/2021:268 

Regeringens handlingsplan för att minska och motverka segregation, Ett 

Sverige som håller ihop – Regeringens insatser för minskad segregation 

och goda livschanser för alla. 

 

Följande protokoll redovisas:  

 

o Styrelsen för Storumans kommunföretag AB 2021-03-22 

o Styrelsen för Industri- och logistikcentrum i Storuman AB 2021-05-11 

o Styrelsen för Samordningsförbundet södra Lappland 2021-02-25 och 

2021-04-23 

----- 


