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KSAU § 50  KS/2021:844 – 739 

 

Motion - dagverksamhet för äldre 
 

Karin Malmfjord (S) har 2021-10-25 lämnat in en motion om dagverksam-

het för äldre där hon skriver följande.  

 

Omsorgsnämnden har under ett antal år gått med underskott. För att hantera 

underskottet har nämnden tagit beslut om att omorganisera verksamheten 

och bland annat tagit bort terapiverksamheten.  

 

Nämndens åtgärder har inte minskat underskottet samtidigt som äldres 

hjälpbehov ökar.  

 

Forskningen visar att äldre har behov av att finnas i en social kontext något 

som i sin tur stärker individens hälsa. Aktiviteter för äldre främjar ett hälso-

samt åldrande oavsett om det handlar om fysisk, kognitiv eller social hän-

delse där individen känner sig delaktig.  

 

Det är bättre att satsa på förebyggande åtgärder i första hand än att dra ned 

på och omorganisera verksamhet. Om nämnden vill minska äldres ingång 

till vård och omsorg så måste nämnden investera och satsa på äldres behov 

av att mötas och finnas i en social kontext.  

 

Karin Malmfjord föreslår 

 

att omsorgsnämnden tar kontakt med föreningar och organisationer för att 

utveckla samarbete när det gäller verksamhet för äldre. 

 

att dagverksamhet för äldre startas upp på kommunens boenden och för öv-

riga äldre.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23 § 120 att överlämna motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter remitterats till 

omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Omsorgsnämndens yttrande 2022-03-02 § 13 

Omsorgsnämnden arbetar under perioden 2021-04-01 – 2022-03-30 med en 

strategi för den framtida äldreomsorgen. Arbetet är på väg att slutföras och 

medborgardialog kommer att genomföras under februari-mars 2022 angå-

ende det arbete som genomförts.  
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KSAU § 50 – forts.  

 

I detta arbete konstateras delvis samma slutsatser som motionären pekar på 

i sin motion där daglig verksamhet kan vara en åtgärd som på sikt stärker de 

äldre i samhället. 

 

Under hösten 2021 fördes en dialog med samtliga föreningar och organisat-

ioner med kopplingar till våra seniorer just utifrån hur deras roll skulle 

kunna se ut i en framtida daglig verksamhet. Den dialogen kommer att fort-

sätta i samband med stundande medborgardialog om den framtida strategin.  

 

Utifrån den strategi som slutligen kommer att antas i omsorgsnämnden bör 

det vara omsorgsnämndens sak att avgöra vilka insatser som bäst stärker de 

äldre i vårt samhälle. Möjligen kommer det att vara just dagverksamhet 

men det kan också vara andra aktiviteter som behöver övervägas.  

 

Därför bör nämnden få chans att avsluta sitt strategiarbete och därifrån få ta 

ställning till vilka framtida insatser som ska prioriteras inom tilldelad eko-

nomisk ram. Inte utifrån ett enskilt inspel utan beaktande av andra övervä-

ganden.   

 

Beredande organs förslag 

Omsorgsnämndens protokoll 2022-03-02 § 13. 

 

Omsorgsnämndens förslag 

 

att motionen avslås.  

 

Yrkande 

Karin Malmfjord (S) yrkar att motionen bifalls.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på omsorgsnämndens förslag och Karin 

Malmfjords ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller om-

sorgsnämndens förslag.  

 

Omröstning 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

 

o Ja-röst för bifall till omsorgsnämndens förslag 

o Nej-röst för bifall till Karin Malmfjords ändringsyrkande.  
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KSAU § 50 – forts.  

 

Omröstningsresultat 

Parti Ledamot/tjänstgörande ersät-

tare 

Ja Nej Avstår 

C Tomas Mörtsell 1   

C Malin Svensson 1   

M Ulf Vidman 1   

L Hans-Peter Carlson  1   

S Karin Malmfjord  1  

  4 1  

 

Med 4 ja-röster och 1 nej-röst bifaller arbetsutskottet omsorgsnämndens 

förslag.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen avslås.  

 

Reservation  

Karin Malmfjord (S) reserverar sig över beslutet till förmån för eget yr-

kande om att motionen bifalls.  

----- 
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KSAU § 51  KS/2022:42 - 050 

 

Motion - lokalproducerat i kommunal verksamhet 
 

Linda Glasin (V) har lämnat in en motion där hon skriver följande.  

 

Den offentliga maten, närproducerat och ekologiskt är aktuellt på många 

håll i och med att miljö och klimat står högt på agendan i dagsläget. Det är 

viktigt att ställa krav på vad vår kommun upphandlar och serverar i de 

kommunala verksamheterna inom skola, vård och omsorg.  

 

Stora företag kan lägga anbud på allt från kryddor till färdiga maträtter. För 

mindre producenter i vårt närområde är det avgörande att kunna lämna an-

bud på enstaka produkter/varor samt att kanske bara kunna leverera till en 

del av kommunens verksamhet, t.ex. skolan i Slussfors. Genom att dela upp 

upphandlingen i olika mindre områden samt produktgrupper kan vi möjlig-

en göra att mindre och lokala aktörer får möjlighet att lägga anbud i vår 

kommun. Kommunen kan inte köpa lokalt/närproducerat om de lokala pro-

ducenterna inte är med och lägger anbud.  

 

Det är viktigt att Storumans kommun får en bra överblick på vad som finns 

att tillgå i närområdet, samt att kraven som ställs på de varor vi efterfrågar 

stämmer överens med vad vi vill servera i våra verksamheter. Viktigt är gi-

vetvis också att kraven som ställs på produkten inte bryter mot de regler vi 

har för att förhålla oss till vid offentlig upphandling. Kommunen kan och 

bör medverka till hållbar utveckling men också att fokus bör ligga på bra 

mat från grunden.  

 

Motionären föreslår  

 

att det görs en översyn på vilka krav som ställs vid upphandling av mat i 

kommunala verksamheter 

 

att upphandlingen delas upp i olika produktgrupper och områden såväl som 

huvudsortiment 

 

att information ges till lokala producenter samt att förfrågningsunderlag ut-

formas i samarbete med dem 

 

att ett mål om 25 % närproducerat alternativt ekologiskt producerade livs-

medel sätts till 2026. 
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KSAU § 51 – forts.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-15 § 13 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till ad-

ministrativ chef för tjänsteutlåtande. 

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

Frågan har bland annat behandlats i följande ärenden vid tidigare tillfällen: 

 

KS/2016:609 Motion – närproducerade livsmedel inom offentlig verk-

samhet 

I detta ärende konstaterades bland annat att i den livsmedelsupphandling 

som genomförts efterfrågas mer ekologiska råvaror som utvärderas i upp-

handlingen. Vidare finns det möjlighet att välja delleverantörer före huvud-

leverantören vid avrop under specifika förutsättningar. 

 

Därutöver är det öppet för såväl stora som mycket små parter att lämna an-

bud, det går exempelvis att lämna anbud på en enskild position (t.ex. grön-

saker, kött, pasta, rotfrukter) för leverans till en hel specifik kommun eller 

om inte det fungerar, på en position för en kommun till en avgränsad speci-

fik enhet.  

 

I upphandlingen saknas anbud på flertalet positioner vilket gör det möjligt 

för kommunen att direktupphandla med lokala leverantörer om så önskas.  

 

Givet de möjligheter som finns i nuvarande regelverk finns ingen anledning 

att ändra i befintlig policy.  

 

KS/2019:1014 Medborgarförslag – närproducerat nötkött till skolbarnen 

I detta ärende redovisades exempelvis att kostenheten i Storumans kommun 

och näringslivskontoret inom Storumans kommunföretag AB haft åter-

kommande träffar med lokala livsmedelsproducenter om möjligheterna att 

handla lokala livsmedel.  

 

Båda parter konstaterar gemensamma intressen av lokal handel och noterar 

samtidigt en del utmaningar kopplat till förvaring, logistik och regler kring 

livsmedelshantering.  

 

Näringslivskontoret åtog sig att föra en fortsatt dialog med de lokala livs-

medelsproducenterna inför kommunal upphandling vilket också skedde.  

 

Nuvarande avtal ger vissa möjligheter att direktupphandla lokala livsmedel 

men det har inte skett i någon större utsträckning. Delvis beroende på  
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KSAU § 51 – forts.  

 

konstaterade utmaningar men även på grund av kostnader.   

 

KS/2021:160 Medborgarförslag - lokalt producerad mat till skolor och 

äldreomsorg  

I detta ärende redogjordes bland annat följande. För fullständig redogörelse 

av tidigare svar hänvisas till tidigare ärenden. De sammanfattande slutsat-

serna var att nuvarande avtal ger vissa möjligheter att direktupphandla lo-

kala livsmedel men att så inte skett i någon större utsträckning, delvis bero-

ende på utmaningar kopplat till logistik, förvaring och regler kring livsme-

delshantering men även på grund av kostnadsskillnader.  

 

Aktuellt ärende KS/2022:42 Motion – lokalproducerat i kommunal 

verksamhet 

Kommunen har genomfört lokal dialog och sett över lokala upphandling 

men det finns andra hinder kring varför inte mer lokala livsmedel inhand-

lats. Utmaningar rörande logistik, förvaring och kostnad är några av dem.  

 

Antalet motioner och medborgarförslag rörande den mat som serveras på 

kommunens skolor och äldreboenden vittnar om att frågan berör och är en 

viktig kvalitetsfaktor i båda dessa verksamheter.  

 

Med nuvarande organisation och budgetram kommer det att vara svårt att 

nå motionens mål avseende andelen lokal- eller ekologiskt producerat. Med 

anledning härav är det svårt att realisera motionen.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-03-15. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att motionen anses besvarad utifrån administrativ chefs tjänstutlåtande och 

bedömning. 

----- 
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KSAU § 52  KS/2021:670 - 840 

 

Medborgarförslag - sjönära infrastruktur 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in om sjönära infrastruktur i Tärnaby. 

Förslaget bygger på ett långsiktigt starkt beslut att göra vattnet mer till-

gängligt för fler i Tärnaby och smartare hantering av markmaterial. För-

slaget bygger också på att Storumans kommun, i samband med sin fri-

luftsplan, beslutar att verka för ett stegvis genomförande.  

 

Förslagsställaren föreslår sammanfattningsvis att en arbetsgrupp snarast till-

sätts med syfte att arbeta fram en genomförandeplan för sjönära infrastruk-

tur för bättre friluftsliv i Tärnaby, det vill säga vågbrytare/pir, båthamn, 

badplats samt strandpromenad. Vidare föreslås en tidsplan som följs upp. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23 § 122 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överläm-

nats till samhällsplaneraren för tjänsteutlåtande.  

 

Samhällsplanerarens tjänsteutlåtande och bedömning 

Medborgarförslaget i sin helhet är genomtänkt och har en bra struktur. Sto-

rumans kommun har visionen att Tärnaby ska växa, i den nya fördjupade 

översiktsplanen utpekas sjönära infrastruktur längs Gäutan som en utveckl-

ingsmöjlighet. Delar av medborgarförslaget innefattas redan i planförslag 

för den nya fördjupade översiktsplanen. 

 

En strandpromenad längs Gäutan innefattas inte av planförslaget. För att 

komma till stånd med att planlägga en strandpromenad i Tärnaby behöver 

en förstudie utföras där lämplighet och sträckning av denna undersöks. Sto-

rumans kommun är inte väghållare av väg E12 där strandpromenaden är fö-

reslagen att vara belägen. Detta medför att Trafikverket som är väghållare 

för väg E12 behöver medverka i planeringen och förslagsvis finansieringen 

av en strandpromenad. Storumans kommun bör aktualisera frågan om att 

utveckla en strandpromenad i Tärnaby genom Länstransportsplan. 

 

Beredande organs förslag 

Samhällsplanerare Alexander Sahlströms tjänsteutlåtande 2022-05-06. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Storumans kommun inför framtagandet av kommande länstransports-

plan aktualiserar strandpromenad i Tärnaby genom objektsammanställning-

en för medfinansieringsprojekt 
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KSAU § 52 – forts.  

 

att när strandpromenaden aktualiserats genom länstransportplanen bör Sto-

rumans kommun påbörja en dialog med Trafikverket angående förslaget till 

nytt medfinansieringsprojekt, undersöka vilka miljötillstånd som krävs samt 

påbörja en förstudie.  

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

 

Jäv 

Hans-Peter Carlson (L) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning 

och beslut. 

----- 
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KSAU § 53  KS/2021:299 - 620 

 

Medborgarförslag - bättre skolmiljö på Röbroskolan genom 

förändring av skolmaten 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2021-05-25 där förslagsställaren före-

slår en förbättring av Röbroskolans allmänna miljö genom förändring av 

skolmaten och bekvämare möbler i klassrummen och övriga gemensamma 

utrymmen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022 att överlämna den del av medborgar-

förslaget som avser skolmaten till kommunstyrelsen för handläggning och 

beslut. Ärendet har därefter överlämnats till administrativ chef för tjänsteut-

låtande.  

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande och bedömning 

I antagen kostpolicy framgår att matråd ska genomföras av kostenheten. I 

matråd inom skolan ska bland annat elever få tillfälle att föra dialog om den 

mat som serveras och ges tillfälle att ha synpunkter kring aktuell matsedel 

och på vilket sätt den kan utvecklas.  

 

Det kan konstateras att kostenheten brustit i regelbundenheten i sina matråd, 

här finns anledning till självkritik och bättring. Målet är att ett matråd per 

termin ska genomföras inom skolans verksamhetsområde med början vår-

terminen 2022.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-03-15.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 54  KS/2022:50 - 311 

 

Medborgarförslag - förbud mot gångtrafik längs E12 i västra 

Tärnaby (Morkan) 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2022-01-27 där förslagsställaren före-

slår att det ur trafiksäkerhetssynpunkt införs ett förbud mot gångtrafik längs 

E12 vid Morkabacken i västra Tärnaby under vintersäsongen.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-15 att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter 

överlämnats till vägingenjören för tjänsteutlåtande.  

 

Vägingenjörens tjänsteutlåtande och bedömning 

Förslagsställaren föreslår ett förbud för gående efter E12 i Tärnaby, helst 

sträckan där Konäsvägen börjar fram till skoterleden som finns uppe vid 

Morkabacken. Förbudet föreslås gälla under perioden 15 oktober-20april 

med hänvisning till trafiksäkerhet för de gående.  

 

Storumans kommun har inga möjlighet att förbjuda gångtrafik efter väg 

E12 då det är Trafikverket som äger och ansvarar för vägen.  

 

Storumans kommun har kontinuerliga diskussioner om utvecklingen med 

Trafikverket angående planering för projekteringar och förändringar efter 

E12.  

 

Beredande organs förslag 

Vägingenjör Karolina Ivebos tjänsteutlåtande 2022-04-29. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget tas upp vid möte med Trafikverket  

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

----- 
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KSAU § 55  KS/2022:341 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2022 för kommunstyrelsen 
 

En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet har upprättats 

för perioden januari–april 2022. Kommunstyrelsens budgetram inklusive 

kapitaltjänst uppgår till 98 978 000 kronor 2022. 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 32 780 000 kronor för perioden januari–april 

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

punkten för perioden och är en procentenhet högre än motsvarande period 

2021. 

 

Prognosen för helåret är att kommunstyrelsen inte kommer att ha någon av-

vikelse mot tilldelad budgetram 2022. Avvikelserna mellan verksamhets-

områdena beror på att för skolskjutsar samt färdtjänst prognostiseras totalt 

ett underskott på 2 300 tkr och för badhustjänster samt omstrukturerings-

medel prognostiseras totalt ett överskott på 2 300 tkr. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-05-11. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättad tertialuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari—

april samt prognos för helåret 2022 fastställs. 

----- 
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KSAU § 56  KS/2022:340 - 042 

 

Tertialuppföljning januari-april 2022 för Storumans  

kommun 
 

En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 

perioden januari – april 2022. 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 ca 14,5 mnkr för 2022 vilket är 3,3 

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 2022.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2022-05-11.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättad tertialuppföljning för perioden januari–april samt prognos för 

helåret 2022 godkänns 

 

att nämnderna uppmanas att se över verksamheterna för att minimera un-

derskotten samt notera att de i år och kommande år omfattas av den långsik-

tiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram 

 

att nämnderna i samband med delårsrapport för 2022 samt verksamhetsplan 

för 2023 redovisar vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans.  

----- 
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KSAU § 57  KS/2022:216 - 170 

 

Handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och 

räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd mot olyck-

or (LSO) 
 

Räddningschefen har upprättat ett förslag till nytt handlingsprogram enligt 

lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).  

 

Syftet med handlingsprogrammet är att på ett översiktligt sätt beskriva 

räddningstjänsten i Storumans kommuns arbete med att hantera olyckor 

som kan leda till räddningsinsatser, både operativt och förebyggande.  

 

Förslaget till handlingsprogram är utformat enligt nu gällande föreskrifter 

och allmänna råd angående innehåll och struktur som har utgivits av  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

 

Samråd har skett med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna 

genom remissförfarande under perioden 7-30 april 2022. En sammanställ-

ning har upprättats över inkomna yttranden med de synpunkter av särskild 

vikt som har framförts samt vidtagna åtgärder.  

 

Beredande organs förslag  

Räddningschef Göran Hellströms tjänsteutlåtande 2022-05-02. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till handlingsprogram för det förebyggande arbetet och 

räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) fast-

ställs.  

----- 
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KSAU § 58  KS/2022:185 - 107 

 

Aktieägartillskott - Inlandsbanan AB 
 

Styrelsen i Inlandsbanan AB har inkommit med en begäran om ett ovillko-

rat aktieägartillskott på 30 000 000 kronor av ägarkommunerna.  

 

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB 

samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. In-

landsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan från Kristinehamn i söder 

till Gällivare i norr. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och In-

landståg AB ägs till 100 procent av moderbolaget. Inlandsbanan AB:s hu-

vuduppdrag är att förvalta järnvägen. Detta innebär att bolaget ansvarar för 

underhåll av infrastrukturen samt trafikledning och får för att täcka kostna-

den ett driftbidrag på 150 000 000 kronor per år från staten.  

 

2019 togs beslut om investering av nya motorvagnar och finansiering av 

dessa i dotterbolaget Inlandståg AB. Införskaffandet av motorvagnar be-

döms bli 10 000 000 kronor högre än den finansiering man har erhållit för 

ändamålet. Svag lönsamhet på grund av pandemin under åren 2020 och 

2021 med följdeffekter även 2022 har urholkat aktiekapitalet i framför allt 

dotterbolagen. Det svaga resultatet har i sin tur också lett till ett svagt kassa-

flöde som urholkat likviditeten innebärande att man inte kan amortera på 

befintliga lån eller finansiera övriga normalt löpande investeringar i verk-

samheten. Bedömningen inlandsbanan har gjort är följande: 

 

o Underfinansiering motorvagnar 10 000 000 kronor 

o Amortering av befintliga lån 5 000 000 kronor 

o Övriga investeringar i verksamheten 9 500 000 kronor 

o Eventuell återställning av aktiekapital i dotterbolagen 5 500 000 kro-

nor (Beräknat utifrån kvarvarande medel) 

 

Bedömning 

Bedömningen är att om inte ägarkommunerna lämnar tillskott motsvarande 

de efterfrågade 30 000 000 kronor kommer Inlandsbanan AB att hamna på 

obestånd under 2022. Bedömningen är med ledning av bland annat den 

prognos Inlandsbanan gjort för 2022 att bolaget har med ett tillskott från 

ägarna goda förutsättningar att finansiera fortsatt drift av verksamheten utan 

nya åtaganden från ägarna. Att det finns en kompetent ledning med förmåga 

att styra, analysera och vidtaga åtgärder för företagets fortlevnad och ut-

veckling är betydande för att man inte ska hamna i en framtida obeståndssi-

tuation.  
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KSAU § 58 – forts.  

 

Storumans kommun äger aktier i Inlandsbanan uppgående till 150 000 kro-

nor. Storumans kommun har också en borgen i Inlandsbanan på 2 473 684 

kronor. Bedömningen är att vid obestånd så kommer kommunen inte att få 

tillbaka någon del av aktiekapitalet. Bedömningen är också vid obestånd att 

endast en mindre del av borgensåtagandet kan återfås. 

 

Storumans kommuns del av det ovillkorade aktieägartillskottet är 1 610 594 

kronor motsvarande kommunens andel av aktiekapitalet. Aktieägartillskott-

et är ovillkorat och är därmed resultatpåverkande för kommunen. Tillskottet 

ska belasta posten finansiella kostnader i kommunens resultaträkning. Pro-

gnosen på kommunens finansiella kostnader är före aktieägartillskottet plus 

800 000 kronor. Återstående 810 594 kronor kan finansieras ur kvarstående 

kommungemensamma omstruktureringsmedel på verksamhetskod 2202.  

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-05-02. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att ett ovillkorat aktieägartillskott på 1 610 594 kronor lämnas till  

Inlandsbanan AB för 2022 under förutsättning att övriga aktieägare också 

lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott utifrån sin ägarandel. 

----- 
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KSAU § 59  KS/2022:202 - 106 

 

Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 

2023-2026 
 

Under perioden 2019 – 2022 har kommunerna i Västerbottens län tillsam-

mans med Region Västerbotten haft en samverkansöverenskommelse för 

regionalt utvecklingsarbete. Ny samverkansöverenskommelse ska göras för 

den nya mandatperioden 2023–2026.  

 

Samverkansstrukturens syfte är att skapa forum och nätverksstrukturer för 

en förtroendefull, effektiv och transparent samverkan för regional utveckl-

ing. Samverkan omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget som mel-

lankommunal samverkan. Samverkansstrukturen innehåller politiska och 

tjänstepersonbaserade forum och bygger på samverkansområden baserade 

på den regionala utvecklingsstrategin.  

 

Den överenskommelse som tagits fram mellan kommunerna och Region 

Västerbotten är likalydande för alla kommuner. För varje kommun tydlig-

görs överenskommelsens innebörd för den enskilda kommunen genom att 

ett samverkansavtal tecknas mellan kommunen och regionen. 

 

Arbetet med framtagandet av den nya samverkansöverenskommelsen har 

skett utifrån det som framkommit i utvärderingsdialogerna under hösten 

2022 och den tidigare halvtidsutvärderingen som genomfördes våren 2020. 

 

Bedömning 

Samtliga länets kommuner och Region Västerbotten har varit delaktiga i 

framtagandet av överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 

2023–2026 med tillhörande samverkansavtal för regional utveckling.  

 

Beredande organs förslag  

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-04-21. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2023–2026 

med tillhörande samverkansavtal för regional utveckling antas. 

----- 
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KSAU § 60  KS/2022:282 - 007 

 

Grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2021 
 

Av kommunallagen och god redovisningssed följer att revisorerna årligen 

ska granska alla styrelser och nämnder. Syftet med den översiktliga gransk-

ningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisions-

berättelse.  

 

Revisorernas sammanfattande bedömning 2021 

 

Granskningsområde Revisionell bedömning 

Ändamålsenlighet Tillräcklig 

Ekonomiskt tillfredsställande Tillräcklig 

Intern kontroll Tillräcklig 

 

Revisorerna lämnar ingen rekommendation till kommunstyrelsen utifrån 

genomförd granskning. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-05-05. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att inga särskilda åtgärder vidtas med anledning kommunrevisorernas 

grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2021. 

----- 
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KSAU § 61  KS/2022:284 - 007 

 

Granskning av kommunkoncernens arbete med intern-

kontroll 
 

Kommunrevisionen och lekmannarevisorer i kommunägda bolag har inom 

ramen för grundläggande granskning genomfört en riktad granskning inom 

området internkontroll. Syftet med granskningen är att ge revisionen ett un-

derlag till uttalande i revisionsberättelse och granskningsrapport. 

 

Sammanfattande revisionell bedömning 

 

Revisionsobjekt Bedömning 

Kommunstyrelsen Tillräcklig 

Fritids-, kultur och utbildningsnämnden Tillräcklig 

Omsorgsnämnden Tillräcklig 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tillräcklig 

Storumans Kommunföretag AB Tillräcklig 

Fastighets AB Umluspen Delvis 

Hemavan Tärnaby Airport AB Delvis 

Industri- och logistikcentrum AB Tillräcklig 

 

För att utveckla kommunkoncernens arbete med internkontroll lämnar revi-

sorerna följande rekommendationer: 

 

o Kommunstyrelsen bör säkerställa att samtliga organ (nämnder och bo-

lag) tillämpar en enhetlig bedömningsskala när det gäller såväl riskbe-

dömning (riskvärde 1–16) som tillförlitlighet i kontrollerad process/ 

rutin (skala 1–4). Lämpligtvis bör den skala som tillämpats av kom-

munstyrelsen/omsorgsnämnden även nyttjas av övriga organ 

/verksamheter. 

 

o Styrelser och nämnder gör en årlig prövning om plan för intern kon-

troll är heltäckande. Prövning görs gentemot kommunfullmäktiges 

reglemente för intern kontroll (§ 1 Syfte med intern kontroll). 

 

o Styrelser och nämnder ser till att rapportering till kommunstyrelse/ 

kommunfullmäktige sker i enlighet med fullmäktiges direktiv. Detta 

bör framgå i nämnds-/styrelseprotokoll. 
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KSAU § 61 – forts.  

 

Bedömning 

Bedömningen är att revisorernas rekommendationer ska beaktas och inarbe-

tas av kommunstyrelsen, nämnderna och kommunala bolag i kommande 

planer för internkontroll samt vid den årliga uppföljningen av internkon-

troll. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2022-05-05. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att revisorernas rekommendationer ska beaktas och inarbetas av kommun-

styrelsen, nämnderna och kommunala bolag i kommande planer för intern-

kontroll 

 

att kommunstyrelsens bedömningsskala ska tillämpas av nämnder och 

kommunala bolag 

 

att vid årlig uppföljning av internkontroll ska nämnderna också besluta om 

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen 

 

att vid årlig uppföljning av internkontroll ska de kommunala bolagen också 

besluta om att tillföra resultatet av uppföljningen till bolagstyrningsrappor-

ten. 

----- 
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KSAU § 62  KS/2022:344 - 981 

 

Bidrag ur medel för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser 

2022 
 

Kommunstyrelsen har för år 2022 avsatt 500 000 kronor för attraktivitets-

höjande utvecklingsinsatser.  

 

Gällande riktlinjer för ansökningar och fördelning av medlen, beslutade av 

kommunstyrelsen 2021-06-01 § 80, innebär bland annat följande:  

 

o Insatserna ska kunna komma alla kommuninvånare till del och även i 

möjligaste mån höja attraktiviteten för besökare till kommunen.  

 

o Föreningar och kommunala verksamheter kan söka bidrag för insat-

serna men även andra parter som t.ex. ekonomiska föreningar, om det 

inte innebär gynnande av enskild och att alla andra kriterier.   

 

o Utlysning av medlen sker normalt två gånger per år, primärt en gång 

på våren och en kompletterande på hösten om det finns kvarstående 

medel att fördela.  

 

Den primära utlysningsperioden för 2022 har pågått under perioden 1 mars-

30 april.  

 

Ansökningarna, som beretts med riktlinjerna som grund av de handläggare 

inom kommunstyrelseförvaltningen som också bereder ansökningar om för-

eningsbidrag ur bygdemedel, har sammanställts i en förteckning med för-

slag till beslut.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2022-05-12. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att bidrag ur 2022 års medel för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser 

beviljas enligt följande:  

 

Sökande 

Ärendebeteckning 

Projekt/ändamål Belopp 

Storumans kommun 

Vallnässkolan 

KS/2022:126 

Rastkul!  10 000 
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KSAU § 62 – forts.  

 

Sökande 

Ärendebeteckning 

Projekt/ändamål Belopp 

Storumans musik- och 

teaterförening 

KS/2022:152 

Annonsering  15 000 

Storumans PRO 

KS/2022:188 

Glada bowlare 12 960 

Inlandskult 

KS/2022:195 

Inlandsbanefestivalen 2022   6 000 

Tärna IK Fjällvinden 

KS/2022:235 

Hemvändarkväll på Udden 35 000 

Storumans kommun  

Räddningstjänsten 

KS/2022:249 

Utbildning ASOP  

(suicidprevention) 

55 000 

Reumatikerföreningen 

KS/2022:266 

Vattengympa 8 000 

Hemavan Aktiv  

Ungdom 

KS/2022:290 

Snowkidz  80 000 

Storumans kommun 

Kanslienheten 

KS/2022:303 

YAM (Youth Aware of  

Mental Health) 

37 000 

Frälsningsarmén 

KS/2022:304 

Projektor och duk 30 000 

Stensele föräldra-

förening 

KS72022:305 

Stenseles ungdomar  4 500 

Stensele SK 

KS/2022:306 

Stensele runt  5 000 

Stensele SK 

KS/2022:307 

Skidspåret i Stensele  9 500 

Stensele SK 

KS/2022:308 

Kommunserien i löpning 8 500 

Stensele SK 

KS/2022:309 

Karateutbildning 5 000 

Röda korset 

KS/2022:313 

Ökad tillgänglighet och  

lokalnyttjande 

20 500 
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KSAU § 62 – forts.  

 

Sökande 

Ärendebeteckning 

Projekt/ändamål Belopp 

Kulturakademin 

KS/2022:321 

Kulturinsatser 70 000 

Storumans hembygds-

förening 

KS/2022:322 

Renovering av hembygdsgår-

den 

15 000 

Slussfors IK 

KS/2022:323 

Discgolfbana 31 750 

Tärna IK Fjällvinden 

KS/2022:325 

Evenemangsutrustning 25 000 

Summa   483 710 

 

att följande ansökningar avslås: 

 

Sökande 

Ärendebeteckning 

Projekt/ändamål Sökt belopp 

Umfors bys sam-

fällighetsförening 

KS/2022:189 

Skotersladd 50 000 

Gunnarbergs väg-

samfällighetsförening 

KS/2022:250 

Siktröjning  82 900 

----- 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 24 (37)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-16  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 63  KS/2022:337 - 251 

 

Exploatering - Laxvik 1:23 
 

Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att undersöka möjlighet och vilja 

bland politiken att exploatera kommunägda fastigheten Laxvik 1:23 i Tär-

naby. Fastighet Laxvik 1:23 har varit till salu under en längre tid men 

kommunen har ej fått ett bud som motsvarar det värderade priset.  

 

I den nya fördjupade översiktsplanen för Tärnaby som är ute på granskning 

utpekas fastigheten Laxnäs 1:23 som lämplig för utbyggnad av bostadsom-

råden. Bostadsområdena föreslås anslutas till vägnätet genom Kanahobbs-

vägen eller genom en förlängning av Bergsvägen.  

 

Kommunen kan arbeta fram en detaljplan för fastigheten som möjliggör för 

boende i form av fritidsboende eller attraktiva tomter för permanentboende. 

Kommunen kan sedan göra en ny bedömning gällande ifall kommunen 

själva vill exploatera fastigheten Laxvik 1:23 eller om kommunen anvisar 

det då planlagda området till exploatör. 

 

En planlagd fastighets värde ökar och är lättare att sälja ifall kommunen 

väljer att sälja fastigheten istället för att själva exploatera.  

 

Bedömning 

Fastigheten Laxvik 1:23 erbjuder ett ypperligt geografiskt läge för fortsatt 

utveckling av Tärnaby.  

 

Beredande organs förslag 

Mark- och exploateringsingenjör Oscar Elffors 2022-05-04. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detalj-

plan för bostäder inom fastigheten Laxvik 1:23. 

----- 
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KSAU § 64  KS/2022:122 - 253 

 

Markanvisningsavtal - del av Björkfors 1:5 (område vid  

Högfjällshotellet) 
 

Förslag till markanvisningsavtal har upprättats med Hemavans Högfjälls-

hotell AB.  

 

Förslaget innebär att Hemavans Högfjällshotell AB, under en tid av två år 

från och med 2022-06-30, har ensamrätt att förhandla med Storumans 

kommun avseende exploatering och markförvärv om ca 8402 m2 av  

Björkfors 1:5. Med anledning av rådande pandemi samt att detaljplanens 

genomförande kan komma att försenas så förlängs markanvisningsavtalet 

med ytterligare ett år och godkänns vid underskrift av avtalet. 

 

Hemavans Högfjällshotell AB inkom under 2021 med förfrågan om mar-

kanvisning för att få möjlighet att arbeta fram en ny detaljplan. Den nya de-

taljplanen förväntas leda till en utveckling av verksamheten runt Högfjälls-

hotellet. 

 

Enligt kommunstyrelsens beslut 2022-04-12 är det idag möjligt att anvisa 

marken förutsatt att marken värderas av oberoende part inför försäljning 

och att fastigheterna längs Ekenstams väg säkras tillfart. Dessa punkter är 

med i föreslaget markanvisningsavtal.  

 

Beredande organs förslag 

Mark- och exploateringsingenjör Oscar Elffors tjänsteutlåtande 2022-05-04. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till markanvisningsavtal godkänns.  

----- 
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KSAU § 65  KS/2022:331 - 253 

 

Direktanvisning av mark - del av Björkfors 1:5 
 

En förfrågan om direktanvisning har inkommit från Contractor AB gällande 

tre kommunägda fastigheter i Hemavan. Dessa fastigheter är markerade i 

medföljande bilagor till förfrågan.  

 

Förslaget innebär att Contractor AB, under en tid av två år från och med 

eventuellt beslut från kommunstyrelsen, har ensamrätt att förhandla med 

Storumans kommun avseende exploatering och markförvärv om de utpe-

kade fastigheterna.  

 

Den enda fastigheten tekniska avdelningen kan tänka sig direktanvisa till 

Contractor AB är en del av Björkfors 1:5 om cirka 12,2 hektar. Denna nya 

del skulle hamna i direkt anslutning till Ski Lodge AB, vilket Contractor 

AB äger, nuvarande fastighet Björkfors 1:943.  

 

Bedömning 

En direktanvisning av detta markområde kan leda till en att en  

markanvisning tas fram i samråd med Contractor AB vilket skulle  

möjliggöra för en fortsatt utveckling av Hemavan.  

 

Beredande organs förslag 

Mark- och exploateringsingenjör Oscar Elffors tjänsteutlåtande 2022-05-04. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att återemittera ärendet för ytterligare beredning. 

------ 
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KSAU § 66  KS/2021:446 - 021 

 

Initiativärende - kompensation till de anställda för insatser 

under pandemin 
 

Enligt 4 kap. 20 § Kommunallagen har ledamot rätt att väcka ärende i 

nämnd (initiativrätt). Med hänvisning till detta har Daniel Johansson (V) i 

skrivelse 2021-06-17 aktualiserat rubricerat ärende där han skriver följande:  

 

Storumans kommun och dess innevånare drabbades med full kraft under 

hösten 2020 av den pandemi som fortfarande härjar i världen. Vi såg hur 

vårt största boende blev utslaget med stor smittspridning och många döds-

fall som följd. Som en följd av detta hade vi under en längre tid en mycket 

påverkad och ansträngd situation inom vår omsorgsverksamhet. Många av 

våra anställda blev sjuk och vikarier fick hoppa in i verksamheter där de 

inte jobbar i vanliga fall samt att viss omflyttning av personal gjordes. Vi 

vet nu att i efterhand att vi kompenserats väl av staten med statsbidrag för 

att hantera pandemins effekter. En kompensering som bör komma vår per-

sonal till del, den personal som faktiskt räddade liv och vårdade svårt 

sjuka.  

 

Daniel Johansson föreslår 

 

att Storumans kommun omgående inleder samtal och förhandling med de 

fackliga organisationerna om kompensation till de anställda.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-31 § 114 att överlämna initiativären-

det till arbetsutskottet för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till 

administrativ chef tillika t.f. socialchef för tjänsteutlåtande.  

 

Administrativ chefs tillika t.f. socialchefs tjänsteutlåtande och bedöm-

ning 2021-09-23 

Daniel Johansson (V) har i initiativärende pekat på en ansträngd situation 

inom kommunens omsorgsverksamhet under den pandemi som fortfarande 

pågår. En ansträngd arbetssituation och omflyttning av personal anförs som 

exempel på argument till varför en extra kompensation bör utgå. Vidare pe-

kar Johansson på att finansiering finns eftersom kommunerna blivit kom-

penserade i form av tillkommande statsbidrag.  

 

Ingen lär glömma hur covid-19 utbrottet som drabbade kommunens största 

boende Tranan påverkade omsorgsverksamheten, de boende, anhöriga och 

medarbetarna.  
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De som arbetade på Tranan och de som kom att tillfälligt placeras dit gjorde 

utan tvekan ett gott arbete som krävde mer av var och en än vad som hör 

vardagen till.    

 

Under utbrottet tillämpades kollektivavtalets regler för arbetstid, övertid, 

förflyttning och så vidare. Skälet var att det bedömdes vara det enda rättvisa 

sättet att hantera var och en. Skulle de som förflyttades till Tranan ha något 

extra medan ordinarie personal som fick lära de tillkommande inte skulle 

kompenseras? Bedömningen blev att det inte var någon bra princip.   

 

Det saknades inte starka signaler från de fackliga organisationerna om att 

kommunen som arbetsgivare borde göra särlösningar i denna situation.  

Arbetsgivaren valde emellertid att stå fast vid att utgå från tecknade kollek-

tivavtal.  

 

Att vid behov förflyttas, arbeta övertid, förändra arbetsmetoder och att  

under perioder arbeta under en högre belastning ligget inom ramen för den 

enskildes arbetsskyldighet och regleras i samtliga fall av gällande kollektiv-

avtal.  

 

Att vårda äldre, ofta multisjuka, är dessutom huvuduppgiften som utförs 

varje dag inom äldreomsorgen.  

 

Det bör också beaktas att covid-19 påverkade skolans verksamheter påtag-

ligt. Skolstängningar, hemundervisning, annan arbetssituation och hög sjuk-

frånvaro tillhörde under en period vardagen även inom fritids-, kultur- och 

utbildningsnämndens område, vilket pekar på en annan problematik med 

förslaget. Kompensation vid sida av kollektivavtalen, hur ska den hanteras 

rättvist? Är det personalen på Tranan och de som flyttats dit som ska komp-

enseras? Eller är det all personal inom omsorgen som kanske inte hanterade 

brukare med covid-19 men som behövt arbeta lite hårdare ändå på grund av 

att en kollega tillfälligtvis tjänstgör på Tranan? Skolorna som fick stänga, 

hur ska man se på dem, ska de också kompenseras och i så fall hur för att 

det ska vara rättvist?  

 

Region Västerbotten gjorde en del punktinsatser avseende kompensation till 

vissa grupper som ansågs förtjäna det särskilt med anledning av covid-19. 

Av den mediala rapporteringen att döma blev det inte särskilt lyckosamt, 

särskilt ur rättvisesynpunkt.  
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Omsorgsnämnden gör vid delårsbokslutet en prognos om en negativ bud-

getavvikelse uppgående till ca - 7 mnkr. Fritids-, kultur- och utbildnings-

nämndens prognos pekar mot ca – 2mnkr. Även om Storumans kommun 

som helhet ser ut att göra ett starkt resultat så saknas förutsättningarna inom 

nämnderna att finansiera någon ytterligare kompensation. Ramarna för sty-

relse och nämnder är beslutad av kommunfullmäktige och kan således end-

ast ändras där.  

 

Mot bakgrund av ovanstående är förslaget i initiativärendet svårt att genom-

föra ur rättviseperspektiv och dessutom saknas finansiering i ram gällande 

kommunens två största nämnder.   

 

Återremiss KS 2021-11-08 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-08 att återremittera ärendet för ytter-

ligare beredning genom att 

 

o fackliga organisationerna kallas till samråd och förhandling 

 

o det utreds hur många anställda som kan vara berörda av kompensation 

och att det i samråd med fackförbunden sätts en nivå på kompensa-

tionen i pengar eller ledighet.  

 

Administrativ chefs tillika t.f. socialchefs tjänsteutlåtande och bedöm-

ning 2022-05-09 - efter återremiss 

Samråd med de fackliga organisationerna förs löpande över året i olika 

former och på olika nivåer. Allt detta regleras genom vårt samverkansavtal 

som vi har med samtliga kollektivavtalsslutande parter.  

 

Även i samband med löneöversyn genomförs överläggningar alternativt in-

ledande förhandlingar med fackförbunden i syfte att samråda om principer-

na för löneöversynen.    

 

Vid löneöversyn 2022 har några åtgärder vidtagits.  

 

För Kommunal 

Värdet i kommunals avtal var summan av 380 kr/individ samt 0,3 % av lö-

nesumman ytterligare att fördela. Storumans kommun har i löneöversynen 

fördelat mer än avtalet ger, på helårsbasis ca 100 000 kr.  
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2022 genomförs sänkt arbetstidsmått för de som arbetar ständig natt. Enligt 

avtalet ska göras avräkning på löneutrymmet med anledning av förkort-

ningen, så har inte skett vilket ytterligare ökar utfallet.   

 

Kommunal har således fått ett högre utfall i löneöversynen jämfört med vad 

avtalet ger samt att ingen avräkning skett kopplat till det förändrade arbets-

tidsmåttet, det samlade värdet på årsbasis uppskattas till mer än 150 000 kr.  

 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 

Löneöversynen pågår, utfallet för de båda förbunden bedöms uppnå förhål-

landevis hög nivå inom vår kommun men inom ramen för budget. 

 

Vårdförbundet 

Avtal nyligt klart, löneöversyn ska genomföras.  

 

Övriga fackliga organisationer 

Utfall inom budgetram.   

 

Således har viss kompensation skett, inom budgetram och utifrån aktuella 

kollektivavtal.  

 

Avslutningsvis är det enligt gällande delegationsordning kommunstyrelsens 

arbetsutskott som är kommunens personalorgan, varför den här typen av 

frågor bör avgöras där.   

 

Mot bakgrund av argumentationen från tidigare tjänsteutlåtande och det 

som till det anförs i det här rekommenderas att initiativärendet avslås. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef/t.f. socialchef Patrik Nilssons tjänsteutlåtanden  

2021-09-23 och 2022-05-09. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-26 § 102. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-08 § 167. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att initiativärendet avslås.  

----- 
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Ansökan om medfinansiering - projekt Solaris 
 

Kanslienheten har via stabschef Jimmy Lindberg 2022-04-08 inkommit 

med ansökan om medfinansiering till rubricerat projekt. Sökt belopp är 

568 215 kr. 

 

Projektbeskrivning 

Kommunens camping arrenderas ut periodvis, på senare år även vintertid. 

Campingen består av 24 stugor varav 22 med varmvattenberedare och andra 

förbrukare som årligen använder i genomsnitt 5750 kWh per styck men 

merparten fördelat på de fullutrustade stugorna. Därtill finns 62 elstolpar 

som i genomsnitt förbrukar 1000 kWh. Beläggningsgraden varierar men 

detta har i genomsnitt inneburit en energianvändning på drygt 200 000 

kWh/år de senaste tre åren. 

 

Högre energikostnader i framtiden innebär utmaningar för vår kommun och 

riskerar att leda till att det blir svårare för kommunen att hyra ut anlägg-

ningen. 

 

Projektet ska därför installera 63 stycken 390 Wp solpaneler på servicehu-

set med kapacitet att producera cirka 20 000 kWh per år, cirka 10% av den 

totala förbrukningen. Utvärdering görs mot målproduktion 20 000 kWh. 

Campinggäster är miljömedvetna och en anläggning enligt föreslaget be-

döms som en sidoeffekt även leda till goodwill och viss positiv PR-effekt. 

 

Parallellt med denna ansökan ska en ansökan till Klimatklivet skickas in. 

Om även den ansökan beviljas kommer ytterligare solpaneler att installeras 

för den summa som beviljas av Klimatklivet, upp till 225 965 kr. 

 

Projektperiod 

2022-05-01 – 2023-12-31 

 

Styrgrupp 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

Arbetsgrupp 

Stabschef (tillika projektledare), teknisk chef/fastighetsansvarig, energi- 

och klimatrådgivare 
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Kostnadsbudget 

Solpaneler inkl. installation  325 000 kr 

Fordonsladdare inkl. betalfunktion 82 215 kr 

Installation av laddstolpar, elskåp 143 750 kr 

Kulvert  17 250 kr 

Summa  568 215 kr 

 

Bedömning 

Ansökan har behandlats av kommunens beredningsgrupp för projekt och av 

koncernledningsgruppen. Ansökan bedöms vara välskriven, välförankrad 

och tydligt bidra till både klimatmål och ekonomiska mål och tillstyrks där-

för. 

 

Mot bakgrund av detta föreslås att ansökan beviljas med 568 215 kr ur byg-

demedel avsatta för medfinansiering av näringslivsfrämjande insatser och 

projekt år 2022.  

 

Beredande organs förslag  

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2022-05-04. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra till förvaltningen att komplettera beslutsunderlaget vad avser 

gällande avtal med arrendatorerna på Storumans camping 

 

att därefter överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.  

-----  
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Ansökan om medfinansiering - LEADER Lappland 
 

Ekonomiska föreningen LEADER Lappland har 2022-04-27 inkommit med 

ansökan om medfinansiering till programområdet för år 2023–2029. Ansö-

kan omfattar 136 950 kr per år i sju år. 

 

Projektbeskrivning 

LEADER är en metod inom EU:s jordbruksfond. Sedan 2007 har lands-

bygdsutveckling bedrivits i de åtta kommuner (Arjeplog, Arvidsjaur,  

Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele) som ingår i 

området för LEADER Lappland. 

 

Många projekt har bedrivits i Storumans kommun inom LEADER, både i 

samverkan över kommungränserna och i kommunspecifika projekt. Några 

av dessa projekt är Storumans fotoarkiv, Saemien Jarnge Dearnesne –  

Etablering av samiskt centrum i Tärnaby, Skatepark Storhälla, Vårt Hem 

(filmprojekt) och Songwriters of Kvarken. 

 

På grund av EU:s nya programperiod har en ny strategi för området tagits 

fram. Den 15 oktober 2022 ska strategin vara helt färdig. Området har sökt 

en medfinansiering från Jordbruksverket på 51,5 miljoner kronor och för att 

svara mot detta krävs en medfinansiering från kommunerna samt Region 

Norrbotten och Region Västerbotten på totalt 17 014 308 kr. Storumans 

kommuns andel av denna summa är totalt 958 650 kr, eller 136 950 kr/år i 

sju år. 

 

Projektperiod 

2023-01-01 – 2029-12-31 

 

Styrgrupp 

Styrelsen för LEADER Lappland 

 

Totalbudget 

51 500 000 kr 

 

Sökt summa från Storumans kommun 

958 650 kr för hela perioden. 
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Bedömning 

Ansökan har behandlats av kommunens beredningsgrupp för projekt och av 

koncernledningsgruppen. Kommunen har framgångsrikt deltagit i tidigare 

programperioder inom LEADER Lappland och har också aktivt deltagit i 

framtagningen av den nya strategin på både politisk nivå och på förvalt-

ningsnivå. Bedömningen är att ansökan bör tillstyrkas. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2022-05-04. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja ansökan med 136 950 kr per år för de sju åren 2023 till och med 

2029 ur bygdemedel avsatta för medfinansiering av näringslivsfrämjande 

insatser och projekt. 

----- 
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Föreningsstämma med Inlandskommunerna ekonomisk före-

ning 2022 
 

Inlandskommunerna ekonomisk förening (IEF) kallar till ordinarie före-

ningsstämma den 2 juni 2022 kl. 8.30. Stämman genomförs digitalt. 

 

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

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

mor, årsmöten, föreningsstämmor m.m. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att utse Karin Malmfjord till kommunens ombud vid IEF:s förenings-

stämma 2022. 

----- 
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Årsmöte med föreningen Blå vägen 2022 
 

Föreningen Blå vägen kallar till årsmöte den 2 juni 2022 kl. 15.00.  

Årsmötet genomförs digitalt via Teams.  

 

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

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

mor, årsmöten, föreningsstämmor m.m. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra till presidiet att utse kommunens ombud vid föreningen Blå 

vägens årsmöte 2022.  

----- 
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Årsmöte med Kvarkenrådet EGTS 2022 
 

Kvarkenrådet EGTS kallar till årsmöte den 20 maj 2022 kl. 9.30 (finsk tid) i 

Vasa. Möjlighet finns att delta digitalt via möteslänk.  

 

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

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

mor, årsmöten, föreningsstämmor m.m. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att utse Tomas Mörtsell till kommunens ombud vid årsmöte med Kvarken-

rådet EGTS 2022. 

----- 

 

 

 

 

 

  

  

 


