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KSAU § 48  KS/2019:261 - 055 
 
Motion - byte av bank för hantering av kommunens bankä-
renden 
 
Daniel Johansson (V) har 2019-03-06 lämnat in rubricerad motion där han 
sammanfattningsvis skriver följande:  
 
Medias rapportering visar hur storbankerna bedriver rent olaglig verksam-
het med penningtvätt och aggressiv skatteplanering. Storumans kommun 
använder sig av Swedbank för sina bankärenden, en bank som är högst del-
aktig i den härvan med penningtvätt från Baltikum och Ukraina.  
 
Tidigare har det dessutom visat sig vilket ansvar denna storbank tar för  
Storumans kommun när de nyligen lade ner bankkontoret i Tärnaby.  
 
Daniel Johansson föreslår därför 
 
att Storumans kommun utreder möjligheterna att byta till annan bank som 
inte är inblandad i olagligheter och aggressiv skatteplanering 
 
att Storumans kommun så snart detta är möjligt byter bank för hantering av 
kommunens bankärenden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 § 35 att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Ärendet har därefter överlämnats till ad-
ministrativ chef för tjänsteutlåtande.  
 
Bedömning 
Storumans kommun har ett gällande avtal med Swedbank.  
 
Det kan konstateras att Finansinspektionen under 2019 genomfört en omfat-
tande utredning av Swedbank och deras affärer i bland annat de baltiska sta-
terna. Finansinspektionen avser presentera resultatet av sina undersökningar 
under 2020.  
 
Innan Finansinspektionens presenterat sina rapporter saknas grund att häva 
befintligt avtal. Beroende på Finansinspektionens slutsatser kan saken 
komma i annat ljus när dessa är klarlagda.  
 
I kommande bankupphandlingar är det möjligt att ställa andra krav än nu 
förekommande om det finns önskemål om det.      
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KSAU § 48 – forts.  
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtanden 2020-03-06 och  
2020-04-28. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-17 § 18. 
 
Återremiss 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-07 § 26 att återremittera ärendet för 
ytterligare bedömning utifrån att Finansinspektionen i närtid fattat sank-
tionsbeslut mot Swedbanks åtgärder mot penningtvätt.  
 
Förnyad bedömning efter återremiss 
Finansinspektionen (FI) presenterade den 19 mars 2020 sina slutsatser. De-
ras beslut i sin helhet framgår av bilaga till tjänsteutlåtandet. FI konstaterar i 
en omfattande utredning att det funnits allvarliga brister i Swedbanks styr-
ning och kontroll av de baltiska dotterbankernas verksamhet. FI ser emeller-
tid att Swedbank genomfört och genomför ett stort förändringsarbete för att 
rätta till bristerna och har därför inte skäl att utgå från annat än att de över-
trädelser som konstaterats inte kommer att upprepas. FI anser mot den bak-
grunden att det är tillräckligt att ge Swedbank en varning samt en sankt-
ionsavgift på 4 miljarder kronor.  
 
FI:s slutsatser förändrar inte tidigare bedömning att det saknas grund att 
häva befintligt avtal. Swedbanks brister kan med rätta klandras och för det 
får de betala ett högt pris.  
 
Finns önskemål om att ställa andra krav vid kommande upphandling av 
bank finns möjlighet till det.  
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att motionen avslås. 
----- 
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KSAU § 49  KS/2019:174 - 311 
 
Medborgarförslag - samlingspunkt med anslagstavla i  
Hemavan 
 
Ett medborgarförslag har 2019-02-25 lämnats in av kommunmedborgare 
om en samlingspunkt med anslagstavla i Hemavan där alla kan kommuni-
cera och informera. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 § 37 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 
därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 
 
Bedömning 
Förslagsställarna anger i sitt medborgarförslag att ett stort antal bofasta och 
besökare finns i Hemavan som behöver en plats som är icke digital och icke 
strömberoende för att ge och få kommunikation. På den platsen kan man 
även ha en sittplats anpassad för arktiska förhållanden som även skulle 
kunna vara en attraktion på torget i Hemavan.  
 
När Trafikverket tidigare upprättade en vägplan för genomförande av åtgär-
der efter E12 genom Hemavan anlades en torgyta i anslutning till ICA/  
Gallerian på båda sidor om vägen. I samband med detta gjorde Trafikverket 
en förfrågan om kommunen var beredd att bidra till finansiering av denna. 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-08 § 60 uttala sig positiv till en torg-
yta i Hemavan under förutsättning att annan aktör finansierar iordningstäl-
landet samt ansvarar för framtida drift och underhåll.  
 
Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut bedöms det inte aktuellt att 
kommunen anordnar föreslagen samlingspunkt med anslagstavla. Däremot 
är det fritt för annan aktör, exempelvis en förening, att göra detta efter sam-
råd med Trafikverket och kommunen.  
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-04-29. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  
----- 
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KSAU § 50  KS/2019:550 - 315 
 
Medborgarförslag - parkeringsplatser 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in 2019-04-28 där förslagsställaren före-
slår att det anordnas parkeringsplatser enligt följande:  
 
o Under skidsäsong vid Ängesdalslia för att underlätta för boende i 

Björkvattsdalgången att ta sig fram längs vägen.  
 
o Vid biblioteket i Tärnaby så att äldre inte ska behöva gå långa 

 sträckor.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-11 att överlämna medborgarförsla-
get till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter 
överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  
 
Bedömning 
Ängesdalslia 
Trafikverket är huvudman för aktuell väg där behovet av parkeringsplatser 
finns och länsstyrelsen markägare. Frågan bör därför aktualiseras hos  
Trafikverket av förslagsställaren själv men även av kommunen i samband 
med den årliga överläggningen. 

 
Biblioteket i Tärnaby 
Biblioteket i Tärnaby håller på att flyttas från Skytteanska skolan till Folkan 
(Bergastigen 7). Med anledning av detta har Fastighets AB Umluspen redan 
iordningställt fler parkeringsplatser vid Folkan. Behovet av parkeringsplat-
ser bedöms därför vara tillgodosett.  
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-4-28. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att medborgarförslaget vad gäller parkeringsplatser vid Ängesdalslia avslås 
 
att medborgarförslaget vad gäller parkeringsplatser i anslutning till biblio-
teket anses besvarat.  
----- 
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KSAU § 51  KS/2019:975 - 829 
 
Medborgarförslag - sommarduschar vid Badsjön i Storuman 
 
Ett medborgarförslag har 2019-07-09 lämnats in där förslagsställaren före-
slår att det anordnas duschar runt Badsjön i Storuman för att under sommar-
tid minska risken att drabbas av vattenloppor.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-24 § 81 att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 
därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  
 
Bedömning 
Arrendatorn av Storumans camping har beviljats stöd från Region Väster-
botten (Särskilt investeringsstöd & stöd för företagsutveckling) för åtgärder 
vid Storumans camping innefattande bland annat uteduschar. Enligt uppgift 
planerar arrendatorn att iordningställa dessa under 2020 under förutsättning 
att det är möjligt utifrån rådande samhällssituation med pågående corona-
pandemi. Medborgarförslaget bedöms i och med detta kunna anses besva-
rat. 
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-04-29. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
----- 
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KSAU § 52  KS/2020:294 - 042 
 
Tertialuppföljning januari-april 2020 för kommunstyrelsen 
 
En ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet har upprättats 
för perioden januari–april 2020. Kommunstyrelsens budgetram inklusive 
kapitaltjänst uppgår till 88 788 000 kronor 2020. 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 30 413 000 kronor för perioden januari–april 
och 34 procent av budgetramen är förbrukad. Resultatet ligger en procen-
tenhet över riktpunkten för perioden och är två procentenheter lägre än mot-
svarande period 2019. 
 
Prognosen för helåret är att kommunstyrelsens inte kommer att ha någon 
avvikelse mot tilldelad budgetram 2020. 
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-05-12. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att upprättad tertialuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari—
april samt prognos för helåret 2020 godkänns. 
----- 
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KSAU § 53  KS/2020:295 - 042 
 
Tertialuppföljning januari-april 2020 för Storumans  
kommun 
 
En ekonomisk uppföljning för kommunen och dess bolag har upprättats för 
perioden januari – april 2020. 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 5 mnkr för 2020 vilket är sämre än 
det budgeterade resultatet.  
 
Det bör noteras att omsorgsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildnings-
nämnden prognostiserar ett underskott för 2020.  
 
Det råder en stor osäkerhet i prognosen utifrån läget i samhället med covid-
19. Utvecklingen av skatteunderlaget försvagas kraftigt, det kompenseras 
genom ökade statsbidrag. Det är osäkert om beslutade kompensationer 
kommer att motverka den negativa skatteutvecklingen helt. 
 
Beredande organs förslag 
Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-05-11. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att upprättad tertialuppföljning för perioden januari–april samt prognos för 
helåret 2020 godkänns 
 
att nämnderna uppmanas att se över verksamheterna för att minimera un-
derskotten samt ska notera att de i år och kommande år omfattas av den 
långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram 
 
att nämnderna i samband med delårsrapport för 2020 samt verksamhetsplan 
för 2021 redovisar vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans.  
----- 
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KSAU § 54  KS/2020:174 - 001 
 
Revidering av samverkansavtal och reglemente för  
Överförmyndarnämnden i södra Lappland - ny tjänste-
personorganisation 
 
Bakgrund 
Under 2018 beslutade Dorotea, Sorsele-, Storumans, Åsele och Lycksele 
kommuner att bilda en gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 
januari 2019. Lycksele kommun utsågs till värdkommun och den gemen-
samma nämnden startade sin verksamhet 2019-01-01. 
 
Den 1-2 oktober 2019 granskade länsstyrelsen Överförmyndarnämndens 
verksamhet. Av länsstyrelsens samlade bedömning framkom vid inspekt-
ionen att det i allt väsentligt saknas rutiner och uppföljning för att säker-
ställa att överförmyndarnämndens handläggning sker på ett lämpligt och 
rättssäkert sätt.  
 
Kommuncheferna fick i uppdrag att utreda tjänstepersonorganisationen 
inom Överförmyndarnämnden i södra Lapplands verksamhet med utgångs-
punkt att Lycksele kommun skulle vara anställningsmyndighet över nämn-
dens verksamhet.  
 
Utredningen föreslår att Lycksele kommun blir anställningsmyndighet för 
den gemensamma förvaltningen i Överförmyndarnämnden i södra Lapp-
land. Utredningen föreslår vidare att i driftbidraget från varje kommun ingår 
personalkostnader, driftskostnader, arvoden till ordförande och vice ordfö-
rande samt utbildningskostnader för ledamöterna i nämnden. Sammanträ-
desersättning och övriga ekonomiska förmåner till de övriga förtroende-
valda i nämnden betalas enligt kommunallagen av den kommun som valt 
denne.  Kostnader för arvoden och kostnadsersättningar åt gode män och 
förvaltare ansvarar respektive kommun fortsättningsvis för enligt tidigare 
fastställt samverkansavtal. Fördelning av kostnader utgår från en fast del 
om 2,5 % och en rörlig del utifrån folkmängd i respektive kommun. 
 
Verksamheten utökas totalt med 0,95 årsarbetare. Utökningen fördelas med 
0,45 handläggare och 0,5 verksamhetschef för att få en effektiv övergång 
till ett gemensamt arbetssätt och riktlinjer samt för att forma den nya hand-
läggarorganisationen och dess kultur samt svara för nämndens verksamhet. 
Placering av handläggare i annan kommun kan kvarstå. 
 
En konsekvensanalys ska upprättas och facklig samverkan ska genomföras 
innan organisationsförändringen kan komma att ske. Analysen ska även  
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KSAU § 54 – forts.  
 
beröra vilka anställda som omfattas av övergången och vilka kommuner 
som inte kommer att erbjuda sina anställda att övergå i den gemensamma 
verksamheten. Efter facklig samverkan och MBL förhandling upprättas ett 
inrangeringsavtal mellan arbetstagarparterna.   
 
Bedömning 
Den föreslagna tjänstepersonorganisationen innebär för Storumans kom-
muns del ökade kostnader med 88 000 kronor per år jämfört med nuvarande 
organisation. Nuvarande handläggning i nämnden har så stora brister att be-
dömningen är att en utökning av tjänstepersonorganisationen är nödvändig. 
 
I förslag till samverkansavtal finns inte reglerat att kommunens nuvarande 
överförmyndarhandläggare kommer att vara en del i det framtida överför-
myndarkontoret i Lycksele. I samverkansavtalet nämns att anställda vid 
kontoret i Lycksele kan komma att vara placerade i annan kommun. Be-
dömningen är att skrivningen är så svag att en separat överenskommelse bör 
göras att kommunens överförmyndarhandläggare ska överföras till Lycksele 
kommun vid verksamhetsövergång samt att det ska vara möjligt att vara 
placerad i Storumans kommun. 
 
Samråd  
Samråd har skett med berörda fackliga organisationer 2020-04-29. 
 
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-04-29. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att reviderat samverkansavtal med fördelningsnyckel och reglemente antas 
för den gemensamma överförmyndarnämnden i södra Lappland under för-
utsättning att övriga ingående kommuner fattar motsvarande beslut  
 
att en separat överenskommelse ska träffas om att kommunens överför-
myndarhandläggare ska överföras till Lycksele kommun vid verksamhetsö-
vergång samt att det ska vara möjligt att vara placerad i Storumans kom-
mun. 
----- 
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KSAU § 55  KS/2020:60 - 041 
 
Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram 
2020 
 
Koncernledningsgruppen (KCL) bedömer det nödvändigt att det avsätts och 
lämnas igångsättningsbeslut för ett antal projekt, både skattefinansierade 
och avgiftsfinansierade.  
 
Nedan redovisas det investeringsutrymme som finns 2020 samt delega-
tionsbeslut som tagits. 
 
Investeringsutrymme 2020 
  Total  

budget 
Avgifts-
finansierad 
budget 

Skatte-
finansierad 
budget 

Avskrivningar 23 500 4 000 19 500 
Årets resultat 8 664 2 662 6 002 
Självfinansiering 32 164 6 662 25 502 
    
Pågående 55 693 44 496 11 196 
Kommande beslut skattefinansiering 8 681  8 681 
Kommande beslut avgiftsfinansiering 7 950 7 950  
Enligt rambeslut (FKUN och ON)   1 500 
Kvar av självfinansiering/upplåning - 40 160 - 45 784 4 125 
 
Information om delegationsbeslut 
Investeringprojekt Avgifts- 

finansiering 
Skatte- 
finansiering 

Slussfors belysning, samförläggning Vattenfall  250 
Umnäs belysning, samförläggning Vattenfall  350 
Harrsjö belysning, samförläggning Vattenfall  291 
Nyetablering belysning fastboende  200 
Björken 6, målning fönster och dörrar  170 
Barnvagnsförråd Hemavans skola  120 
Tak över barnvagnsplats och entré Stensele skola  300 
Projektering Vallnäsvägen etapp 2 200  
Projektering pumpstation och tryckavloppsledning 
Hemavan 

500  

Pumpbyte avloppsreningsverk Hemavan 150  
Nytt nodhus Umnäs 200  
Nytt nodhus Klippen 300  
Summa projekt delegationsbeslut 1 350 1 681 
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KSAU § - forts.  
 
Beredande organs förslag 
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-04-29. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att kommunstyrelsen beslutar avsätta medel och meddela igångsättnings-
tillstånd för följande projekt inom kommunstyrelsens investeringsram:  
 
Verksamhet/ 
Fastighet 

Finansiering Projektnamn/kort 
beskrivning 

Budget (kr) 

Belysning Skattefinansierad Kaskeluokt, sam-
förläggning med 
Vattenfall 

1 000 000 

Skolan 6 och 
Orren 23 

Skattefinansierad Byte brandlarms-
deckare och larm-
skåp, Sibyllagården 
och Tranan 

1 000 000 

Rådhuset 4 Skattefinansierad Arbetsmiljöåtgärder 
Backen 

2 000 000 

Generellt  
fastigheter 

Skattefinansierad Relining avlopps-
stammar 

1 000 000 

Rådhuset 4 och 
Bastuträsk 27:1 

Skattefinansierad Ventilationseffek-
tiviseringar, Backen 
och Gunnarns skola 

2 000 000 

Vatten och  
avlopp 

Avgiftsfinansierad Råvattentäkt Storu-
man, åtgärder brun-
nar A och B 

600 000 

 
att kommunfullmäktige beslutar avsätta medel och meddela igångsättnings-
tillstånd för följande projekt inom kommunstyrelsens investeringsram:  
 
Verksamhet/ 
Fastighet 

Finansiering Projektnamn/kort  
beskrivning 

Budget (kr) 

Kyrkostaden 
1:38 

Avgiftsfinansierad Verksamhetsanpass-
ning av lokaler (ut-
byggnad av Tärna  
Samservice för hyres-
gästs räkning 

6 000 000 

----- 
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KSAU § 56  KS/2016:42 - 537 
 
Utökad investering - projekt Triangelspår vid NLC  
Storumanterminalen 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen tog 2016-02-09 § 14 ett inriktningsbeslut om att ett tri-
angelspår mellan Inlandsbanan och Tvärbanan i anslutning till NLC Storu-
manterminalen är en prioriterad och strategisk fråga samt att vidta nödvän-
diga åtgärder för den fortsatta processen med ett triangelspår.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-08-22 § 85 att lämna in en 
ansökan om EU-medel för projekt Triangelspår vid NLC Storumantermina-
len.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-26 § 75 att avsätta medel ur kom-
munstyrelsens investeringsram för projektet enligt följande:  
 
2018: 3 mnkr 
2019: 2,7 mnkr 
2020: 2 mnkr 
 
För projektets genomförande skrevs en projektansökan och ett genomföran-
deavtal ihop med Trafikverket. Storumans kommun är som projektägare an-
svarig för eventuell risk i genomförandet inom angivna gränser. Storumans 
kommun genomför själva infartsvägen och triangelspåret. Trafikverket har 
upphandlat vägplan för E45 och genomförande av densamma. I förstudien 
och projektansökan till Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF, 
EU:s fond för regionalpolitiska projekt, anges kostnaden för byggnation av 
ny bro och omläggning av väg E45 till cirka 42 mnkr. Under tiden som 
vägplanen togs fram blev dock kommunen av kostnadsskäl tvungen att ta 
ställning till flera neddragningar av det initiala upplägget för att klara bud-
get. Entreprenadkostnaden för E45 uppgick till 34,3 mnkr. När anbuden i 
upphandlingen öppnades var anbudssumman istället 61,0 mnkr. Kommunen 
har aktivt tagit flera initiativ att kostnadsminska och bevaka utformning och 
krav för att göra besparingar. Efter anbudsöppnandet har flera sammanträ-
den med Trafikverket och Region Västerbotten hållits. 
  
Region Västerbotten har som ett resultat av detta beslutat att omfördela yt-
terligare 13,2 mnkr ur Länstransportplanen för att möjliggöra ett slutförande 
av projektet. Trafikverket har åtagit sig att stå för 2 mnkr mot att Storumans 
kommun kan öka sin finansiering med 3 mnkr. 
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KSAU § 56 – forts. 
 
Bedömning 
Att avsluta projektet helt och inte gå vidare är ingen bra lösning av flera 
skäl. Det är exempelvis ingen självklarhet att få till finansiering för dessa 
satsningar, speciellt i glesbygd, och det krävs regionalpolitisk uppbackning. 
Det har tagit 1,5 år för kommunstyrelseförvaltningen att ta fram ansökan 
med tillhörande utredningar, detaljplanering och få finansiering för åtgär-
den. Det har genomförts en förstudie för 0,5 mnkr. Det är upparbetat strax 
över 20 mnkr i genomförandeprojektet. Beviljade EU-medel (50 %) inne-
fattar villkor om genomförande, annars riskerar projektägaren återbetal-
ningskrav. 
 
Beredande organs förslag 
Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2020-05-04.  
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att kommunstyrelsen avsätter ytterligare 3 mnkr ur kommunstyrelsens in-
vesteringsram 2020 för projekt Triangelspår vid NLC Storumanterminalen.  
----- 
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KSAU § 57  KS/2020:271 - 251 
 
Exploateringsavtal - del av fastigheten Umfors 1:45 i  
Storumans kommun 
 
Förslag till exploateringsavtal har upprättats mellan Storumans kommun 
och Stefan Kunosson, Umfors. 
 
Exploateringen avser del av fastigheten Umfors 1:45. 
 
I avtalet sägs bland annat: 
 
o Syftet med exploateringen är ett effektivt och ändamålsenligt genomfö-

rande av detaljplanen för del av fastigheten Umfors 1:45. Exploatören är 
ägare till fastigheten Umfors 1:45. Exploateringsområdet omfattar drygt 
åtta (8) hektar och detaljplanen möjliggör en byggnation av cirka femton 
(15) nya bostäder. 

 
o Exploatören utför och bekostar lokalgator med diken inom planområdet 

och i enlighet med gällande detaljplan. Gatorna kommer inte att hårdgö-
ras. De kommer inte heller att belysas. 
 
Gatorna ska anpassas till kraven för brandfordon och tillåts inte luta mer 
än 1/10 för att i första hand möjliggöra åtkomst för räddningstjänstens 
fordon. Lokalgatorna ska vara minst fyra (4) meter breda. Vändplaner 
som medger vändning av lastbil och räddningstjänstens fordon utförs i 
enlighet med detaljplanen. Diken efter lokalgatorna ska utföras med 
material som inte är erosionskänsligt för att fördröja och jämna ut vatten-
flöden, t.ex. med makadamfyllning. 
 
Person med grundläggande mätteknisk färdighet ska kontrollera att ga-
tornas lägen överensstämmer med detaljplanen. Kontrollen ska bekostas 
av Exploatören. Kontrollrapport överlämnas till Kommunen. 
 
Exploatören anlägger och bekostar anslutningar till väg E12 enligt Tra-
fikverkets beslut 2018-02-21 (TRV 2018/9727) samt 2019-12-04 (TRV 
2019/121761) med tillhörande föreskrifter kring utformning, återstäl-
lande av mark m.m. 

 
o Exploatören förbinder sig att utföra, iordningställa och bekosta:  

 
 Vattentäkt/-er inklusive eventuella nödvändiga pumpar 
 Överbyggnad med el- och automatskåp över varje brunn 
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KSAU § 57 – forts. 
 
 Alla stam- och huvudledningar för vatten från vattentäkt/-er till  

fastigheterna. 
 Nödvändig dag- och markvattenavledning inom exploate- 
 ringsområdet och fram till recipient. 

 
Skyddsavstånd till närmast belägna avloppsreningsanläggning ska vara 
minst 50 meter, förutsatt att avloppet ligger lägre än vattentäkten. 
För att skydda brunnsvattnet från yttre påverkan, ska brunnsrören vara 
uppdragna ovan mark med väl skydd för intrång av ytvatten. Ifall dricks-
vattenbrunnarna förläggs inom riskzon för att förorenat ytvatten från väg 
E12 kan läcka in i vattenbrunnen/arna, ska vattenbrunnarna tätas. 
Vattenledningar ska anläggas på frostfritt djup, alternativt kan läggnings-
djupet minskas med markisolering och/eller värmekabel.  
 
Exploatören ansvarar för och bekostar detaljutredning angående utform-
ning av ledningsnät för vattenledningar och dagvattensystem. 

 
Exploatören ska utan vederlag överlämna vattenanläggningen och anord-
ningar för dagvattenavledning till en för ändamålet bildad gemensamhets-
anläggning. Intill dess överlämning skett ansvarar exploatören för drift, 
underhåll och skötsel av anläggningen. 

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

nalisation (skyddsrör, kabelbrunnar) allt enligt projekterat underlag och 
anvisningar. Kanalisationen till anvisad anslutningspunkt utförs även den 
av exploatören. Storumans kommun möjliggör anslutningspunkten till en 
kostnad för Exploatören om ca 32 000 kronor. 

 
Kommunens fibernät ska byggas enligt kommunens anvisningar. Utfö-
rande entreprenör bör ha företagscertifikat inom robustfiber.  
 
Skyddsrör, kopplingsbrunnar, märkband etc. tillhandahålls av Kommunen 
som ska svara för den projektering/samordning som krävs för att kunna få 
ett fungerande bredbandsnät. Kartunderlag för projektering i digitalt for-
mat tillhandahålls av Exploatören. 
Exploatören ska stå för inmätning av bredbandsnätet och relationshand-
lingar ska överlämnas i digitalt format enligt § 7.3 Relationshandlingar 
m.m. 
 
Respektive fastighetsägare betalar fastighetens anslutningsavgift i sam-
band med att fastigheten kopplas till bredbandsnätet. Om byggnader består  
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KSAU § 57 – forts.  
 

av flera boenden/lägenheter ska alla boenden/lägenheter anslutas samti-
digt. 
 
Kommunen övertar bredbandsnätet i sin helhet utan kostnad. Övertagan-
decertifikat tecknas mellan Kommunen och Exploatören i samband med 
överlämnandet. 

 
o Kommunen kommer att fakturera Exploatören för Kommunens arbete 

med projektstyrning och uppföljning kopplade till plangenomförandet och 
detta avtal. Beloppet faktureras löpande för den tid som nedlagts för varje 
tid gällande taxa. 

 
o Startbesked får enligt gällande detaljplan inte medges för ny bebyggelse 

förrän lokalgata samt vattenanläggning har kommit till stånd. 
o  

Om Exploatören inte fullgjort sina åtaganden innan kommande tomtägare 
ska beviljas startbesked, ska Exploatören betala ett vite om 20 000 kronor 
för varje påbörjad månad varmed färdigställandet i dess helhet blivit för-
dröjt. 

 
o För fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal lämnar 

Exploatören en säkerhet till ett värde av 300 000 kronor i form av garanti 
som Kommunens kan godkänna. Säkerheten används först för etapp 1 och 
därefter för etapp 2. 

Säkerheten ska nedskrivas med 

 125 000 kronor när kontrollrapport om gatans överensstämmelse 
med detaljplanen är överlämnad enligt § 3.1 Allmän plats med en-
skilt huvudmannaskap samt att gata med diken är färdigställd, besik-
tad och godkänd, 

 125 000 kronor när vattentäkt/er, överbyggnader med el och auto-
matskåp samt alla stam- och huvudledningar för vatten från vatten-
täkt till fastigheterna är färdigställda, besiktade och godkända 

 50 000 kronor när förberedelse för bredband samt uppställningsplats 
för sopbehållare är färdigställd, besiktad och godkänd. 

Avtalet träder i kraft först när denna säkerhet är uppfylld. 

Sedan Exploatören fullgjort sina åtaganden enligt ovan ska Kommunen 
inom 30 dagar från det att Exploatören begär nedsättning åtgärda detta el-
ler återlämna säkerheten. 
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KSAU § 57 – forts. 
 
Beredande organs förslag 
Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-04-15. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att upprättat förslag till exploateringsavtal godkänns. 
----- 
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KSAU § 58  KS/2015:489 - 001 
 
Överföring av integrationsenheten till kanslienheten 
 
Utifrån att antalet nyanlända till kommunen ökade markant 2015 togs beslut 
om att föra ihop kommunens integrationsorganisation till en integrationsen-
het. Anledningen var också att bedömningen att en väl fungerande integrat-
ion minskade risken för utanförskap och social oro samt att de nyanlända 
kunde vara en viktig faktor för att klara den framtida arbetskraftsförsörj-
ningen inom privat- och offentlig sektor i kommunen.  Enhetens verksam-
het har framförallt bestått av vård och boende för ensamkommande flyk-
tingbarn, flyktingmottagning och inflyttarservice till nyanlända. När verk-
samheten var som mest omfattande fanns inom enheten ett 30-tal anställda 
förutom att vi köpte tjänst av ett lokalt Hem för vård eller boende företag . 
 
Antalet asylsökande minskade kraftigt under 2016 i och med införandet av 
bland annat inre och yttre gränskontroller, lagen om tillfälliga begränsning-
ar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige samt EU:s överens-
kommelse med Turkiet. Alla boenden är stängda och kommunen har bara 
något enstaka ensamkommande flyktingbarn kvar som inte har fyllt 18 år. 
Kommunen har ett avtal med migrationsverket att ta emot 20 flyktingar un-
der 2020.  Antalet tjänster inom integrationsenheten har succesivt minskats 
i takt med att verksamheten har anpassats till rådande mottagande och upp-
går numera till tre tjänster. Integrationschefstjänsten har kombinerats med 
socialchefstjänsten. 
 
Bedömning 
Kanslienheten och integrationsenheten tillhör kommunstyrelseförvaltningen 
och politiskt är kommunstyrelsen ansvarig för båda enheterna. Utifrån nu-
varande omfattning av verksamheten bedöms att integrationsenheten borde 
kunna införlivas i kanslienheten och att tjänsten som integrationschef av-
vecklas. 
  
Beredande organs förslag 
Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-04-30. 
 
Arbetsutskottet föreslår 
 
att integrationsenhetens verksamhet med tillhörande personal överförs till 
kanslienheten 
 
att integrationsenheten och tjänsten som integrationschef avvecklas.  
----- 
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KSAU § 59  KS/2020:53 - 514 
 
Avstängning av parkeringen på Storhälla för lastbilstrafik 
 
Storumans IK har 2020-01-28 inkommit med en skrivelse angående av-
stängning av Storhällas parkering för lastbilstrafik.  
 
Storumans IK Fotboll bedriver träningar och seriespelsmatcher på Storhälla 
idrottsplats. Under sensommaren och hösten 2019 har ett intensivt arbete 
genomförts i klubben med att planlägga och genomföra en ansökan om pro-
jektmedel för anläggande av en multiarena vid Storhällaområdet som ska 
erbjuda möjlighet till såväl utövning av flertalet idrotter som dagliga 
friskluftsaktiviteter och kulturevenemang.  
 
Storumans IK Fotboll har tidigare aktualiserat problematiken med att Stor-
hällas parkering nyttjas som rastplats för tung lastbilstrafik och föreslagit 
utplacering av toaletter för att undvika att Storhällaområdet används som 
naturtoalett. Parallellt med detta har även en motion väckts i kommunfull-
mäktige av Marie Berglund (SD) om mobil toalett vid Storhällaparkeringen. 
 
Som ett led i planerna på multisportarenan efterfrågar Storumans IK Fotboll 
nu istället en mer långsiktig lösning som både fungerar för Storumans som 
ort samt för barn, ungdomar och vuxna som ska besöka och nyttja den pla-
nerade multisportarenan.  
 
Storumans IK Fotboll föreslår därför att parkeringen vid Storhälla stängs av 
helt för lastbilstrafik som istället hänvisas till markerade rastplatser i när-
heten som till exempel vid E45 (Umeälven) eller vid E12 (Buktes).  
 
Tung lastbilstrafik i anslutning till multisportarenan är olämplig på grund av 
utrymme och olycksrisk. För att förhindra detta kan kommunen som mar-
kägare ge trafiknämnden (miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) i uppdrag 
att införa en lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud för tung lastbilstra-
fik. Därutöver bör betongfundament eller motsvarande placeras ut som 
omöjliggör infart för tung trafik så att parkeringen enbart kan nyttjas av be-
sökare på området. 
 
Beredande organs förslag 
Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-05-12.  
 
Arbetsutskottet beslutar  
 
att uppdra till trafiknämnden (miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) att 
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KSAU § 59 – forts. 
 
införa en lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud för visst fordonsslag 
(lastbilar) på parkeringen vid Storhälla 
 
att uppdra till tekniska avdelningen att stänga av parkeringen för att omöj-
liggöra infart för tung lastbilstrafik på parkeringen.  
-----  
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KSAU § 60  KS/2019:1240 -  
 
Remitterad ansökan om bygdeavgiftsmedel 2020 (förenings-
bidrag) - Kulturakademin 
 
Länsstyrelsen har fastställt riktlinjer för beviljande av bygdeavgiftsmedel 
till föreningar. Ansökningar lämnas direkt till länsstyrelsen och remitteras 
till kommunerna som bereder, prioriterar och lämnar ett yttrande (tillstyrker 
alternativt avstyrker bidrag). Länsstyrelsen beslutar därefter om bidrag. 
Förslag till bifall ska vara i linje med kommunens handlingsplan för bygde-
avgiftsmedel. 2020 års handlingsplan fastställdes av kommunstyrelsen 
2019-11-12 § 157 och godkändes av länsstyrelsen 2020-01-09. 
 
Länsstyrelsen har 2020-02-14 remitterat inkomna ansökningar till kommu-
nen för yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade och yttrade 
sig 2020-03-17 över de remitterade ansökningarna. Efter arbetsutskottets 
sammanträde uppmärksammades att en ansökan från Kulturakademin, som 
lämnats in och bekräftats inom utsatt tid, av misstag saknades i länsstyrel-
sens sammanställning över remitterade ansökningar. Länsstyrelsen har där-
för i efterhand remitterat ansökan till kommunen för yttrande.  
 
Kulturakademin ansöker om bygdeavgiftsmedel för projekt Kulturakademin 
som innefattar inköp av ljudutrustning, filmutrustning samt instrument och 
tillbehör. Totalt sökt belopp uppgår till 187 500 kronor.  
 
Länsstyrelsen har 2020-04-07 meddelat att kommunens totala disponibla 
bygdeavgiftsmedel år 2020 uppgår till 11 220 903 kronor, vilket innebär 
3 029 643 kronor (27 %) till potten för föreningsbidrag. Efter arbetsutskot-
tets behandling och yttrande 2020-03-17 återstår därmed 193 540 kronor att 
fördela.  
 
Förslag till yttrande har upprättats av förvaltningen och redovisas vid sam-
manträdet.  
 
Beredande organs förslag 
Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-04-27.  
 
Arbetsutskottet beslutar  
 
att lämna yttrande till länsstyrelsen enligt upprättat förslag av vilket fram-
går att Storumans kommun tillstyrker Kulturakademins ansökan.  
----- 
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KSAU § 61  KS/2018:720 - 860 
 
Ansökan om minoritetsspråkmedel - utökat produktions-
bidrag för Samisk kortfilm Gierhkie (Järven) 
 
Den ideella föreningen Dearna Film har 2019-11-14 inkommit med en an-
sökan om utökat produktionsbidrag med 8 500 kronor för utlägg vid inspel-
ningen av den samiska kortfilmen ”Gierhkie”. 
 
Arbetsutskottet beviljade 2018-10-02 § 81 föreningen 26 000 kronor för 
kortfilmen Gierhkie. Redovisning av användningen av dessa medel bifogas 
tilläggsansökan daterad 2019-11-14. Redovisningen visar att produktions-
kostnaderna klart överstigit den ursprungliga budgeten. De direkta kostna-
derna var budgeterade till 26 000 kronor men det faktiska utfallet blev un-
gefär 10 000 kronor högre. 
 
Bedömning 
Tilläggsansökan har behandlats vid sammanträde i samrådsgruppen för sa-
miskt förvaltningsområde 2020-01-29. 
 
Samrådsgruppen uppdrog till minoritetssamordnaren att ställa vissa kom-
pletterande frågor till sökanden om bland annat kvalitetssäkring av språk 
och översättning. Dessa frågor bedöms nu ha besvarats tillfredsställande. 
Kvalitetssäkringen har gjorts främst via uppdrag till den sydsamiska språk-
konsulenten Per-Martin Israelsson. 
 
Beredande organs förslag 
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2020-04-30.  
 
Utredarens förslag 
 
att tilläggsansökan beviljas med 8 500 kronor ur statsbidraget för samiskt 
förvaltningsområde för år 2020 (verksamhet 9509, projekt 5064). 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet för att klarlägga de skillnader som finns mellan 
den färdiga filmen och den projektidé som presenterades i den ursprungliga 
ansökan, bland annat vad gäller filmens längd. 
----- 
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KSAU § 62  KS/2020:28 - 060 
 
Ansökan om minoritetsspråkmedel till teaterproduktion 
"Maadteraahka" 
 
Marja Lisa Thomasson och Leisa Maria Renfjell har i ansökan inkommen 
2020-01-16 ansökt om stöd på 10 238 kronor till produktion av teaterpro-
jektet ”Maadteraahka”. 
 
Maadteraahka är i den samiska religionen urmodern, och mycket pekar på 
att det förkristna samiska samhället var ett matriarkat. Efter kristnandet 
stärktes patriarkatet och kvinnornas röster och roll som kulturbärare blev 
allt mindre synlig. Detta vill projektet bidra till att ändra på. 
 
Projektet ska genomföra intervjuer och workshops med äldre kvinnor i 
Sápmi. Resultatet från dessa intervjuer och workshops ska bli ett teaterma-
nus för en föreställning för barn, baserad på de kvinnliga rösterna i Sápmi. 
 
Totalbudget för projektet är 817 000 kronor och bidrag söks från 21 sa-
miska förvaltningskommuner av vilka Storuman är en. 
 
Bedömning 
Ansökan har behandlats på sammanträde i samrådsgruppen för samiskt för-
valtningsområde 2020-01-29. 
 
Samrådsgruppen uppdrog till minoritetssamordnaren att ställa vissa kom-
pletterande frågor angående bland annat hur projektet kommer att arbeta 
specifikt i Storumans kommun och hur resultatet kommer att komma till lo-
kal nytta i vår kommun. 
 
Samordnaren har varit i kontakt med sökanden. På grund av rådande läge 
med Covid-19 kommer projektet att försenas/senareläggas, men projektet 
planerar att workshop och intervjuer kommer att genomföras i Storumans 
kommun så snart läget medger det. Medlen som söks från Storumans kom-
mun kommer att gå till att bekosta omkostnader för lokala deltagare och 
den lokala nyttan bedöms därför vara stor. 
 
Beredande organs förslag 
Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2020-04-30.  
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KSAU § 62 – forts.  
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att bevilja ansökan med 10 238 kronor från medel för samiskt förvaltnings-
område för år 2020 (verksamhet 9509, projekt 5064). 
----- 
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KSAU § 63  KS/2020:293 - 106 
 
Årsmöte med föreningen Blå vägen 2020 
 
Föreningen Blå vägen håller årsmöte den 28 maj 2020. 
 
Kommunfullmäktige har 2018-11-20 beslutat uppdra till kommunstyrelsen 
att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmö-
ten, föreningsstämmor m.m. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att utse Tomas Mörtsell som kommunens ombud med Karin Malmfjord 
som ersättare. 
----- 
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KSAU § 64  KS/2020:308 - 106 
 
Föreningsstämma med Svenska Regionala Flygplats-
förbundet 2020 
 
Svenska Regionala Flygplatsförbundet (SRFF) kallar till föreningsstämma 
den 14 maj 2020.  
 
SRFF är ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser där  
Hemvans flygplats ingår som medlem. I egenskap som ägare av flygplatsen 
och flygplatsbolaget Hemavan Tärnaby Airport AB ska Storumans kom-
mun utse ett ombud på årsstämman.  
 
Kommunfullmäktige har 2018-11-20 beslutat uppdra till kommunstyrelsen 
att utse ombud vid varje enskilt tillfälle vid externa bolagsstämmor, årsmö-
ten, föreningsstämmor m.m. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att utse Hans-Peter Carlson till kommunens ombud vid föreningsstämman.  
----- 
 
 
 
 
 
 
 
 


