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 Utdragsbestyrkande 

  

Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2020-10-20 kl. 08.30-10.45 

     

Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande 

 Jessica Bergfors (C) 

 Ulf Vidman (M) 

 Hans-Peter Carlson (L) 

 Karin Malmfjord (S) 

     

Övriga Maria Mickelsson kommunsekreterare  

 Peter Persson koncernchef 

 Patrik Nilsson administrativ chef, §§ 95-96 

 Tomas Nordström teknisk chef, §§ 98, 100-102 

 Anton Stenvall upphandlare, §§, 100-102 

 Debora Jonsson va-ingenjör, § 98 

  

  

 

   

  

 

 

 

Utses att justera Karin Malmfjord 

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2020-11-02 Paragrafer §§ 94-107 

 

 

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

 Maria Mickelsson 

  

                      

                    Ordförande …………………………………………………… 

 Tomas Mörtsell 

 

 

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

 Karin Malmfjord 

 

  Bevis om tillkännagivande om justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

 

Organ                                             Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Sammanträdesdatum                     2020-10-20 

 

Datum då anslaget sätts upp          2020-11-02        Datum då anslaget tas ned    2020-11-24 

 

Förvaringsplats för protokollet      Kommunstyrelsens kansli 

 

 

Underskrift                                      _________________________________________________ 

                                                        Maria Mickelsson  
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KSAU § 94  KS/2020:435 - 339 

 

Medborgarförslag - anläggande av grönytor i Tärnaby 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2020-08-03 angående grönområden i 

Tärnaby anpassade till människans levnadsvanor samt för en attraktiv plats 

att besöka och bo i.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-15 att överlämna medborgarförsla-

get till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter 

överlämnats till stabschefen för tjänsteutlåtande.  

 

Stabschefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Området som idag ramas in av samiska centrat Aejlies, Trolltrummans 

konsthantverkshandel samt Tärnafjällens bageri och konditori utgörs av 

”prickmark”, det vill säga yta som inte får bebyggas enligt detaljplan. Mar-

ken är asfalterad idag och nyttjas som parkering/uppställningsplats för kun-

der till de tre listade inrättningarna. Marken ägs av privata fastighetsägare, 

det kommunala fastighetsbolaget och Trafikverket genom vägytan för riks-

väg 1122 (gatunamn Västra strandvägen). 

 

Handeln förändras helt riktigt. Glesbygdskommuner leder utvecklingen 

med övergången från traditionella butiker till initial postorder och nu inter-

net-handel eftersom incitamenten är stora där det lokala utbudet är begrän-

sat.  

 

Parkeringsbehov kvarstår trots att lunchrestaurang och bank inte finns kvar. 

Ytan är dock större än behovet. Det finns inga planhinder och är således 

möjligt för fastighetsägarna att om de önskar komplettera ytan med plante-

ringar. Storumans kommun har ingen rådighet över marken. Eventuell sam-

verkan kan ske i förslagsvis föreningsform. 

 

Kommunens investeringsutrymme behöver prioriteras för andra insatser. 

 

Beredande organs förslag 

Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2020-09-29.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 95  KS/2020:622 - 042 

 

Delårsrapport januari-augusti 2020 för Storumans kommun 
 

Enligt styrdokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i  

Storumans kommun” ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti. De-

lårsrapporten ska innehålla, förutom styrelsen och nämndernas verksam-

hetsberättelse, en förvaltningsberättelse som redovisar ekonomiskt utfall, 

sjukfrånvaro och måluppfyllelse utifrån visionsdokumentet. 

 

Kommunen prognostiserar ett resultat för 2020 på ca 12,6 mnkr vilket är 

bättre än budget för året vilket gör att vi ser ut att nå resultatmålet för god 

ekonomisk hushållning.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-10-07. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättad delårsrapport uppföljning för perioden januari–augusti samt 

prognos för helåret 2020 godkänns 

 

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

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

tiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram 

 

att nämnderna i verksamhetsplan respektive detaljbudget 2021 redovisar 

vidtagna åtgärder samt handlingsplan för att minska underskotten kom-

mande år.  

----- 

.  
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KSAU § 96  KS/2020:720 - 041 

 

Budget 2021 samt plan 2022, 2023 och 2024 
 

Budgetförslag har upprättats vad avser resultat-, balans- och finansierings-

budget för 2021 samt plan för åren 2022, 2023 och 2024.  

 

Budgetförslaget utgår ifrån de budgetramar som kommunfullmäktige beslu-

tade om 2020-06-09. Mot bakgrund av den osäkerhet som råder beslutade 

kommunfullmäktige att kvarstå vid sitt tidigare beslut 2019-06-11 om bud-

getramar enligt strategisk plan för perioden 2020-2023. Beslutet innebär en 

uppräkning år 2021 för styrelsen och nämnderna med 1 procent.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-10-12.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2021 

samt plan för 2022-2024 antas 

 

att kommunstyrelsen under 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna 

upp belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 

år 2021. 

----- 
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KSAU § 97  KS/2020:691 - 012 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 
 

Förslag till verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen har upprättats.  

 

Kommunstyrelsens budgetram uppgår till 98 277 000 kronor 2021 och är 

uppräknad med 1,0 procent jämfört med budget 2020. Kommunstyrelsen 

bedöms med de åtgärder som tidigare beslutats och planerats klara att bed-

riva verksamheten inom tilldelad budgetram i huvudsak med tidigare om-

fattning och målsättning.  

 

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2021 är nå minst 11 av 17 mål vilket 

motsvarar 65 procent. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-10-08. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 fastställs och överlämnas 

till kommunfullmäktige för godkännande. 

 

Reservation  

Hans-Peter Carlson (L) reserverar sig över beslutet med följande skriftliga 

motivering:  

 

Liberalerna anser att brandtillsyner inte kan undantas från de mål vi skall 

leva upp till. Tillsyner har inte utförts i rimlig omfattning under de gångna 

åren, och nu tas målen för verksamheten bort. Det är inte i enlighet med ett 

gott arbete för säkerhet och trygghet i kommunen. Utförande av brandtill-

syn bör ingå i målen för räddningstjänsten.  

----- 
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KSAU § 98  KS/2020:698 - 346 

 

Va-taxa 2021 
 

Förslag till budget för va-verksamheten är utarbetad för 2021. Vid jämfö-

relse mellan budgeterade kostnader för 2021 och intäkter med gällande taxa 

för 2020 behövs en intäktsökning med ca 8 %. 

 

Beräknat underskott beror främst på ökande kostnader för kapitaltjänst. 

 

Ett förslag till va-taxa 2021 för Storumans kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar har utarbetats.  

 

Förslaget innebär en höjning av brukningsavgifterna med 8 %. Detta beräk-

nas motsvara en kostnadstäckning på 100 %. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2020-10-09.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till va-taxa för Storumans kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggningar fastställs att gälla fr.o.m. 2021-01-01. 

 

Protokollsanteckning 

Hans-Peter Carlson (L) vill anteckna följande till protokollet:  

 

Huvuduppgiften för oss politiker är att göra kommunen bra för våra med-

borgare. Då kan inte system, gamla rutiner och annat hindra god informa-

tion eller för den delen bra beslutsunderlag. Att inte göra prognoser för  

va-intäkter baserat på planer och bygglov är ett exempel på hur det inte bör 

fungera. Att inte redovisa va-taxan inklusive moms är ett annat, lika märk-

ligt exempel på samma sak.  

----- 
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KSAU § 99  KS/2020:589 - 106 

 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening - 

återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats 

Bakgrund 

Storumans kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”) som är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal 

värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 

helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommunin-

vest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen 

från medlemmarna.  

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfat-

tande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen 

snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet ge-

nom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. 

Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat för-

lagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlem-

mar deltog i förlagslånen.  

 

Storumans kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-08-31 

till 1 300 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlags-

lånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna 

har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommu-

ninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav har 

även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Före-

ningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. Återbetalning 

till Storumans kommun har skett 2020-09-30. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 

och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapi-

talinsats.  
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KSAU § 99 – forts.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalin-

sats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på 

denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutö-

ver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 

en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 

gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 

invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 

samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 

har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kom-

mande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats 

(kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats 

(kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

 

Om Storumans kommun använder förlagslånet om 1 300 000 kronor för att 

öka sin kapitalinsats till Föreningen ska, beräknat med dagens invånarantal, 

preliminärt ytterligare inbetalningar om 486 500 kronor år 2023 och 

1 082 000 kronor år 2024 göras.  

 

Beredande organs förslag 

Redovisningsansvarig Helena Viktorssons tjänsteutlåtande 2020-10-07. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att Storumans kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Före-

ningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 1 300 000 kronor samt att  
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KSAU § 99 – forts.  

 

kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anled-

ning av inbetalningen  

 

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav 

på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare 

 

att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 

----- 
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KSAU § 100  KS/2020:60 - 041 

 

Investering - Ackjaspåret i Hemavan 
 

Investeringsmedel för Ackjaspåret i Hemavan har i tidigare beslut beviljats 

med 3 500 000 kronor. Upphandlingen är annonserad och anbuden har ut-

värderats.  

 

I slutet av projekteringsskedet har det visat sig att ytterligare åtgärder blir 

nödvändiga. För att säkerställa rätt vattentryck i hyreshusen inom Ackjaspå-

ret samt husen inom Kalibervägens område har vattenleveransen varit 

tvungen att ändrats från en reservoar till en annan reservoar. Även åtgärder 

på belysningen är nödvändiga för att uppnå rätt ljusflöde. 

 

Detta medför att Ackjaspåret kommer att bli dyrare än tidigare planerat. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-10-08. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att ytterligare 2 950 000 kronor avsätts till Ackjaspåret i Hemavan 

 

att investeringen finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som 

avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2020 till 2023 

eftersom tomtförsäljning och även vatten och avlopp är en avgiftsfinansi-

erad verksamhet. 

 

Protokollsanteckning 

Hans-Peter Carlson (L) vill anteckna följande till protokollet:  

 

Liberalerna anser att projekteringar, kalkyler och beslutsunderlag måste 

hålla högre kvalitet framgent. Det är alltför lättvindigt att begära tilläggs-

medel, vilket sker i en stor andel av alla de investeringar vi i kommunen ge-

nomför. Ofta sker tilläggsäskanden när det inte längre går att backa. Det 

här urholkar förtroendet för såväl kommunen som för politiker och demo-

krati. Kvaliteten på underlagen måste bli bättre. 

----- 
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KSAU § 101  KS/2020:725 - 041 

 

Investeringsprojekt 2021 inom kommunstyrelsens investe-

ringsram 
 

Kommunledningsgruppen, bestående av förvaltningscheferna, bedömer det 

nödvändigt att det avsätts och lämnas igångsättningstillstånd för ett antal 

projekt, både skattefinansierade och avgiftsfinansierade.   

 

Nedan redovisas det investeringsutrymme som finns 2021 samt delegat-

ionsbeslut som kommer att tas för 2021. 

 

Investeringsutrymme 2021 (tkr)  

  

  

Total 

budget 

 

Avgifts-

finansierad  

budget 

Skatte- 

finansierad 

budget 

Avskrivningar 25 500 6 000 19 500 

Åretsresultat 8 948 2 702 6 246 

Självfinansiering 34 448 8 702 25 746 

        

Kommande beslut skattefinansiering 24 246   24 246 

Kommande beslut taxefinansiering 5 750 5 750   

Enligt rambeslut (FKUN/ON) 1 500   1 500 

Summa 31 496 5 750 25 746 

Kvar av självfinansiering/ 

Upplåningsbehov 2 952 2 952 0 

 

Information om delegationsbeslut 

 

Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 

kort beskrivning 

Budget 

(kr) 

Belysning Skattefinansierad Umnäs, nya armaturer 

och stolpar 

500 000 

Belysning Skattefinansierad Byte av gatu-

armaturer till LED  

310 000 

Gator och  

vägar 

Skattefinansierad Byte trumma Bjurs-

vägen, Stensele 

350 000 

Tekniska  

Avdelningen 

Skattefinansierad Ny mätutrustning 250 000 
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KSAU § 101 – forts.  

 

Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 

kort beskrivning 

Budget 

(kr) 

Avfall Avgiftsfinansierad Förstudie ny ÅVC 

Storuman (Behovsut-

redning, lokalisering 

och utformning) 

300 000 

Bredband Avgiftsfinansierad Nytt nodhus i  

Långsjöby 

250 000 

Tekniska  

avdelningen 

Avgifts-/skatte- 

Finansierad 

Bil till tekniska av-

delningen 

200 000 

Vatten och  

avlopp 

Avgiftsfinansierad Bil till tekniska av-

delningen 

400 000 

Vatten och  

avlopp 

Avgiftsfinansierad Va-projektering efter 

Modovägen,  

Hemavan 

400 000 

Vatten och  

avlopp 

Avgiftsfinansierad Spillavloppsledning 

efter Renstigen, 

Hemavan. Projekte-

ring av ny spillvatten-

ledning med större 

dimension alternativt 

undersökning av möj-

lighet att infodra nu-

varande ledning. 

200 000 

Vatten och  

avlopp 

Avgiftsfinansierad Iordningställande av 

brutet vatten i pump-

stationer och av-

loppsreningsverk, 

flerårsprojekt. 

300 000 

Vatten och  

avlopp 

Avgiftsfinansierad Projektering av ny 

tryckavloppsledning 

mellan Prästgårdens 

pumpstation och av-

loppsreningsverk 

samt vattenledning till 

Utförsvägen samt 

självfallsledning efter 

Kapellvägen i 

Stensele 

500 000 
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KSAU § 101 – forts.  

 

Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 

kort beskrivning 

Budget 

(kr) 

Vatten och  

avlopp 

Avgiftsfinansierad Projektering va-

ledningar efter Lång-

gatan, delen Odlar-

vägen – Bygdevägen  

i Stensele 

400 000 

Tekniska  

avdelningen,  

Park 

Skattefinansierad Två gräsklippare 180 000 

Orren 23 

Tranan  

Storuman 

Skattefinansierad Renovering takfot hus 

C och D 

250 000 

Laxnäs 1:21  

Folkets Hus  

Tärnaby 

Skattefinansierad Golv i biosalongen 500 000 

Gungan 1  

Förskolan  

Gungan  

Storuman 

Skattefinansierad Ytskikt 150 000 

Laxvik 1:169  

Förskolan  

Granen  

Tärnaby 

Skattefinansierad Byte tak 260 000 

Laxnäs 1:27  

Skytteanska  

skolan  

Tärnaby 

Skattefinansierad Byte låssystem till 

ILOQ 

365 000 

Camping- 

platsen  

Storuman 

Skattefinansierad Ompanelning av  

stugorna 19-24 

400 000 

Ormen 14  

Badhuset  

Storuman 

Skattefinansierad Akustikplattor på 

vägg, omlackning 

panel varmvattenbas-

säng 

150 000 

Luspen 1:140  

Bollhallen  

Storuman 

Skattefinansierad Målning trapphus, 

omklädningsrum 

50 000 
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KSAU § 101 – forts.  

 

Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 

kort beskrivning 

Budget 

(kr) 

Fjärdings-

mannen 6 

Stensele 

skola 

Skattefinansierad Byte tak 200 000 

Rådhuset 4  

Sjukstugan  

Storuman 

Skattefinansierad Ommålning träpanel 

mellan fönster gamla 

delen/bleck 

240 000 

Kulturen 1  

Aktiviteten  

Storuman 

Skattefinansierad Golv i lokalen Orion 90 000 

Laxnäs 1:79  

Vikmyra  

skidstadion 

Tärnaby 

Skattefinansierad Byte ventilationsag-

gregat 

200 000 

Generellt  

fastigheter 

Skattefinansierad Byte VVC-pumpar 400 000 

Generellt  

fastigheter 

Skattefinansierad Byte till LED-

belysning 

320 000 

Generellt  

fastigheter 

Skattefinansierad Byte av äldre motor-

värmaruttag vid  

Sibyllagården och 

Stensele skola 

200 000 

 

Beredande organs förslag 

Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2020-10-12. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsen beslutar avsätta medel och meddela igångsättningstill-

stånd för följande projekt år 2021 inom kommunstyrelsens investeringsram: 

 

Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 

kort beskrivning 

Budget 

(kr) 

Belysning Skattefinansierad Slussfors, nya armatu-

rer och stolpar 

1 000 000 

Gator och 

vägar 

Skattefinansierad Klimatklivet 1 181 000 
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KSAU § 101 – forts.   

 

Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 

kort beskrivning 

Budget 

(kr) 

Avfall Avgiftsfinansierad Utbyggnad av kasun 

för restavfall Morkans 

ÅVC 

1 200 000 

Avfall Avgiftsfinansierad Våg till Morkans 

ÅVC 

1 600 000 

Generellt  

fastigheter 

Skattefinansierad Byte av drift- och 

övervakningssystem 

1 600 000 

Orren 23 

Tranan  

Storuman 

Skattefinansierad Byte ventilations hus 

D 

800 000 

Laxnäs 1:21 

Folkets Hus 

Tärnaby 

Skattefinansierad Asfaltering 600 000 

Laxvik 1:55 

Sjukstugan 

Tärnaby 

Skattefinansierad Byte av tak 600 000 

Bastuträsk 

27:1  

Gunnarn 

skola 

Skattefinansierad Byte ventilation för att 

få bort oljeberoendet 

2 500 000 

 

att kommunfullmäktige beslutar avsätta medel och meddela igångsättnings-

tillstånd för följande projekt år 2021 inom kommunstyrelsens investerings-

ram: 

 

Verksamhet/ 

Fastighet 

Finansiering Projektnamn/ 

kort beskrivning 

Budget 

(kr) 

Gator och 

vägar 

Skattefinansierad Vallnäsvägen, asfal-

tering väg etapp 1 

3 600 000 

----- 
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KSAU § 102  KS/2020:436 - 040 

 

Förnyelseplan för vatten- och avloppsanläggningar, gator och 

vägar samt belysning 2021-2025 
 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram långsiktig hållbara under-

hållsplaner för gator och vägar, belysning samt vatten och avlopp. 

 

Ett förslag till förnyelseplan för åren 2021-2025 har upprättats. Åtgärder 

finns även för några ytterligare år framåt. Förnyelseplanen innehåller upp-

skattade kostnader.  

 

Förnyelseplanen ska ses som ett planeringsdokument eftersom det kommer 

kräva ständiga justeringar utifrån andra aktörers verksamhet samt utifrån 

andra oförutsedda händelser.  

 

Va-verksamhet 

I planen finns prioriterade åtgärder för va-verksamheten, både på lednings-

nät och i övriga anläggningar.  

 

Prioriteringar för va-anläggningar har gjorts utifrån bland annat: 

 

o miljökrav 

o vattensäkerhet 

o brister i gamla anläggningar och ledningar, läckage in på spillvatten-

nätet samt vattenläckor.  

o arbetsmiljö 

o behov av åtgärder med anledning av exploatering 

o förnyelse som bör prioriteras med anledning av andra aktörers åtgär-

der 

 

Planen innehåller åtgärder som är att betrakta som planerat underhåll, re- 

och nyinvestering.  

 

Gator och vägar 

I planen finns prioriterade åtgärder för gatunätet. 

 

Prioriteringar för gator har gjorts utifrån bland annat: 

o behov av återställning efter större åtgärder på va-nätet. I det fallet ut-

förs ett mer omfattande underhåll på vägkroppen 
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KSAU § 102 – forts.  

 

o asfaltering har uppnått sin livslängd och kan återställas i bra skick med 

enklare åtgärder, till exempel genom bortfräsning av slitlager och där-

efter lägga nytt slitlager 

o byte av överbyggnad och bundet slitlager. Ny ”topp” läggs på 

o byte av överbyggnad och bundet slitlager på grund av skador, upp-

frysningar, dåliga markförhållanden m.m. 

 

Belysning 

I planen finns prioriterade åtgärder för belysningsanläggningarna. 

 

Prioriteringarna har gjorts utifrån bland annat: 

o förebyggande underhåll med hjälp av årliga ronderingar och serie-

byten av lampor 

o att i samband med seriebyten i tätorterna byta till LED-armaturer 

o samförlägga ny belysningsanläggning med elnätsbolag och/eller bred-

bandsbolag för att ersätta luftledningsnät och trästolpar 

 

Utmaning 

Att skapa långsiktiga förebyggande och objektiva planer som har statusbe-

dömda och dokumenterade störningar och avvikelser som grund, bygger på 

väl dokumenterade anläggningar och gärna digitalt. Detta kräver verksam-

hetssystem som idag inte finns. 

 

Vidare är verksamhetssystemet en underlättande faktor för att kunna bryta 

ner anläggningarna i komponenter, och därmed underlätta arbetet med 

komponentavskrivning. 

 

Arbetet med att dokumentera anläggningarna samt arbetet med införande av 

verksamhetssystem kräver resurser som idag inte är tillskapat i tillräcklig 

omfattning.   

 

Beredande organs förslag 

Upphandlare Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2020-10-08. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till förnyelseplan för åren 2021-2025 fastställs. 

----- 
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KSAU § 103  KS/2017:231 - 040 

 

Uppföljande granskning av investeringsverksamheten 
 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört 

en granskning av kommunens investeringsverksamhet. Granskningen är en 

uppföljning av en revision som genomfördes 2017. Granskningen tar sin ut-

gångspunkt från kommunallagens revisionskapitel. Revisionsobjekt i 

granskningen är kommunstyrelsen. Granskningen har inriktats mot följande 

områden: 

 

o Regler och riktlinjer 

o Organisation och ansvar 

o Rutiner för budgetering och planering 

o Uppföljning och rapportering 

o Ekonomisk måluppfyllelse 

 

För att utveckla investeringsverksamheten bör följande rekommendationer 

prioriteras: 

 

o Att kommunstyrelsen vidareutvecklar sin investeringsredovisning till 

fullmäktige. Den bör bland annat innehålla en redovisning och analys 

av slutförda respektive pågående investeringsprojekt på totalnivå samt i 

enskilda större projekt. 

 

o Att kommunstyrelsen säkerställer att tidigare beslut angående investe-

ringsverksamheten (2017-09-08 § 115) verkställs under 2020.  

 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen gällande vilka åtgärder som 

ska vidtas utifrån redovisat granskningsresultat.  

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 

Nödvändiga åtgärder verkställs under hösten 2020, bland annat genom ut-

vecklade riktlinjer för investeringsverksamheten samt förbättrad uppfölj-

ning och återrapportering av pågående investeringsprojekt.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-10-09. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att revisorernas rekommendationer anses beaktade utifrån de åtgärder som 

redovisas i administrativ chefs tjänsteutlåtande. 

----- 
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KSAU § 104  KS/2020:685 - 006 

 

Regler och anvisningar för sammanträden på distans i  

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Möjligheten att delta på distans vid sammanträden är ett komplement till det 

fysiska sammanträdet. Sammanträden på distans är endast möjligt när sär-

skilda skäl föreligger. Med nuvarande pandemisituation har det ansetts mo-

tiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge.  

 

Enligt det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i 

Storumans kommun får sammanträden genomföras med ledamöter närva-

rande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bil-

döverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra på lika villkor. Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma 

vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.  

 

Mot bakgrund av detta har förslag till regler och anvisningar upprättats som 

avser sammanträden på distans i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Dokumentet reglerar inte kommunfullmäktiges och övriga 

nämnders sammanträden.  

 

Beredande organs förslag 

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2020-10-08. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till regler och anvisningar för sammanträden på distans 

i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott fastställs att gälla 

från och med 2020-12-01 

 

att övriga nämnder rekommenderas att fastställa motsvarande dokument.  

----- 
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KSAU § 105  KS/2020:581 - 809 

 

Ansökan om minoritetsspråkmedel - bidrag till idrottsläger 

2020/2021 (Samiska föräldranätverket) 
 

Samiska föräldranätverket har 2020-09-02 inkommit med ansökan om med-

finansiering till idrottsläger 2020/2021. Det samiska föräldranätverket star-

tades 2010 och är en ideell förening med medlemmar i hela Sápmi. Nätver-

ket har under några år anordnat idrottsläger för samiska barn. Lägren har 

varit uppskattade och samlat barn från hela den svenska delen av Sápmi. 

Därför ansöks om medel för att genomföra lägret även kommande vinter. 

 

Över 30 barn har träffats, idrottat och fått använda sina samiska språk i en 

annan miljö än hemmet. Detta har också gett de samiska barnen kontakter 

och nätverk runt om i hela Sápmi. Ungefär lika många barn förväntas delta 

på det planerade lägret. 

 

Lägret ska hållas i Tärnaby under fyra dagar i januari 2021 där barnen får 

träning i skidteknik (alpint eller längd) på sin egen nivå av erfarna ledare 

och tränare. Det samiska språket med dess olika varieteter används i aktivi-

teterna. Gemensamma måltider och andra aktiviteter genomförs tillsam-

mans. Detta stärker barnens kulturella identitet och språkutveckling. 

 

Medfinansiering söks från Storumans kommun med 10 000 kronor.  

Medfinansiering har även sökts från Östersunds kommun med 35 000 kr. 

 

Bedömning 
Ansökan har behandlats vid sammanträde i samrådsgruppen för samiskt 

förvaltningsområde 2020-10-07. Samrådsgruppen anser att ansökan bör till-

styrkas. Tidigare genomförda läger har varit uppskattade och de positiva ef-

fekterna har varit märkbara. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2020-10-08. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja ansökan med 10 000 kronor ur statsbidraget för samiskt förvalt-

ningsområde för år 2020 (verksamhet 9509, projekt 5064). 

----- 
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KSAU § 106  KS/2020:640 - 149 

 

Ansökan om minoritetsspråkmedel - medfinansiering av  

projekt Samisk livsmedelsproduktion mot offentliga kök 
 

Torsta AB, kunskapscentrum för de gröna näringarna, har 2020-09-11 in-

kommit med ansökan om medfinansiering till rubricerat projekt, som ska 

genomföras i samarbete med Sametinget. Ansökan har utgått till samtliga 

samiska förvaltningskommuner i landet. 

 

Projektbeskrivning 

Projektets syfte är att öka kunskapen om den samiska maten, implementera 

den samiska matkulturen i våra offentliga kök samt att inspirera livsme-

delsproducenterna till produktion mot offentlig sektor och upphandling. 

 

Centrala aktiviteter i projektet kommer att vara att arbeta med olika metoder 

för produktutveckling i syfte att möta uttalade behov från offentliga kök. 

Det handlar både om att ta reda på kundernas behov och att testa olika me-

toder för att ta fram produkter som passar i systemen i offentliga kök. Pro-

jektet kommer även att arbeta med möjligheterna att ta tillvara så mycket 

som möjligt av råvarorna, till exempel produkter av renblod, för att öka lön-

samheten. 

 

Projektet kommer att anordna träffar där samiska matföretagare och perso-

nal i offentliga kök får träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter samt 

diskutera olika möjligheter till hur man kan få till mer samisk mat i de of-

fentliga köken. Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om varandras 

villkor. Projektets verksamhet kommer att omfatta hela Sápmi i Sverige där 

15-20 företag kommer delta. 

 

Huvudsakliga projektaktiviteter och nyttor av att delta i projektet beskrivs 

som: 

o Utbildning (praktisk och teoretisk) 

o Studiebesök 

o Tillgång till recept 

o Nätverkande 

o Tillgång till digital kunskapsplattform 

o Kunskapshöjande inom samisk kultur och tradition 

o Inspirationshöjande aktiviteter 

o Inspirationskonferens med producenter och föreläsare. 

 

Medfinansiering söks från respektive förvaltningskommun med 10 000 

kronor. 
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KSAU § 106 – forts. 

 

Bedömning 
Ansökan har behandlats vid sammanträde i samrådsgruppen för samiskt 

förvaltningsområde 2020-10-07. Samrådsgruppen anser att ansökan bör till-

styrkas. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att ansökan beviljas med 10 000 kronor ur statsbidraget för samiskt förvalt-

ningsområde för år 2020 (verksamhet 9509, projekt 5064). 

----- 
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KSAU § 107  KS/2020:704 - 060 

 

Ansökan om medfinansiering - projekt Häst, hund, människa 

(Luspens ryttarförening) 
 

Luspens ryttarförening (LURF) har 2020-10-06 inkommit med ansökan om 

finansiering av rubricerat projekt. 

 

Projektbeskrivning 

De senaste tre åren har föreningen gått från tjugotalet aktiva till att idag ha 

drygt 100 aktiva medlemmar. Varje vardagskväll är tre till fyra grupper ak-

tiva på stallet med olika aktiviteter: ridlekis, ridfritids, handikappridning, 

friskvårdsridning, körlektioner, gymnasieutbildning med mera. Vissa av ak-

tiviteterna genomförs i samarbete med Region Västerbotten. 

 

Allt detta visar på potentialen i anläggningen och verksamheten. Luspens 

ryttarförening kan och behöver utvecklas så att ridsporten i kommunen 

långsiktigt överlever och att många personer av alla åldrar och kön kan ha 

en aktiv och meningsfull fritid. 

 

Därför vill föreningen genomföra en förstudie för att fler intressen och be-

hov kan nyttja anläggningen. Huvudsakliga utredningsuppslag i förstudien 

är: 

o Platsens potential för hundsport och samverkan mellan exempelvis 

Brukshundsklubben och LURF.  

o Det nystartade projektet för hästunderstödd terapi (tillsammans med 

Region Västerbotten) för människor med psykosociala behov bör 

vidareutvecklas och tillgängliggöras för fler än kommunbor. 

o Eget företagande kopplat mot hundägare och deras behov. 

o Att unga och vuxna med intresse för ridsporten kan känna trygghet på 

platsen och utveckla sina intresseområden.  

o Att knyta företagens, kommunens och regionens friskvårdsbehov till 

platsen. 

o Att fler unga kan bo kvar på orten under hela studietiden då deras 

intressen kan tillgodoses. 

o Samverkan med privata stall inom kommunen. 

 

Projektbudget Kronor 
0,5 projektledartjänst i 6 månader 113 400 

Handikappsadel 20 000 

Anpassning av en hage för hundsport 20 000 

Inköp av dator, arbetsplats, resor 12 000 

Summa 165 400 
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KSAU § 107 – forts.  

 

Finansiering 

Storumans kommun - 165 400 kronor 

 

Styrgrupp 
Styrelsen i LURF. 

 

Projektperiod 

Projektperioden anges inte i ansökan, men förstudien ska pågå i 6 månader 

och torde påbörjas ganska snart efter ett eventuellt positivt beslut. 

 

Bedömning 
Ansökan har behandlats i kommunens projektberedningsgrupp som också 

löpande har korresponderat med föreningen om utformningen av förstudien. 

Projektberedningsgruppen anser att projektet innehåller många goda idéer 

och skulle kunna ge stor nytta på sikt, men att den långsiktiga driften och 

finansieringen av verksamheterna är en utmaning som återstår att lösa. För-

studien bör därför fokusera på att knyta upp så konkreta relationer och sam-

verkanslösningar som möjligt med potentiella samarbetsparter (regionen, 

skolorna, studieförbunden, idrottsförbunden m.fl.) 

 

Koncernledningsgruppen har vid sammanträde 2020-10-12 tillstyrkt ansö-

kan.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja ansökan med 165 400 kronor ur bygdeavgiftsmedel avsatta för 

medfinansiering av projekt och näringslivsfrämjande insatser för år 2020. 

----- 

 

 

 

 

 

 


