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KSAU § 108  KS/2019:1014 - 622 

 

Medborgarförslag - närproducerat nötkött till skolbarnen 
 

Ett medborgarförslag har 2019-08-09 lämnats in om att upphandla nötkött 

från lokal köttbonde för servering till skolbarnen.   

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 82 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till administrativ chef för tjänsteutlåtande.  

 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 

I medborgarförslaget föreslås inköp av närproducerat nötkött samt att in-

formera en särskild lokal köttproducent om när kommunen gör upphandling 

av livsmedel.  

 

Kostenheten i Storumans kommun och näringslivskontoret inom Storumans 

kommunföretag AB har haft återkommande träffar med lokala livsmedels-

producenter 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 kon-

staterade utmaningar men även på grund av kostnader.   

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-10-27. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 109  KS/2019:1202 - 311 

 

Medborgarförslag - snöröjning vintertid av promenadslinga 

runt Badsjön i Storuman 
 

Ett medborgarförslag har 2019-09-23 lämnats in där förslagsställaren före-

slår att Storumans kommun ombesörjer snöröjning vintertid så att prome-

nadstråket runt Badsjön även kan användas vintertid.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019 överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter över-

lämnats till tekniska avdelningens projektledare för tjänsteutlåtande.  

 

Vintern 2019-2020 trampade arrendatorn av campingen upp ett spår runt 

Badsjön så att campinggäster och allmänheten skulle kunna nyttja spåret 

vintertid. När kommunen fick veta att en lokal aktör skulle trampa upp ett 

spår runt Badsjön meddelades förslagsställaren om detta via telefonsamtal.  

 

Beredande organs förslag 

Projektledare Erika Arklöfs tjänsteutlåtande 2020-11-19.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås eftersom en privat aktör utfört arbetet.  

----- 
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KSAU § 110  KS/2019:1364 - 312 

 

Medborgarförslag - trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid  

Storumans sjukstuga 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in 2019-11-21 angående trafiksäkerhets-

åtgärder vid sjukstugan i Storuman. Förslagsställaren uppger följande i 

medborgarförslaget:  

 

o Det verkar finnas för få besöksparkeringar vilket leder till att bilar 

parkeras på ej avsedda ytor och som försvårar för övriga besökare.  

 

o Befintlig gång- och cykelväg som går mellan Höjdvägen (hotellan-

nexet) och sjukstugans parkering trafikeras av många barn på morgo-

nen och efter skolan slut. Detta innebär att barnen även trafikerar par-

keringen. Ett alternativ skulle kunna vara att förlänga gång- och cy-

kelvägen så att den går utanför parkeringen och bakom befintligt 

skärmtak för tjänstebilar.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-18 § 12 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har 

därefter överlämnats till teknisk chef för tjänsteutlåtande.  

 

Bedömning 

Storumans kommun bedriver en översyn av befintliga gång- och cykelvägar 

för att skapa en tryggare miljö för gång- och cykeltrafikanter. Inom den 

översynen kommer detta åtgärdsförslag att vägas in. Vid en eventuell åtgärd 

av gång- och cykelvägen kan det vara aktuellt att utföra en översyn av par-

keringsplatserna.  

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-11-18. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget anses besvarat. 

----- 
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KSAU § 111  KS/2020:130 - 821 

 

Medborgarförslag - spontanträning i bollhallen 
 

Ett medborgarförslag har 2020-02-25 lämnats in där förslagsställaren efter-

frågar möjlighet att snabbt kunna boka tid i bollhallen då nuvarande bok-

ningsregler innebär att man måste boka tre dagar innan. Förslagsställaren 

föreslår därför en ändring av bokningsreglerna som innebär att spontanträ-

ning kan erbjudas när det är möjligt.  

 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kom-

munstyrelsen för handläggning och beslut. Ärendet har därefter överlämnats 

till teknisk chef för tjänsteutlåtande. 

 

Storumans kommun har i dagsläget inte resurser att genomföra en snabbare 

bokning än vad som är upptagna i de riktlinjer för uthyrning av idrottsan-

läggningar/lokaler som är antagen av kommunstyrelsen 2019-11-12.   

 

För att kunna uppnå spontanbokningar behövs system som i dagsläget inte 

är införskaffat.  

 

Inom Storumans kommun pågår ett arbete med att se över digitalisering där 

bokningssystemet kan vara en del av detta arbete.   

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-11-19. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

----- 
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KSAU § 112  KS/2020:60 - 041 

 

Utökade investeringsmedel - verksamhetsanpassning av loka-

ler vid Tärna Samservice 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 90 att avsätta medel och be-

vilja igångsättningstillstånd för investeringsprojektet Verksamhetsanpass-

ning av lokaler (utbyggnad av Tärna Samservice för hyresgästs räkning) 

med 9 000 000 kronor.  

 

Projektet är pågående och under utförandeskedet har det visat sig att ett be-

hov har funnits för att förstärka stomme och grund i byggnaden för de nya 

anpassningarna. Projektets budget behöver ökas med 15%. 

 

Den utökade finansieringen baseras på kompletterande önskemål från hy-

resgästen vilket gör att hyreskalkylen kommer att justeras utifrån ytterligare 

verksamhetsanpassningar av lokalerna.  

 

Beredande organs förslag 

Fastighetsansvarig Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2020-11-18. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att ytterligare 1 500 000 kronor avsätts till investeringsprojektet Verksam-

hetsanpassning av lokaler (utbyggnad av Tärna Samservice för hyresgästs 

räkning)  

 

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

avsatts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2020 till 2023. 

 

Protokollsanteckning 

Hans-Peter Carlson (L) och Ulf Vidman (M) vill anteckna följande till pro-

tokollet: 

 

Återigen har ett investeringsprojekt gått över budget. För andra gången 

behöver nu ombyggnaden av Samservice mer pengar från kommunen. Detta 

är ett ständigt återkommande fenomen: våra projekteringar håller inte måt-

tet. Vi startar projekt som sedan inte går att kliva ur utan att skjuta till mer 

pengar. Det är ett rejält underbetyg åt de underlag vi i politiken har när vi 

fattar beslut. I det aktuella ärendet stod fastighetsbolagets VD i fullmäktige 

och lovade personligen att det skulle räcka med det extra tillskott på 3 mnkr 

som då var tilläggsäskandet.  
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 KSAU § 112 – forts.  

 

Vi anser att detta måste få ett slut. De underlag vi som politiker får måste 

vara rätt, de måste vara tillförlitliga och vi måste kunna känna oss trygga i 

att det är vi som fattar besluten och att det inte dyker upp överraskningar 

som vi inte kan värja oss emot utan att den initiala investeringen blir värde-

lös. Den rävsaxen har vi blivit satta i mängder med gånger. Ibland utan an-

nan orsak än att projekteringarna varit dåliga, rent ut sagt.  

 

Vi behöver som ansvariga för våra medborgares skattepengar beslutsun-

derlag som går att lita på, annars är det svårt att faktiskt fatta vettiga be-

slut. 

----- 
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KSAU § 113  KS/2020:888 - 041 

 

Kommunstyrelsens detaljbudget 2021 
 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till detaljbudget för 

kommunstyrelsens verksamhet 2021.  

 

Kommunstyrelsens budgetram har uppräknats med 1,0 procent och uppgår 

till 105 749 000 kronor 2021. Kostnaderna bedöms öka med 1,7 procent 

2021. Tillkommande poster i kommunstyrelsens budgetram med anledning 

av införandet av prislappsmodellen 2021 är kapitaltjänst, bidrag till 

Hemavan Tärnaby Airport AB, kommunala omstruktureringsmedel och 

medel avsatta för attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser. Avgående poster 

i kommunstyrelsens budgetram 2021 med anledning av kommunrevisorer-

nas rekommendationer är kommunfullmäktige, valnämnd och överförmyn-

darnämnd. Dessa poster ingår från och med 2021 i kommunfullmäktiges 

budgetram.  

 

Lägre kostnader inom fastighetsförvaltningen beroende på framförallt låga 

elpriser kompenserar för de ökade skolskjutskostnaderna. Kapitaltjänstkost-

naderna bedöms på sikt öka när investeringarna fortsatt kommer att vara 

högre än avskrivningarna. För att de ökade kapitaltjänstkostnaderna inte ska 

tränga undan verksamhet behöver driftkalkylerna utvecklas i samband med 

investeringsbeslut.   

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-11-19. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att ersättningen för fastighetsförvaltningen till Fastighets AB Umluspen ska 

uppräknas motsvarande den procentuella generella ramjusteringen för 

kommunstyrelsen åren 2021 till 2023. 

 

att 13 367 000 kronor avsätts för kommungemensamma omstrukture-

ringsåtgärder 

 

att 3 833 000 kronor avsätts för kommunstyrelsens omstruktureringsåtgär-

der 

 

att 500 000 kronor avsätts till attraktivitetsskapande åtgärder (Nicemedel) 

 

att kommunstyrelsens detaljbudget 2021 fastställs. 
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KSAU § 113 – forts.  

 

Reservation  

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

motivering:  

 

Liberalerna reserverar sig mot kommunstyrelsens detaljbudget avseende 

Storumans flygplats. Vi anser att vi inte under obestämd tid av våra skatte-

pengar kan avsätta miljonbelopp varje år till någonting som inte har en 

verksamhet och inte heller lyckats visa att en verksamhet är sannolikt före-

stående. 

 

Liberalerna anser att kostnaderna för Storumans flygplats ska avvecklas  

eller minimeras snarast. 

----- 
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KSAU § 114  KS/2020:894 - 040 

 

Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2021 
 

Förslag till taxor och avgifter 2021 inom kommunstyrelsens verksamhets-

områden har upprättats.  

 

Justeringar jämfört med 2020 års taxa består främst av förtydliganden samt 

mindre uppräkning av kostnader för att ligga jämförbart med marknadspri-

ser. 

 

Beredande organs förslag 

Teknisk chef Tomas Nordströms tjänsteutlåtande 2020-11-23.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till taxor och avgifter 2021 för kommunstyrelsen antas 

att gälla från och med 2021-01-01. 

----- 
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KSAU § 115  KS/2020:889 - 009 

 

Plan för internkontroll 2021 
 

Enligt gällande reglementet för den interna kontrollen ska kommunstyrelsen 

upprätta en särskild plan för den interna kontrollen.    

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-11-19.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att planen för internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 

2021 antas. 

----- 
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KSAU § 116  KS/2020:855 - 822 

 

Initiativärende - "Rädda simhallen"/förvärv och renovering 

av simhallen i Hemavan 
 

Marie Berglund (SD) aktualiserade vid kommunstyrelsens sammanträde 

2020-11-03 rubricerat initiativärendet. Kommunstyrelsen beslutade att 

överlämna initiativärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för bered-

ning.   

 

Marie Berglund anför i skrivelse till kommunstyrelsen att Sverigedemokra-

terna i Storumans kommun vill rädda simhallen i Hemavan. I skrivelsen 

nämns att det under Barnkonventionens år bör läggas ner kraft på att våra 

barn måste ha möjlighet att lära sig att simma. Till skrivelsen bifogas 3 bi-

lagor i form av tre offerter samt foton på simbassäng och omklädningsrum. 

I skrivelsen anges också en uppskattad renoveringskostnad på 1 830 230 

kronor av simhallen. 

 

Bedömning 

Sedan tidigare finns ett medborgarförslag och en motion om att kommunen 

ska utreda förutsättningarna att renovera befintlig simhall i Hemavan och 

även utreda förutsättningarna att uppföra en ny simhall i Tärnaby. Medbor-

garförslaget och motionen ska behandlas vid kommande sammanträde med 

kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige är 

att både medborgarförslaget och motionen ska bifallas. 

 

Innan det kan vara aktuellt med att förvärva och renovera simhallen i 

Hemavan måste en utförligare utredning göras. Utredningen bör samordnas 

med de utredningarna som är föreslagna i ovannämnda medborgarförslag 

och motion i samma ärende. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2020-11-17. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

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

reds 

 

att utredningen ska samordnas med övriga utredningar i samma ärende. 

----- 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (18)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 116 – forts.  

 

Protokollsanteckning 

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

 

Det bör noteras att det i initiativärendet bifogats offerter. Alla vet att ett 

stort renoveringsarbete omfattar avsevärt mer än ytskikt och att upphand-

lingar måste göras enligt de lagar och regler som gäller. Det är också 

märkligt att man från SD:s sida belastar kommunens beslutsorgan med en 

fråga där det redan väckts och beretts initiativ om en utredning av exakt 

samma sak. 

----- 
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KSAU § 117  KS/2020:869 - 007 

 

Granskning av kompetensförsörjning 
 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört 

en granskning av hur kommunen arbetar med kompetensförsörjning. Val av 

granskningsområde har skett utifrån en väsentlighets- och riskbedömning. 

Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelsen, fritids-, kultur- och 

utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden. Granskningen har inriktats mot följande områden: 

 

o Analys av risker och behov kopplad till kompetensförsörjning 

o Mål, strategi och planer 

o Uppföljning och utvärdering av resultat och effekter 

o Måluppfyllelse 

 

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning 

att kommunens kompetensförsörjning bedrivs delvis på ett ändamålsenligt 

sätt. Den interna kontrollen inom granskade områden är inte tillräcklig. 

 

För att utveckla granskningsområdet bör följande rekommendationer priori-

teras: 

 

o Kommunstyrelsen säkerställer att det görs en heltäckande analys av 

framtida behov när det gäller kompetensförsörjning inom väsentliga 

yrkeskategorier. 

o Kommunstyrelsen utvecklar den mall för delårsrapport respektive 

bokslut/verksamhetsberättelse med avseende på uppföljning och ut-

värdering inom området kompetensförsörjning. 

o Kommunstyrelsen prövar i kommande målarbete om det ska formule-

ras ett resultatmål inom området kompetensförsörjning. 

o Kommunstyrelse och nämnder dels klargör strategier och särskilda 

fullmäktigeuppdrag i sina verksamhetsplaner, dels säkerställer att 

valda strategier för kompetensförsörjning är kända inom verksamhets-

organisationen. 

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2020-11-11. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsen inarbetar revisorernas rekommendationer under det 

kommande verksamhetsåret.  

----- 
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KSAU § 118  KS/2020:712 - 060 

 

Erbjudande om övertagande av projekt Sápmi Salasta 
 

Skellefteå museum har 2020-10-08 inkommit till kommunen med ett erbju-

dande om att överta projektet Sápmi Salasta (”Sápmi omfamnar”). Projektet 

har redan inletts och ska pågå i två år till. Förslaget är att Storumans kom-

mun tar över projektägarskapet och införlivar det i Aejlies – samiskt cent-

rum i Tärnaby. 

 

Projektbeskrivning 

Sápmi Salasta är ett treårigt projekt med syfte att bygga upp ett permanent 

konstnärsresidens i Västerbotten för urfolkskonstnärer. Det långsiktiga  

målet är att stärka scenen för urfolkskonst regionalt, nationellt och interna-

tionellt. Projektet är påbörjat och ska pågå under 2021 och våren 2022.  

 

Budget och medfinansiärer 

Projektet har beviljats regionala utvecklingsmedel för tre år från Region 

Västerbotten med 36,37% av den totala kostnaden per år (upp till en total-

summa av 1 590 398 kr) samt av Kulturrådet med 350 000 kr/år. Samver-

kansavtal har skrivits med IASPIS/Konstnärsnämnden som finansierade 

projektet med 80 000 kr för 2019 och 100 000 kr för 2020. OCA (Office for 

Contemporary Art) i Norge medfinansierar med 20 000 kr. 

 

Projektet arbetar kontinuerligt med finansiärer för varje enskild residens-

period. Det finns för närvarande ett påbörjat samtal med Skogsmuseet och 

Lycksele kommun. Intresse för delaktighet finns även internationellt av In-

uit Art Foundation i Kanada som har erbjudit finansiering för en deltagande 

konstnär från Kanada. 

 

Aktiviteter som genomförts 

Den första vistelseperioden startade i Skellefteå den 14 oktober 2019.   

Skellefteå. De inbjudna konstnärerna var Sonya Kelliher Combs, Alaska, 

Julie Edel Hardenberg, Grönland, Sissel M Bergh, Norge och Per  

Enoksson, Sverige. Där genomfördes en historisk stadsvandring samt  

möten med regionala konstnärer under namnet ”Konsten som bär berättel-

ser”.  Residenskonstnärerna åkte sedan vidare genom Västerbotten till  

Tärnabyområdet där en urfolkskonferens och den samiska filmfestivalen 

Dellie Maa och konferensen Strength from Within pågick. I Tärna besöktes 

även Sune och Astrid Enokssons ateljé och man fick möjlighet att se deras 

arbeten. Från Tärna åkte residenskonstnärerna sedan vidare till Granö och 

Granö Beckasin och Sjungaregården. Residensets första vistelse avslutades 

den 28 oktober 2019. 
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Planerade aktiviteter 

Det är öppet för de nya projektägarna att leda projektet och göra en ny bud-

get utifrån de förutsättningar som finns på den nya platsen. Projektet har i 

princip satt stopp för alla utgifter sedan augusti 2020. Enbart projektledares 

lön, mötesarvode till arbetsgruppen och genomförandet av den senaste 

gruppens digitala presentation har finansierats av projektet sedan dess.  

Planeringsarbetet är stoppat sedan arbetsgruppens senaste möte den  

11 september 2020. 

 

Förväntningar på ny projektägare 

Den nya projektägaren förväntas fortsätta att utveckla projektet och stärka 

dess ställning som ett urfolksresidensprojekt. Nya överenskommelser mel-

lan ny projektägare och finansiärer behöver göras. Skellefteå museum bistår 

i detta arbete eftersom det handlar om överlämning från museet. I dialogen 

som förts hittills angående projektägarbyte har alla finansiärer ställts sig po-

sitiva till bytet. 

 

Den nya projektägaren kan välja att fortsätta med den aktivitetsplan och 

budget som är planerad för 2021 alternativt revidera utifrån eget önskemål i 

dialog med finansiärerna. 

 

Fördelar med projektägarbyte 

Styrgruppen vill att projektet ska ägas av Storumans kommun och drivas i 

Tärnaby av Aejlies - samiskt centrum. Styrgruppen anser att projektet be-

höver flyttas för att på bästa sätt kunna utvecklas till ett residensprogram för 

urfolkskonstnärer. Det samiska perspektivet stärks om residenset drivs av 

en samisk organisation och ägs av en samisk förvaltningskommun. Det 

samarbete som Skellefteå museum hittills genomfört med Aejlies har för-

djupat tilltron till att projektet vinner på att drivas av Aejlies. 

 

Lokal planering av projektet inför eventuellt övertagande 

Projektledaren för Aejlies har tillsammans med kommunens projektbered-

ningsgrupp bearbetat det budgetförslag som lämnats av Skellefteå museum, 

samt börjat planera för eventuella aktiviteter efter övertagandet i samråd 

med projektets konstnärliga styrgrupp. 
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Kostnadsbudget och finansiering 

Kostnader 

 Projektledare 50% 261 656 

Marknadsföring 30 000 

Administration/ekonomihantering 75 000 

Arvode arbetsgrupp 150 000 

Arvode konstnärer 75 000 

Resor, kost, logi externa, arbetsgrupp 55 000 

Resor, kost, logi externa, konstnärer 110 000 

Resor, kost, logi interna 10 000 

Produktion 55 000 

Frakt 20 000 

Ateljébesök, externa tjänster  8 000 

Hyrbil 20 000 

Övrigt 4 000 

Total summa 873 656 

  Intäkter 

 Region Västerbotten (36,37% av totalkostnader) 317 749 

Kulturrådet 350 000 

Konstnärsnämnden 100 000 

Storumans kommun 65 907 

Aejlies (utställningsarvode) 20 000 

OCA, Norge 20 000 

Summa intäkter 873 656 

 

Preliminära intäkter* 

 Malå kommun 25 000 

Lycksele kommun 25 000 

Inuit Art Foundation (IAF), Kanada 43 750 

Summa 93 750 

 

* Dessa intäkter är beviljade för 2020. De förs inte över automatiskt till 

2021 men med stor sannolikhet går de att få för 2021. Det innebär i så fall 

att en konstnär till kan delta i residenset 2021. 

 

Bedömning 

Dialog har förts mellan kommunkansliet och projektledaren för Aejlies 

gentemot Skellefteå museum och den nuvarande styrgruppen för residens-

projektet och därefter förankrats i kommunens projektberedningsgrupp. 
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Projektet har potential att bli en samlingsplats för urfolkskonstnärer från 

stora delar av världen. Det har möjlighet att bidra till att göra Aejlies till en 

”kritisk massa” i processen för att etablera centret som en ordinarie regional 

kulturverksamhet och på så vis stärka möjligheterna för Aejlies att långsik-

tigt bli en fristående aktör. En utvärdering av denna process, att få Aejlies 

att ”stå på egna ben”, ska också göras senast 2021-12-31, enligt kommu-

nens medfinansieringsbeslut KSAU 2020-01-14 § 13. 

 

Kommunledningsgruppen har 2020-11-23 tillstyrkt övertagande av pro-

jektet.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2020-11-17. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att överta projektet från Skellefteå museum 

 

att projektet ska ingå i det löpande arbetet med utveckling av Aejlies –  

samiskt centrum i Tärnaby och att det ska ingå i den övergripande utvärde-

ringen av processen som ska göras senast 2021-12-31 

 

att projektet medfinansieras med 65 907 kronor för år 2021 ur bygdeav-

giftsmedel avsatta för medfinansiering av projekt samt näringslivsfrämjande 

insatser. 

----- 

 

 

 

 

 

 

 


