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KSAU § 14  KS/2020:853 - 822 

 

Medborgarförslag - säkerställande av en långsiktig drift av 

simhall i Hemavan 
 

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att kom-

munen säkerställer en långsiktig drift av en simhall i Hemavan. Till med-

borgarförslaget bifogas listor med namnunderskrifter på uppropet ”Vill du 

att simhallen ska vara kommunägd?”.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-22 § 141 att överlämna medborgar-

förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har däref-

ter överlämnats till koncernchefen för tjänsteutlåtande.  

 

Koncernchefens tjänsteutlåtande och bedömning 

Förslagsställaren anger att simhallen i Hemavan har följande funktion:  

o Attraherar inflyttning till området.  

o Är en viktig del av turistisk infrastruktur – gör att området behåller sin 

attraktionskraft med alternativa aktiviteter för besökare och gynnar sä-

songsförlängning. 

o Bidrar till att bibehålla och öka taxeringsvärden för fritidshus i områ-

det, vilket i sin tur genererar intäkter till kommunen genom fastighets-

avgifter. 

o Förebygger ohälsa och underlättar rehabilitering för kommunens in-

vånare i västra delen. 

o Löser kommunens lagstiftade krav på simundervisning för skolbarn. 

 

Förslagsställaren har styrkt behovet av simhallen i Hemavan med en namn-

insamling på över 2 100 personer. 

 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har tidigare behandlat en mot-

ion, ett medborgarförslag samt ett initiativärende angående simhall i kom-

munens västra del. Eftersom motionen hanterades först i kommunfullmäk-

tige blev det beslutet vägledande för medborgarförslaget och initiativären-

det. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen vilket innebar att 

det ska göras en utredning om kommunen ska förvärva och reparera befint-

lig simhall i Hemavan eller producera en ny simhall i Tärnaby. Det besluta-

des också att utredningen ska vara klar för beslut i kommunfullmäktige i 

juni 2021. Kommunfullmäktige beslutade vid behandlingen av medborgar-

förslaget att även bifalla detta vilket innebär att förslaget ska beaktas i 

kommande utredning. Kommunstyrelsen beslutade i initiativärendet att ut-

reda förutsättningar att förvärva och renovera befintlig simhall i Hemavan 

och att samordna utredningen med övriga utredningar i samma ärende. 
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KSAU § 14 – forts.  

  

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-02-23. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att medborgarförslaget avslås 

 

att medborgarförslaget beaktas i utredningarna i samma ärende. 

----- 
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KSAU § 15  KS/2021:67 - 042 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 
 

Kommunstyrelsens har ett ekonomiskt resultat på 6 561 000 kronor 2020, 

det vill säga nettokostnaderna är lägre än tilldelad budgetram. Överskottet 

kommer framförallt från uteblivna tjänsteköp av badhustjänster i Hemavan 

med anledning av att ägaren stängt badhuset i början av 2020 samt upplös-

ning av tidigare avsatta medel för mottagande och integration. Om dessa 

poster exkluderas skulle kommunstyrelsen ha ett överskott på 2 763 000 

kronor år 2020. 

 

Kommunstyrelsen har en måluppfyllelse på 63 procent vilket är exakt lika 

med kommunstyrelsens sammantagna verksamhetsmål. Måluppfyllelsen är 

en procentenhet högre 2020 jämfört med 2019. Inom räddningstjänsten är 

måluppfyllelsen låg när man inte klarar något av de tre målen. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-02-15. 

  

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 fastställs. 

----- 
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KSAU § 16  KS/2021:71 - 042 

 

Årsredovisning 2020 för Storumans kommun 
 

Årsredovisningen ska enligt lag om kommunal redovisning innehålla för-

valtningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och 

sammanställd redovisning. Den ska upprättas av kommunstyrelsen. För-

valtningsberättelsen ska bland annat innehålla en översikt över utvecklingen 

av verksamheten och om sådana förhållanden som inte redovisats i resultat 

och balansräkning och som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess 

slut. 

 

Kommunens resultat uppgår till 17,1 mnkr. Med de kommunala bolagen in-

kluderade uppgår resultatet till 18,2 mnkr och är i den delen bättre än före-

gående års resultat på 7,9 mnkr.  

 

Beredande organs förslag 

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2021-03-01. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att årsredovisning 2020 för Storumans kommun fastställs och överlämnas 

till kommunfullmäktige för godkännande.  

----- 
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KSAU § 17  KS/2020:725 - 041 

 

Upphävande av beslut om investeringsmedel - Vallnäsvägen 

etapp 1 
 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att avsätta investeringsmedel en-

ligt följande:  

 

Beslutsdatum Investeringsprojekt/beskrivning Budget (kronor) 

2019-11-16  Ledningsnät Storuman - nya vat-

ten-, spillavlopps- och dagvatten-

ledningar efter Trädgårdsvägen 

och  

Vallnäsvägen, etapp 1 

6 200 000  

2020-12-22 Vallnäsvägen, asfaltering väg 

etapp 1 

3 600 000 

 

Investeringarna finansieras utanför den ram på 120 000 000 kronor som av-

satts för investeringar i skattefinansierad verksamhet åren 2016-2019 re-

spektive 2020-2023.  

 

Investeringarna avsåg utbyte av befintligt va-nät efter del av Vallnäsvägen 

och Trädgårdsvägen omfattande utbyte av ca 1 600 meter markavloppsrör 

och ca 800 meter vattenledning samt asfaltering.  

 

Med anledning av att inget av inkomna anbud ligger inom den kostnadsram 

som Storumans kommun har för projektet har entreprenaden avbrutits.  

 

Beredande organs förslag 

Upphandlingsansvarig Anton Stenvalls tjänsteutlåtande 2021-01-28. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunfullmäktiges beslut 2019-11-16 § 130 om att avsätta 6 200 000 

kronor och meddela igångsättningstillstånd för utbyte av va-ledningar på 

Vallnäsvägen upphävs 

 

att kommunfullmäktiges beslut 2020-12-22 § 157 om att avsätta 3 600 000 

kronor och meddela igångsättningstillstånd för asfaltering av Vallnäsvägen 

upphävs. 

----- 
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KSAU § 18  KS/2020:895 - 356 

 

Revidering av renhållningstaxa 2021 
 

Kommunfullmäktige har 2021-02-16 antagit renhållningstaxa för Storumans 

kommun att gälla från och med 2021-03-01.  

 

Tekniska avdelningen har härefter konstaterat att taxan måste revideras vad 

gäller flerfamiljshus, samfällighetsföreningar, verksamheter, gemensam-

hetsanläggningar och övriga fastigheter i följande delar:  

 

o hämtningsavgift för container 

o införande av grundavgift för fastigheter med samhällsfunktion, exem-

pelvis byastugor, kyrkolokaler m.fl. som nyttjas och därmed är i be-

hov av renhållningstjänster.  

 

Förslag till ny reviderad taxa har därför upprättats utifrån ovanstående för-

ändringar.  

 

Beredande organs förslag  

Avfallsingenjör Anna Brunneds tjänsteutlåtande 2021-03-12. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till reviderad renhållningstaxa för Storumans kommun 

2021 antas att gälla från och med 2021-05-01. 

-----  
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KSAU § 19  KS/2021:135 - 041 

 

Budget för samiskt förvaltningsområde 2021 
 

Förslag till budget för 2021 års statsbidrag för samiskt förvaltningsområde 

har upprättats av minoritetssamordnaren. Statsbidraget för år 2021 uppgår 

till 660 000 kronor. 

 

Förskola och skola 115 000 

Lönekostnad, språk- och kulturarbete 40 000 

Fortbildning personal 20 000 

Aktivitet förskola 20 000 

Aktivitet skola 20 000 

Material 10 000 

Samisk mat 5 000 

Äldreomsorg 105 000 

Lönekostnad, språk- och kulturarbete 40 000 

Fortbildning personal 20 000 

Aktiviteter  20 000 

Samisk mat  20 000 

Material, tidningar, böcker m.m. 5 000 

Samråd 10 000 

Fortbildning, aktiviteter 10 000 

Språk och kultur 125 000 

Lönekostnad, språk- och kulturarbete 40 000 

Språk- och kulturevenemang 35 000 

Språkbad 20 000 

Tillgänglighet i samiska miljöer 20 000 

Samernas nationaldag 10 000 

Samordning 260 000 

Lön 240 000 

Resor, logi 10 000 

Övriga administrativa kostnader 10 000 

Språkservice 25 000 

Tolktjänster, översättningar, skyltarbete 20 000 

Fortbildning personal 5 000 

Information 20 000 

Annonser 20 000 

Summa 660 000 
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KSAU § 19 – forts.  

 

Budgetförslaget har behandlats i samrådsgruppen för samiskt förvaltnings-

område 2021-03-03. 

 

Målsättningarna för arbetet beskrivs i Minoritets- och samepolitisk hand-

lingsplan för Storumans kommun 2019-2022, fastställd av kommunfull-

mäktige 2019-04-23 § 44. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2021-03-10. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att budget för samiskt förvaltningsområde för år 2021 fastställs enligt upp-

rättat förslag. 

----- 
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KSAU § 20  KS/2021:30 - 609 

 

Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 2021 
 

Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell för 

långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar till studenter som 

genomför examensarbeten i Akademi Norr-kommunerna.  

 

Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal exa-

mensarbeten som man önskar ska genomföras i kommunen och anslår me-

del för finansiering av stipendier och reseersättningar för detta. Modellen 

innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensar-

beten (ersättningar till studenter). På det sättet ges långsiktigt ett fungerande 

system utan administrativa kostnader och projektfinansieringar. 

 

Utvecklingsenheten för Akademi Norr meddelar 2021-01-26 att man fått i 

uppdrag att skriva till varje medlemskommun och fråga hur många exa-

mensarbeten kommunen har som målsättning att stödja genom stipendier 

och reseersättningar under 2021. 

 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp på 13 000 kronor varav 3 000 

kronor är reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. Eventu-

ellt stipendium (10 000 kronor) beslutas om i varje enskilt fall och är kopp-

lat till faktisk prestation. 

 

Varje kommuns lärcentrum ansvarar för att lägga ut information om stipen-

dierna på sina hemsidor.  

 

Arbetsutskottet föreslår 

  

att tre examensarbeten stödjs under 2021 

 

att varje nämnd/bolag som vill ha ett examensarbete utfört svarar för sin del 

av kostnaden. 

----- 
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KSAU § 21  KS/2021:92 - 181 

 

Förstärkning av kommunens krisberedskap och civila försvar 
 

Ansvaret för kommunens krisberedskap och civila försvar är enligt regle-

mentet kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott är om det upp-

står en extra ordinär händelse krisledningsnämnd. Inom kommunstyrelse-

förvaltningen har kommunens räddningstjänst uppdraget att löpande opera-

tivt arbeta med kommunens krisberedskap och civila försvar. Kommunen 

erhåller varje år en ersättning från Myndigheten för samhällsskydd och be-

redskap. År 2020 uppgick ersättningen till 566 000 kronor.  

 

Utifrån världspolitiska bedömningar efter 1989 minskades inte bara För-

svarsmakten utan även kommunernas krigsorganisation. De senaste årens 

oroliga världspolitiska läge har gjort att staten åter ställer större krav på 

kommunernas civila försvarsorganisation. Detta innebär bland annat för-

stärkt säkerhetsskyddsarbete och krigsplacering av kommunal personal i 

samhällsviktiga funktioner. Förnärvarande löses planeringsuppdragen med 

befintlig personal.  

 

Utifrån statens krav på kommunerna med anledningen av det förändrade 

världspolitiska läget ska bland annat följande funktioner finnas i kommu-

nen: 

o Beredskapssamordnare (ca 0,5 tjänst) 

o Säkerhetsskyddschef 

o Informationssäkerhetschef 

o Signalskyddschef 

o Biträdande signalskyddschef 

 

Bedömning 

Utifrån nuvarande kommunala resurser i form av ca 0,5 tjänst beredskaps-

samordnare bedöms vi inte tidsmässigt nå på ett tillfredsställande sätt kra-

ven på en kommunal civil försvarsorganisation. Ytterligare resurser bedöms 

måste tillföras till kommunens krisberedskap och civila försvar.  

 

Räddningstjänsten har under de senaste åren inte nått målsättningarna inom 

bland annat brandskydd. Utifrån de verksamhetsredogörelser räddningsche-

fen lämnat till kommunstyrelsen bedöms det vara nödvändigt med förstärk-

ning av resurserna till räddningstjänsten för att man ska nå målen som är 

satta för verksamheten.  

 

Förslaget är att för att nå statens förväntningar på en kommunal civil för-

svarsorganisation inrättas en tjänst som säkerhetsskyddschef på heltid  
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KSAU § 21 – forts.  

 

för 2 år. Efter 2 år omprövas behovet och omfattningen av tjänsten. Tjäns-

ten bedöms ska underställas stabschefen inom kanslienheten. Förslaget är 

också för att räddningstjänsten ska nå målen som är satta för verksamheten 

att man behåller nuvarande tjänster trots att beredskapssamordningen flyttas 

till kanslienheten. Efter 2 år i samband med omprövning behovet och om-

fattningen av tjänsten säkerhetsskyddschef omprövas också tjänsternas om-

fattning inom räddningstjänsten. 

 

Utifrån nuvarande medel som tidigare är avsatta, tillkommer kostnaderna 

för en säkerhetsskyddschef bedömt till 700 000 kronor per år. Förstärkning-

en utifrån nuvarande organisation motsvarar 0,5 tjänst inom krisberedskap 

och civilt försvar och 0,5 tjänst inom räddningstjänsten. Finansieringen  

föreslås tas från kommunstyrelsens omstruktureringsmedel verksamhet 

2022. Totalt finns 4 333 000 kronor avsatt i 2021 års budget. 

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-03-12. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att en tjänst som 1,0 säkerhetsskyddschef i två år inrättas inom kanslienhet-

en 

 

att räddningstjänsten får behålla 0,5 tjänst som förstärkning i två år  

 

att efter två år omprövas tjänsternas omfattning inom krisberedskap och ci-

vilt försvar samt räddningstjänsten 

 

att finansieringen sker från kommunstyrelsens omstruktureringsmedel 

verksamhet 2022 åren 2021, 2022 och 2023. 

----- 
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KSAU § 22  KS/2021:84 - 253 

 

Markanvisningsavtal del av Björkfors 1:5 
 

Förslag till markanvisningsavtal har upprättats med Hemavan Fjällkedjan 

AB.  

 

Förslaget innebär att Hemavan Fjällkedjan AB, under en tid av två år från 

och med 2021-04-06, har ensamrätt att förhandla med Storumans kommun 

avseende exploatering och markförvärv om ca 2,3 ha av Björkfors 1:5. Med 

anledning av rådande pandemi samt att detaljplanens genomförande kom-

mer att försenas så förlängs markanvisningsavtalet med ytterligare ett år 

och godkänns vid underskrift av avtalet.  

 

Hemavan Fjällkedjan AB inkom i början av 2018 med förfrågan om förny-

else av det optionsavtal som upphörde 2016-12-31. Kommunstyrelsens pre-

sidium diskuterade ärendet och kom överens om att nya optionsavtal inte 

skrivs i enlighet med kommunens framtagna riktlinjer för kommunala mar-

kanvisningar och exploateringsavtal. Vid information i anslutning till kom-

munstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-03-20 ansåg ledamöterna 

att kommunen skulle följa antagna riktlinjer, att begära värdering av fastig-

heten och utifrån denna ta fram nya markpriser och sedan teckna ett mar-

kanvisningsavtal. Förslag till markanvisningsavtal beslutas därefter av 

kommunstyrelsen. 

 

Hemavan Fjällkedjan AB informeras i juni 2019 om nya markpriser och 

den pågående detaljplanens områden justeras. Miljö- och samhällsbygg-

nadsnämnden håller allmänt möte i Hemavan i oktober 2019 och redogör 

för detaljplanens fortsatta handläggning. En av orsakerna till att ärendet för-

senats är kravet på en gång- och cykelväg längs Kungsvägen. 

 

Plankarta och planbeskrivning har reviderats i januari 2021. 

 

Områdets areal har förminskats åtskilligt sedan optionsavtalet upprättades. 

Arealen för detta område var då 26 ha och i nuvarande avtal har arealen 

minskats till 2,3 ha. 

 

Beredande organs förslag 

Handläggare Mari Salomonssons tjänsteutlåtande 2021-03-11. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att upprättat förslag till markanvisningsavtal godkänns. 
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KSAU § 22 – forts.  

 

Reservation 

Hans-Peter Carlson (L) och Allan Forsberg (KD) reserverar sig mot beslutet 

att upprätta markanvisningsavtalet enligt förvaltningens förslag. Skälen 

anges i det yttrande som Liberalerna lämnat över den detaljplan där mark-

området ingår (se bilaga sid. 15-16).  

----- 
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KSAU § 22 – forts.  

 

Bilaga till reservation 
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KSAU § 22 – forts. 

 

Bilaga till reservation 

 
-----
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KSAU § 23  KS/2017:242 - 212 

 

Fördjupad översiktsplan för Tärnaby - samråd 
 

Nu gällande fördjupade översiktsplan för Tärnaby antogs 1998 och är i be-

hov av en revidering. I början av 2019 startades arbetet med framtagandet 

av en ny fördjupad översiktsplan för Tärnaby. Planen ska visa hur samhället 

ska utvecklas och se ut i framtiden. Planens målsättning är att den ska sin 

grund i tankar och idéer som boende och verksamma i Tärnabyområdet 

själva uttryckt. 

 

Ett avgränsningssamråd för miljö- och konsekvensbedömningen har ägt 

rum med länsstyrelsen och arbete pågår för närvarande med att inarbeta de 

synpunkter som inkommit i planförslaget.  

 

Planförslaget i sin helhet ska fortsatt förankras i kommunens verksamheter 

med synpunkter. Planförslaget är inte fullständigt färdigställt men kommer 

att inom en till två månader vara färdigt för officiellt samråd med myndig-

heter.  

 

Beredande organs förslag 

Översiktsplanerare Alexander Sahlströms tjänsteutlåtande 2021-03-11. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att gå vidare i samrådsprocessen med officiellt samråd med berörda myn-

digheter.  

----- 
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KSAU § 24  KS/2021:4 - 501 

 

Hastighetsplan för Storumans kommun 
 

Frågan om hastighetsplan har aktualiserats vid olika tillfällen.  

 

Kommunstyrelsen behandlade 2021-02-02 ett medborgarförslag om fart-

kameror och hastighetsbegränsning längs E12 i Tärnaby och beslutade i 

samband med det att hastighetsplanen ska färdigställas senast den 30 april 

2021 som underlag för beslut om nya justerade hastighetsbegränsningar 

inom tättbebyggda områden.  

 

Stabschefen har härefter fått i uppdrag att bereda ärendet vilket resulterat i 

en utredning innehållande förslag till en översiktlig hastighetsplan för Sto-

rumans kommun.  

 

Eftersom kommunen har rådighet över hastigheter inom tätort är det de fem 

tätorterna inom kommunen som omfattas. Syftet med åtgärderna är att det 

ska bli tryggt och tillgängligt, göra boendemiljöer attraktivare samt bidra till 

goda kommunikationer för oskyddade trafikanter.  

 

Samråd har skett internt inom kommunförvaltningen samt externt med tre 

åkeriföretag i kommunen.  

 

De stora förändringarna som förslaget innebär är att bashastigheten föränd-

ras från 50 km/h till 30 km/h på kommunens gator. Genomfartsled skyltas 

60 km/h och 40 km/h. Det blir tydligt och hastighetsbestämmelserna utgår 

från Trafikverkets Rätt fart i staden med tillhörande principer. 

 

Beredande organs förslag 

Stabschef Jimmy Lindbergs tjänsteutlåtande 2021-03-06. 

 

Stabschefen föreslår att kommunstyrelsen antar planen.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att återremittera ärendet till stabschefen för externt samråd med fler aktörer 

för att nå en bredare förankring samt för framtagande av förslag till ett sepa-

rat plandokument. 

----- 
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KSAU § 25  KS/2021:140 - 344 

 

Avtal om medfinansiering av anslutning E12 Västbyn i 

Hemavan 
 

Hemavan Västbyn Utveckling AB planerar för att möjliggöra en utbyggnad 

av Hemavan med olika typer av boenden samt nya utförsåkningsområden. 

Målet är att stärka och göra turistdestinationen mer attraktiv. Planen inriktas 

mot tät bebyggelse med kommersiella eller semikommersiella bäddar 

närmast väg E12 samt glesare bebyggelse i övre delarna av området. 

 

Kommande exploatering medför en väsentlig trafikökning till området och 

via väg E12. Hastigheten vid den planerade anslutningen är idag 90 km/h 

och för att säkerställa framkomligheten och trafiksäkerheten på E12 krävs 

en anslutning utformad som en C-korsning. 

 

Korsningstyp C: vänstersvängskörfält. Har vänstersvängskörfält i pri-

märvägen kanaliserat med trafikö för att minska riskerna för påkörning bak-

ifrån och för att öka framkomligheten på primärvägen. Refug kan före-

komma för att skydda och underlätta för gående att korsa körbanan. Kors-

ningstyp C har i övrigt normalt inga extra körfält. (ur Trafikverkets rapport 

Vägtyper, korsningar och förbättringsåtgärder). 

 

Väg E12 har enligt kommande detaljplan kommunalt huvudmannaskap. C-

korsningen kommer att vara en del av väg E12 vilket innebär att även kors-

ningen kommer att ha kommunalt ansvar. 

 

För byggandet av C-korsningen kräver Trafikverket ett avtal med kommu-

nen där kommunen åtar sig medfinansiering av korsningen.  

 

o Medfinansieringen och avtalet är en förutsättning för detaljplanens 

genomförande. 

o Åtgärden krävs för exploateringsmöjligheter då parallellvägar saknas i 

området. 

 

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket äger och ansvarar 

för. 

 

Trafikverket har översänt ett första utkast till avtal. I avtalet sägs att Trafik-

verket ska godkänna utformningen av C-korsningen. Den ska vara färdig-

ställd och öppen för trafik innan etapp 1 är klar och liftanläggningarna samt 

serviceanläggning är tagna i bruk. 
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KSAU § 25 – forts.  

 

Ingen total kostnad för åtgärderna är framtagen vid avtalets underteck-

nande. De faktiska kostnaderna tas fram av kommunen vid projekteringen. 

 

Kommunen ska finansiera 100 % av projekteringen, framtagande av bygg-

handling och produktion av korsningen, inklusive de personalkostnader som 

Trafikverkets bevakning medför. Kommunen ska i och med rekvisition be-

tala Trafikverkets faktiska bevakningskostnader. I kommunens betalnings-

ansvar för Trafikverkets bevakning ingår alla kostnader Trafikverket har 

med anledning av bevakningen. Utöver kostnader för bevakande projektle-

dare ingår t.ex. kostnader för erforderliga specialister och administration av 

bevakningsuppdraget. 

 

Kommunen kommer att teckna ett exploateringsavtal med Hemavan  

Västbyn Utveckling AB där det framgår att exploatören i sin tur ska ersätta 

kommunen för samtliga nedlagda kostnader med anledning av byggandet av 

C-korsningen. 

 

Beredande organs förslag 

Va-ingenjör Debora Jonssons tjänsteutlåtande 2021-03-11. 

 

Arbetsutskottet föreslår 

 

att kommunen tecknar avtal med Trafikverket för medfinansiering av an-

slutning E12 Västbyn Hemavan. 

----- 

 

  

 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 21 (31)  

   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23  

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

KSAU § 26  KS/2013:104 - 430 

 

Komplettering av LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strand-

nära lägen) 
 

Syftet med skyddet av våra stränder är att långsiktigt trygga förutsättning-

arna för allmänhetens tillgång till strandområden samt att bevara goda livs-

villkor för djur- och växtliv på land och i vattnet. Nuvarande strandskydd 

från 1 juni 2009 regleras i 7 kap. Miljöbalken och omfattar land- och vat-

tenområden intill 100 meter från strandlinjen vid havet, insjöar och vatten-

drag i hela Sverige. Det finns ett antal undantag från grundregeln, så kallade 

särskilda skäl, av vilka den vanligaste är att stranden redan är ianspråktagen 

av befintlig bebyggelse. Kommunerna har möjlighet att lägga till ytterligare 

ett särskilt skäl att ge undantag från strandskyddsbestämmelserna, så kal-

lade LIS-områden, vilket står för ”Landsbygdsutveckling i strandnära lä-

gen”. LIS-områdena ska redovisas i kommunens översiktsplan för att sedan 

kunna åberopas i samband med efterföljande detaljplaneläggning och bygg-

lovsärenden.  

 

Kommunfullmäktige har 2014 antagit nu gällande LIS-plan som är ett te-

matiskt tillägg till översiktsplanen där lämpliga LIS-områden pekats ut.  

 

Syftet med en LIS-plan är att bidra till en hållbar och långsiktig lands-

bygdsutveckling. För Storumans kommun är det viktigt att tillskapa möjlig-

heter till nya bostäder i attraktiva lägen samt ge plats för näringar som kan 

bidra till såväl ökad turism som fler arbetstillfällen på landsbygden. Sedan 

gällande LIS-plan togs fram har fler visat intresse för landsbygdsutveckling 

och kommunen har annonserat att planen ska kompletteras, varefter ytterli-

gare intresseområden framkommit.  

 

Ett förslag till komplement till den nu gällande planen i form av ytterligare 

områden har upprättats med utgångspunkt från önskemål från medborgare 

över åren. Ett första tidigt samråd skedde under 2020 med byar och same-

byar samt annonsering på kommunens hemsida och Facebook för att in-

hämta förslag. Fältbesök har skett under sommar och höst 2020. Vid tidigt 

informellt samråd med samebyarna har ett fåtal av områdena identifierats 

som känsliga.  

 

Inför starten av den formella samrådsprocessen efterfrågar förvaltningen ett 

politiskt ställningstagande från arbetsutskottet om följande tre områden ska 

ingå i samrådsunderlaget; Stor-Bastuträsket (område 2), Laisbäck 1:4, 1:7 

och 1:8 (område 14) och Umfors (område 26). 
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KSAU § 26 – forts.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att följande två områden ska ingå i samrådsunderlaget:  

 

Stor-Bastuträsket (område 2) – lilamarkerat område 

Laisbäck 1:4, 1:7 och 1:8 (område 14) – röd- och lilamarkerade områden 

 

att Umfors (område 26) inte ska ingå i samrådsunderlaget. 

----- 
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KSAU § 27  KS/2018:273 - 253 

 

Information - markförsäljning av Laxvik 1:23 i Tärnaby 
 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-01 

 

att sälja del av Laxvik 1:23 om ca 17 ha till Gripil AB för 90 kronor/m² för 

bostads- och gatumark och 8 kronor/m² för övrig mark.  

 

att sälja Laxvik 1:14, 1:15, 1:25 och 1:27 till Gripil AB för att möjliggöra 

byggbara bostadstomter som kan anslutas till väg, vatten och avlopp inom 

planområdet för Laxvik 1:102 enligt gällande taxa för resttomter i Tärnaby 

samt del av Laxvik 1:8 för att möjliggöra en ändamålsenlig väganslutning 

till exploateringsområdet. 

 

att ovanstående försäljningar gäller under förutsättning att markanvisnings-

avtal beslutas av kommunstyrelsen och att pågående detaljplan får laga 

kraft samt att bevarande av Tärnaåleden ska beaktas i markanvisningsavta-

let.  

 

Gripil AB och företrädare för Storumans kommun har efter kommunstyrel-

sens beslut 2020-09-01 fört dialog om markförsäljningen. Försäljningen är 

beroende av att köparen accepterar det beslutade försäljningspriset samt att 

ett markanvisningsavtal kan upprättas mellan parterna.     

 

Beredande organs förslag 

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2021-03-05.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

----- 
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KSAU § 28  KS/2020:805 – 980 

 

Bygdeavgiftsmedel 2021 - föreningsbidrag 
 

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. 2021 års handlingsplan fastställdes av kommunstyrelsen 

2020-11-03 § 168 och godkändes av länsstyrelsen 2020-12-16. 

 

Länsstyrelsen har 2021-02-18 remitterat inkomna ansökningar till kommu-

nen för yttrande. 2021 års disponibla bygdeavgiftsmedel uppgår till totalt 

12 503 310 kronor. Enligt handlingsplanen ska 27 % av dessa medel förde-

las till föreningsbidrag och övriga ansökningar.  

 

Ärendet har beretts av redovisningsansvarig Helena Viktorsson, utredare 

Alexander Jonsson och kommunsekreterare Maria Mickelsson.  

 

Beredande organs förslag  

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2021-03-11. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att lämna yttrande till länsstyrelsen om bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2021 

till föreningar enligt upprättad sammanställning, av vilken bland annat 

framgår följande:  

 

Tillstyrkta ansökningar 

Sökande  

(länsstyrelsens  

beteckning) 

Projekt/ändamål Tillstyrkt  

belopp (kr) 

Skarvsjöby bygdegårds-

förening 

(Nyps-ID 20302426) 

Levande landsbygd  

Skarvsjöby bygdegårds-

förening 2021 – delar av 

ansökan som avser ventila-

tion och brandskydd  

63 000 

Björkvattsdalens bygde-

gårdsförening 

(Nyps-ID 20302764 

Mobacka energibesparing – 

luftvärmepump 

25 200 
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KSAU § 28 – forts.  

 

Tillstyrkta ansökningar – forts. 

Sökande  

(länsstyrelsens  

beteckning) 

Projekt/ändamål Tillstyrkt  

belopp (kr) 

Åskilje-Pausele bygde-

gårdsförening 

(Nyps-ID 20302795) 

Konvertering av värme och 

bergvärmeanläggning – 

etapp 2 

414 500 

Boksjö bygdegårds-

förening upa 

(Nyps-ID 2030-2800 

Skidbro 6 300 

Abborrbergs intresse-

förening 

(Nyps-ID 20302844) 

Skoterleder – del av ansökan 

som avser skotersladd, vind-

skydd och grillplats 

32 164 

Forsmarks byastuge-

förening 

(Nyps-ID 20302894) 

Elljusspår Forsmark 2021 - 

skidspårsladd 

36 239 

Kulturakademin ideell 

förening 

(Nyps-ID 2030 

Kulturakademin 2021 –  

inköp av utrustning 

192 600 

Norrbergs idrotts- och 

intresseförening 

(Nyps-ID 20302954) 

Byastugan Norrberg – tapet-

sering och målning  

84 455 

Storumans skoterleds-

klubb 

(Nyps-ID 20302982) 

Storumans skoterledslubb 

2021 - underhåll av skoter-

leder 

144 000 

Filadelfiaförsamlingen 

Storuman  

(Nyps-ID 20302995) 

Filadelfia Barsele – renove-

ring av grund och gavel 

225 900 

Föreningen Vildmannen  

(Nyps-ID 20303013) 

Dansgalan – inköp av sitt-

bord och staket 

33 480 

Joesjö bys samfällig-

hetsförening 

(Nyps-ID 20303020) 

Fönsterbyte Joesjös  

byastuga 

71 550 

Forsmarks byastugeför-

ening 

(Nyps-ID 20303095) 

Belysning elljusspår 16 046 

Stensele sportklubb 

(Nyps-ID 20303161) 

Upprustning av Blå kupan 153 900 
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KSAU § 28 – forts.  

 

Tillstyrkta ansökningar – forts. 

Sökande  

(länsstyrelsens  

beteckning) 

Projekt/ändamål Tillstyrkt  

belopp (kr) 

Luspens ryttarförening 

(Nyps-ID 20303164) 

Upprustning av idrottsan-

läggning – belysning, boxar 

m.m. 

243 900 

Storumans hembygds-

förening 

(Nyps-ID 20303210) 

Nya tak till hembygdsgår-

dens loge, härbre, lada och 

vedbod, etapp 1 

270 000 

Gardsjönäs byastugeför-

ening  

(Nyps-ID 20303221) 

Upprustning av byastuga – 

målning, hängrännor m.m. 

63 860 

Storumans IK 

(Nyps-ID 20303227) 

Tillbyggnad förråd bollhal-

len – delar av ansökan som 

avser byggnation enligt of-

fert (förrådsbyggnad och 

belysning) 

320 625 

Tärna snöskoterklubb 

(Nyps-ID 20303244) 

Utveckling av motorstadion 

- delar av ansökan som avser 

belysning (samt inköp el-

verk), vattenanläggning 

samt tillstånd. 

44 100 

Tärna IK Fjällvinden 

(Nyps-ID 20303255) 

Vikmyra 2021 – del av an-

sökan som avser utegym och 

skicross 

442 350 

Stall Granås 

(Nyps-ID 20303257 

Hästkraft i Tärnaby – delar 

av ansökan som avser inköp 

av utrustning (grind, belys-

ning m.m.) 

33 638 

Storumans missionsför-

samling 

(Nyps-ID 20303260 

Hållbar mötesplats – renove-

ring och handikappanpass-

ning av toalett 

186 000    

Gunnarns golfklubb 

(Nyps-ID 20303166) 

Värme i klubbstugan – luft-

värmepump 

18 900 

Gunnarns IK 

(Nyps-ID 20303015) 

Byte av belysning vid  

hockeybana i Gunnarn 

143 778 

Slussfors IK 

(Nyps-ID 20302864) 

Inköp av gymutrustning 89 842 
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KSAU § 28 – forts.  

 

Avstyrkta ansökningar 

Sökande  

(länsstyrelsens  

beteckning) 

Projekt/ändamål 

Skarvsjöby bygdegårds-

förening 

(Nyps-ID 20302426) 

Levande landsbygd Skarvsjöby bygde-

gårdsförening 2021 – delar av ansökan 

som avser golfsimulator, inköp av inven-

tarier inomhus samt utrustning utomhus 

Abborbergs intresseför-

ening  

(Nyps-ID 20302844) 

Skoterleder – del av ansökan som avser 

grillafton 

Slussfors snöskoterklubb 

(Nyps-ID 20302920) 

Inköp av snöskoter 

Storumans IK 

(Nyps-ID 20303227) 

Tillbyggnad förråd bollhallen – delar av 

ansökan som avser dialog med Storumans 

kommun, ritningar och bygglov samt av-

slutning 

Tärna snöskoterklubb 

(Nyps-ID 20303244) 

Utveckling av motorstadion - delar av an-

sökan som avser pistmaskin och snökanon  

Tärna IK Fjällvinden 

(Nyps-ID 20303255) 

Vikmyra 2021 – del av ansökan som avser 

konstsnöanläggning 

Stall Granås 

(Nyps-ID 20303257 

Hästkraft i Tärnaby – del av ansökan som 

avser inköp av häst 

----- 
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KSAU § 29  KS/2020:603 - 106 

 

Ansökan om tilläggsfinansiering för LEADER Lappland år 

2022 
 

Föreningen LEADER Lappland 2020 har 2021-02-15 inkommit med en 

skrivelse med ansökan om utökad finansiering för LEADER-området för år 

2022 med 68 475 kronor. 

 

Tidigare beslutad medfinansiering för år 2022 är 114 125 kronor  

(Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 § 36). Anledningen till  

ansökan om utökad medfinansiering från kommunerna är att regeringen  

tagit beslut om två förlängningsår av programperioden 2014-2020 då upp-

starten av programperioden 2021-2027 är försenad. Regeringen har i sam-

band med detta erbjudit en möjlighet att området ska få ett tillskott på totalt 

tio miljoner kronor (fem miljoner per år för 2021 och 2022) för projektstöd 

och löpande drift. 

 

För att få ta del av dessa tio miljoner krävs en offentlig medfinansiering på 

33 %. Delar av detta söks hos regionerna i Västerbotten och Norrbotten. 

Resterande summa av den utökade medfinansieringen (485 505 kronor) 

söks från medlemskommunerna för år 2022 och andelen för Storumans 

kommun blir då 68 475 kronor. 

 

Bedömning 
Ansökan har behandlats i kommunens beredningsgrupp för projekt. Grup-

pen anser att LEADER har givit bra möjligheter att söka projekt och växla 

upp medel, både för kommunen och för andra parter såsom till exempel 

KulturAkademin. Det är angeläget att möjligheten även finns under år 2022 

och att det tillkommer ytterligare sökbara projektmedel via regeringens ex-

tra tillskott. 

 

Kommunledningsgruppen har 2021-03-15 tillstyrkt ansökan.  

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2021-03-10. 

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja ansökan med 68 475 kronor ur bygdeavgiftsmedel avsatta för 

medfinansiering av projekt samt näringslivsfrämjande åtgärder för år 2022. 

----- 
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KSAU § 30  KS/2021:136 - 060 

 

Ansökan om medfinansiering - projekt Äldreplan 
 

Omsorgsnämnden har i skrivelse inkommen 2021-02-24 inkommit med en 

ansökan om medfinansiering för projektet Äldreplan med 347 760 kronor 

för perioden 2021-04-01 – 2022-03-31. 

 

Bakgrund och projektbeskrivning 
Omsorgsnämnden beslutade under 2019 att ta fram en äldreplan med sikte 

på en starkare utveckling av äldreomsorgen i kommunen (ON/2019:33). 

Arbetet har dock inte gått framåt som tänkt. Orsakerna är sannolikt flera 

men en viktig anledning är att arbetet saknat resurser och delvis rätt kompe-

tens. 

 

Det är en stor utmaning att leverera god och ändamålsenlig äldreomsorg 

inom givna förutsättningar i Storumans kommun, och detta kommer inte att 

bli enklare under den kommande trettioårsperioden. Idag är 30 % av kom-

munens befolkning 65 år eller äldre, och 30 % av dessa är över 80 år. Enligt 

SCB:s befolkningsframskrivningar kommer detta att öka till minst 40 % till 

år 2050. Befolkningen är också geografiskt utspridd, med över 40 % av de 

som är äldre än 65 år bosatta utanför tätortsområdena Storuman-Stensele 

och Tärnaby-Hemavan. Samtidigt är det ett stående problem att rekrytera 

och behålla kvalificerad arbetskraft till äldreomsorgen och detta problem 

kommer sannolikt inte heller att minska. 

 

Därför kommer kostnaderna för att tillhandahålla äldreomsorg i nuvarande 

form att öka, med en stigande risk att situationen blir ekonomiskt och soci-

alt ohållbar. Det finns ett mycket stort behov att utforska tillgängliga och al-

ternativa modeller för äldreomsorgsorganisationen, och med detta som ut-

gångspunkt utveckla och besluta en långsiktig strategi. 

 

Med anledning av detta har tf. socialchef tillsammans med extern kompe-

tens formulerat en projektbeskrivning som ligger till grund för denna ansö-

kan om projektfinansiering med syfte att skapa resurser och ge förutsätt-

ningar att realisera äldreplanen inom rimlig tid och utifrån rätt kompetenser. 

Projektbeskrivningen har arbetsnamnet ”Storuman Cares 2050”. 

 

Om medfinansiering beviljas är avsikten att påbörja arbetet med äldrepla-

nen under april månad 2021. Syftet med projektet under det första året är att 

beskriva och föreslå metoder för att hantera: 
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o Hur efterfrågan på äldreomsorg kommer att förändras fram till 2050 

(med fokus på demografi och hälsoläge). 

o Bostadsförhållanden för äldre (var kommer de att bo, var borde de 

bo). 

o Rekrytering, bibehållande och utveckling av arbetskraft och kompe-

tenser till äldreomsorgen. 

o Modeller för tjänsteleverans (hemtjänst, omsorgsboende o.s.v.) som 

har provats på andra platser med liknande förutsättningar. 

o  Finansieringsmöjligheter och förutsättningar för att finansiera olika 

modeller av omsorgsverksamheterna. 

 

Projektägare 
Omsorgsnämnden  

 

Styrgrupp 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 

 

Projektledare 
Extern kompetens som finansieras av projektmedel 

 

Projektarbetsgrupp 
Extern kompetens samt berörda medarbetare inom omsorgsnämndens för-

valtning samt utredarresurs från kommunstyrelsens förvaltning. 

 

Tidplan 
Arbetet med äldreplanen påbörjas under april 2021 och avrapporteras lö-

pande till nämnden. Ambitionen är att planen kan vara underlag för beslut 

under senare delen av 2022 

 

Kostnadsbudget (kronor) 
Projektledare 40 % (12 månader inkl. bikostnader)  302 400 

Data, telefoni, lokaler och utrustning (15 % schablon)  45 360 

Summa  347 760  

 

Bedömning 

Ansökan har behandlats i kommunens beredningsgrupp för projekt. Grup-

pen anser att projektet är mycket angeläget och att det kan vara en avgö-

rande fråga för kommunen på sikt att dimensionera och planera äldre-

omsorgen, som med största sannolikhet kommer att stå för en växande  

andel av kommunens verksamhet. Det är viktigt att involvera de berörda 

verksamheterna i arbetet och att skapa förståelse och acceptans genom  
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delaktighet för alla berörda (brukare, anhöriga, intresseorganisationer med 

flera.) 

 

Kommunledningsgruppen har 2021-03-15 tillstyrkt ansökan. 

 

Beredande organs förslag 

Utredare Alexander Jonssons tjänsteutlåtande 2021-03-10. 

 

Utredarens förslag 

 

att ansökan beviljas med 347 760 kronor ur bygdeavgiftsmedel avsatta för 

medfinansiering av projekt samt näringslivsfrämjande insatser för år 2021 

 

Yrkande 

Hans-Peter Carlson (L) yrkar bifall till utredarens förslag samt 

 

att företrädare för omsorgsnämnden bjuds in i anslutning till kommunsty-

relsens arbetsutskotts sammanträde den 18 maj för redovisning av pilotpro-

jektet Handledning i omsorgen. 

  

Propositionsordning 

1. Ordföranden ställer proposition på utredarens förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detta. 

2. Ordföranden ställer därefter proposition på Hans-Peter Carlsons till-

läggsyrkande och finner att arbetsutskottet även bifaller detta.  

 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja ansökan med 347 760 kronor ur bygdeavgiftsmedel avsatta för 

medfinansiering av projekt samt näringslivsfrämjande insatser för år 2021 

 

att bjuda in företrädare för omsorgsnämnden i anslutning till kommun-

styrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 maj för redovisning av pilot-

projektet Handledning i omsorgen. 

----- 

 

 

 

 


