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 Ledamöter i kommunfullmäktige 
Underrättelse till: 
Ersättare 
 
 
 
 
Tid  Tisdag 9 juni 2020 kl. 13.00 – se dagsprogram sid 4! 
 
Plats  Luspengymnasiets aula, Storuman  
 
Ärenden  1 
  Protokollets justering 
  - val av justerare  
  - upprop  
  - tid och plats för justering 
 
 2 
 Information från kommunrevisionen 
 
 3 
 Interpellationssvar – nedläggning av socialtjänst i Tärnaby 
 
 4 
 Interpellation – larmsystem på äldreboenden 
 
 Motioner som ska slutbehandlas (pkt 5-6) 
 5 
 Motion – byte av bank för hantering av kommunens bankärenden 
 
 6 
 Motion – digitala informationsskärmar vid infarterna till Storuman,  
  Tärnaby och Hemavan 
 
 Nya motioner (pkt 7-9) 
 7 
 Motion – utredning om avsteg från bosättningslagen 
 
 8 
 Motion – framtida boendeformer för äldre i Tärnaby 
 
 9 
 Motion – fadderverksamhet i omsorgsnämnden 
 
 Nya medborgarförslag (10-14) 
 10 
 Medborgarförslag – byggande av skatepark i Storuman 
 
  



STORUMANS KOMMUN   KALLELSE/DAGORDNING  
 
     2020-06-02 
 

2 

 
 11 
 Medborgarförslag – lägre taxa för 15 timmars förskolebarn yngre än 3 år 
 
 12 
 Medborgarförslag – sänkt hastighet och farthinder vid Furuvägen  
  i Storuman  
 
 13 
 Medborgarförslag – parkeringsplatser längs Granåsvägen i Tärnaby 
 
 14 
 Medborgarförslag – motionsrunda vid Badsjön i Storuman 
 
 15 
 Tertialuppföljning januari-april 2020 för Storumans kommun 
 
 16 
 Budgetförutsättningar 2021 
 
 17 
 Revidering av samverkansavtal och reglemente för Överförmyndar- 
  nämnden i södra Lappland – ny tjänstepersonorganisation 
 
 18 
 Investeringsprojekt inom kommunstyrelsens investeringsram år 2020 
 
 19 
 Investering - ny brandbil till Tärnaby 
 
 20 
 Ansvarsfrihet 2019 – Samordningsförbundet södra Lappland 
 
 21 
 Arkivreglemente för kommunalförbundet Lystkom 
 
 22 
 Gymnasieförbund inom Region 10 
 
 23 
 Meddelanden 
  
 
 
 Patrik Persson  
 Ordförande 

 
Maria Mickelsson  

   Sekreterare 
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Information med anledning av Coronapandemin  
 
Fortsatt reducerat antal ledamöter  
Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 21 april träffades en 
muntlig överenskommelse med företrädare för samtliga partier om att 
reducera antalet ledamöter vid sammanträdet från 31 till 16 för att 
kunna fullfölja fullmäktigearbetet och samtidigt ta hänsyn till 
exponering för eventuell smitta.   
 
Ordföranden har på nytt varit i kontakt med berörda partiföreträdare 
och kommit överens om att överenskommelsen även ska gälla vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 9 juni. Överenskommelsen 
innebär följande fördelning:  
 

Parti Antal 
mandat  

Antal ledamöter 
den 9 juni 

Centern 10 5 
Moderaterna 2 1 
Liberalerna 2 1 
Kristdemokraterna 2 1 
Socialdemokraterna 7 4 
Vänsterpartiet 4 2 
Sverigedemokraterna 3 1 
Kommunlistan 1 1 

Totalt 31 16 

 
Inför höstens sammanträden får presidiet åter igen stämma av med 
partierna om det finns skäl att ytterligare förlänga överenskommelsen.  
 
OBS! Samtliga partier ansvarar för att alla 16 platser är besatta för att 
kommunfullmäktige ska vara beslutsföra.  
 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer 

Samtliga närvarande vid sammanträdet – förtroendevalda, tjänste-
personer, press och allmänhet – uppmanas följa gällande riktlinjer om 
att hålla avstånd till andra på platser där människor samlas, både 
inom- och utomhus.  
  
Reseinformation 
Ersättning utgår från resa med egen bil till och från sammanträdet enligt 
gällande ersättningsbestämmelser. Vid detta sammanträde görs undan-
tag från kravet på att i första hand resa med buss samt samåkning i 
egen bil.  
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Partigruppmöten 
Ingen särskild tid avsätts för partigruppmöten i anslutning till 
sammanträdet. Respektive parti ansvarar för att ha genomfört sina 
partigruppmöten före sammanträdet. Parti som önskar ha sitt 
partigruppmöte samma dag på förmiddagen och som är i behov av lokal, 
meddelar detta till kommunsekreteraren senast måndag den 8 juni.  
 

 
 
Dagsprogram 9 juni 
  
kl. 13.00 Kommunfullmäktiges sammanträde 
  
Efter val av justerare och upprop, ajourneras sammanträdet för 
ärendeföredragningar enligt följande:  
 
Punkt Ärende Föredragande 
15 Tertialuppföljning januari-april 2020  

för Storumans kommun 
Administrativ chef 
Patrik Nilsson 

16 Budgetförutsättningar 2021 Administrativ chef 
Patrik Nilsson 

18 Investeringsprojekt – Verksamhets-
anpassning av lokaler (utbyggnad av 
Tärna Samservice för hyresgästs 
räkning) 

VD Anders Karlsson, 
Fastighets AB 
Umluspen 

19 Investering – ny brandbil till Tärnaby  Räddningschef  
Lars-Erik Sundqvist 

22 Gymnasieförbund inom Region 10 Fritids-, kultur- och 
utbildningschef  
Barbro Åkesson 

 
Sammanträdet återupptas därefter för behandling av ärendena på 
dagordningen.  
 
 
 
 
  


