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 Ledamöter i kommunfullmäktige 
Underrättelse till: 
Ersättare 
 
Tid  Tisdag 20 april kl. 13.00 – se dagsprogram sid. 5 
 
Plats  Kommunhuset, Storuman/distans – se sid. 3 
 
Ärenden  1 
  Protokollets justering 
  - val av justerare  
  - upprop  
  - tid och plats för justering 
 
 2 
 Information från kommunrevisionen 
 
 3 
 Revisionsberättelse 2020 
 
 4 
 Verksamhetsberättelser 2020 
 
 5 
 Årsredovisning 2020 för Storumans kommun 
 
 6 
 Ansvarsfrihet 2020 för kommunstyrelsen och nämnderna  
 
 Interpellationer (punkt 7-8) 
 7 
 Interpellation – bilprovning i Tärnaby 
 
 8 
 Interpellation – pilotprojektet Handledning i omsorgen 
 
 Nya motioner (punkt 9-10) 
 9 
 Motion – investeringsprojekt 
 
 10 
 Motion – frivilliga delade turer 
 
 Nya medborgarförslag (11-14) 
 11 
 Medborgarförslag – utomhuspool på campingen i Storuman 
 
 12 
 Medborgarförslag – bättre beslutsunderlag till politiker 
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 13 
 Medborgarförslag – lokalt producerad mat till skolor och äldreomsorg 
 
 14 
 Medborgarförslag – bilbesiktning i Hemavan-Tärnaby 
 
 Medborgarförslag som ska slutbehandlas 
 15 
 Medborgarförslag – säkerställande av en långsiktig drift av simhall i  
  Hemavan 
 
 16 
 Redovisning av motioner 
 
 17 
 Redovisning av medborgarförslag  
 
 18 
 Upphävande av beslut om investeringsmedel – Vallnäsvägen etapp 1 
 
 19 
 Revidering av renhållningstaxa 2021 
 
 20 
 Ansvarsfrihet 2020 – kommunalförbundet Lystkom 
 
 21 
 Ombud vid bolagsstämma med Storumans kommunföretag AB 2021 
 
 22 
 Meddelanden 
  
  
 
 Patrik Persson 
 Ordförande  

   
Maria Mickelsson  

   Sekreterare 
 
 
Bilagor 
Se förteckning sid. 6-8 
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Fortsatt reducerat antal ledamöter och 
sammanträde på distans med anledning av  
covid-19 
 
Med anledning av pandemisituationen och för att förhindra smitta av 
covid-19 genomförs sammanträdet med reducerat antal ledamöter 
och på distans via videokonferens.  
 
Reducerat antal ledamöter 
Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 21 april 2020 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 expone-
ring för eventuell smitta. Överenskommelsen fortsatte gälla vid kom-
munfullmäktiges resterande sammanträden under 2020 samt den 16 
februari 2021. 
 
Med anledning av den ökade smittspridningen har ordföranden åter-
igen varit i kontakt med berörda partiföreträdare om att överens-
kommelsen även ska gälla vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
20 april.  
 
Överenskommelsen innebär följande fördelning:  
 

Parti Antal 
mandat  

Antal ledamöter 
den 16 februari 

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 

 
Om skäl finns att ytterligare förlänga överenskommelsen vid 
kommande sammanträden, får presidiet stämma av med partierna på 
nytt.  
 
OBS! Samtliga partier ansvarar för att alla 16 platser är besatta för att 
kommunfullmäktige ska vara beslutsföra.  
 
Sammanträde på distans 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktige, om 
särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bild-
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överföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Det är ordföranden som avgör om 
närvaro får ske på distans.  
 
Det fysiska sammanträdet utgår från kommunhuset i Storuman 
(Rådslaget) där presidiet, sekreteraren och koncernchefen deltar ifrån.  

 
Övriga ledamöter deltar från videokonferensrum i kommunhuset,  
Tärna Samservice, Tärnaby sjukstuga samt Glesbygdsmedicinskt 
centrum i Storuman. Partierna anmäler vilka ledamöter som ska  
tjänstgöra till kommunsekreteraren senast fredag den 16 
april. Rummen kommer därefter att fördelas och berörda ledamöter 
kommer att få praktisk information kring detta. 
 

Allmänheten och press hänvisas till videokonferensrummet Dialogen i 
kommunhuset.  
 
Skärpta rekommendationer 

Samtliga närvarande vid sammanträdet uppmanas följa skärpta 
rekommendationer 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 det här sammanträdet 
uppmanas ledamöterna resa med egen bil.   
 
Partigruppmöten 
Ingen särskild tid avsätts för partigruppmöten i direkt anslutning till 
sammanträdet. Respektive parti ansvarar för att ha genomfört sina 
partigruppmöten före sammanträdet. Enligt gällande ersättnings-
bestämmelser för förtroendevalda får max fyra timmar läggas till 
sammanträdestiden för bland annat partigruppmöten som hållits med 
anledning av sammanträde med kommunfullmäktige. Eventuell tid för 
partigruppmöte anges i särskild kolumn i tjänstgöringsrapporten. 
 
 

 

mailto:maria.mickelsson@storuman.se
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Dagsprogram 20 april  
 
kl. 12.30 Samling i respektive videokonferensrum för test av 

utrustning m.m.  
 ___________________________________________________________________________________
   

kl. 13.00    Kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Efter val av justerare och upprop, ajourneras sammanträdet för 
information enligt följande:  
 
Information Föredragande 
Fördjupad översiktsplan för Tärnaby Samhällsplanerare 

Alexander Sahlström 
Detaljplaner i Hemavan  Planhandläggare  

Ulrika Kjellsdotter/ 
Miljö- och samhälls- 
byggnadschef  
Mattias Åkerstedt 

Lägesrapport från Beredningsgruppen vid 
extraordinära händelser med anledning av 
covid-19 

Koncernchef 
Peter Persson 

 
Sammanträdet återupptas därefter för behandling av ärendena på 
dagordningen.  
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Bilageförteckning/handlingar under varje 
sammanträdespunkt i sammanträdesappen 
LexMeeting 
 
2  
Information från kommunrevisionen KS/2021:200 
KS/2021:145 
 Granskning av kommunkoncernens hantering av kommunförråd 

och brandstation 
KS/2021:71 
 Granskning av årsredovisning 2020 

KS/2021:197 
 Grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder 2020 
 Revisionsrapport - Grundläggande granskning av kommunstyrelsen 

2020 
 Revisionsrapport - Grundläggande granskning av fritids-, kultur- 

och utbildningsnämnden 2020 
 Revisionsrapport - Grundläggande granskning av omsorgsnämnden 

2020 
 Revisionsrapport Grundläggande granskning av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 2020 
 Revisionsrapport Grundläggande granskning av gemensam 

överförmyndarnämnd 2020 
KS/2021:201 
 Grundläggande granskning av Storumans kommunföretag AB år 

2020 (skrivelse och granskningsrapporter) 
 Grundläggande granskning av Fastighets AB Umluspen 2020 

(skrivelse och revisionsrapport) 
 Grundläggande granskning av Industri- och logstikcentrum i 

Storuman AB 2020 (skrivelse och revisionsrapporter) 
 Grundläggande granskning av Hemavan Tärnaby Airport AB 2020 

(skrivelse och revisionsrapport) 
 
3  
Revisionsberättelse 2020 KS/2021:199 
 Revisionsberättelse Storuman 2020 m anmärkning 
 Bilaga: Revisorernas redogörelse 2020 
 Bilaga: Granskning av årsredovisning 2020 
 Bilaga: Granskningrapporter för kommunägda företag 2020 

 
4  
Verksamhetsberättelser 2020 
KS/2021:69 
 Omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2020 
 Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 

2020 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 

2020 
KS/2021:67 
 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 
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5  
Årsredovisning 2020 för Storumans kommun KS/2021:71 
 TJÄNSTEUTLÅTANDE: Årsredovisning 2020 för Storumans 

kommun 
 Årsredovisning 2020 för Storumans kommun (beslutad  

KS/2021-04-06, till KF för godkännande) 
 
7  
Interpellation - bilprovningen i Tärnaby KS/2021:203 
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - bilprovningen i 

Tärnaby 
 
8  
Interpellation - pilotprojektet Handledning i omsorgen KS/2021:204 
 Interpellation till omsorgsnämndens ordförande - pilotprojektet 

Handledning i omsorgen 
 

9  
Motion – investeringsprojekt KS/2021:205 
 Motion - investeringsprojekt 

 
10  
Motion - frivilliga delade turer KS/2021:206 
 Motion - frivilliga delade turer 

 
11  
Medborgarförslag - utomhuspool på campingen i Storuman KS/2021:86 
 Medborgarförslag (nr 2936) - Bygga en utomhuspool på campingen 

i Storuman 
 
12  
Medborgarförslag - bättre beslutsunderlag till politiker KS/2021:133 
 Medborgarförslag - Bättre underlag till politiker 

 
13  
Medborgarförslag - lokalt producerad mat till skolor och äldreomsorg 
KS/2021:160 
 Lokalt producerad mat till skolor och äldreomsorg 

 
14  
Medborgarförslag - bilbesiktning i Hemavan-Tärnaby 
KS/2021:194 
 Medborgarförslag - Bilbesiktning i Hemavan/Tärnaby 

 
15  
Medborgarförslag - säkerställande av en långsiktig drift av simhall i 
Hemavan KS/2020:853 
 TJÄNSTEUTLÅTANDE: Medborgarförslag - säkerställande av en 

långsiktig drift av simhall i Hemavan 
 Medborgarförslag att Storumans kommun säkerställer en långsiktig 

drift av en simhall i Hemavan 
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 Upprop - Tycker du att simhallen i Hemavan ska vara kommunägd 
 Komplettering av medborgarförslag - Upprop "Tycker du att 

simhallen i Hemavan ska vara kommunägd?" 
 Beslut KF/2020-12-22 § 141 - anmälan och överlämnade av 

medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning 
 
16  
Redovisning av motioner KS/2021:179 
 TJÄNSTEUTLÅTANDE: Redovisning av motioner 
 Redovisning av pågående motioner till kommunfullmäktige  

2021-04-20 
 
17  
Redovisning av medborgarförslag KS/2021:180 
 TJÄNSTEUTLÅTANDE: Redovisning av medborgarförslag 
 Redovisning av pågående medborgarförslag till 

kommunfullmäktige 2021-04-20 
 Bilaga till redovisning 

 
18  
Upphävande av beslut om investeringsmedel - Vallnäsvägen etapp 1 
KS/2020:725 
 TJÄNSTEUTLÅTANDE: Återlämnade av investeringsmedel för 

Vallnäsvägen etapp 1 
 
19  
Revidering av renhållningstaxa 2021 KS/2020:895 
 TJÄNSTEUTLÅTANDE: Revidering av renhållningstaxa 2021 
 Reviderad renhållningstaxa 2021 

 
20  
Ansvarsfrihet 2020 - kommunalförbundet Lystkom KS/2021:152 
 Beslut att fastställa årsredovisning 2020 för kommunalförbundet 

Lystkom och överlämna den till revisorerna för granskning och till 
respektive medlemskommuns fullmäktige för beslut om 
ansvarsfrihet (Lystkom 2021-03-01 § 3) 

 Årsredovisning 2020 för kommunalförbundet Lystkom - underlag 
för beslut om ansvarsfrihet 2020 

 Årsredovisning 2020 för Lystkom 
 Revisionsberättelse 2020 - Lystkom 
 Revisorernas redogörelse 2020 - Lystkom 

 
22  
Meddelanden 
KS/2020:279 
 Inrapportering av gynnande ej verkställda och verkställda beslut 

enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (äldreomsorg) samt § 9:2 -10 LSS 
- kvartal 4 2020 

 

 
 


