KALLELSE/DAGORDNING
2022-06-07

Ledamöter i kommunfullmäktige

Underrättelse till:
Ersättare

Tid

Tisdag 14 juni 2022 kl. 12.30 – se dagsprogram sid. 3

Plats

Folkets hus, Blå vägen 256, Storuman

Ärenden

1
Protokollets justering
- val av justerare
- upprop
- tid och plats för justering
2
Utdelning av minnesgåva till anställda med 25 års anställningstid
3
Information från kommunrevisionen
Motioner som ska slutbehandlas (pkt 4-5)
4
Motion – dagverksamhet för äldre
5
Motion – lokalproducerat i kommunal verksamhet
Nya motioner (pkt 6-7)
6
Motion – sommarjobb på räddningstjänsten i Tärnaby
7
Motion – nödvattenplan
Nya medborgarförslag (pkt 8-9)
8
Medborgarförslag – utegym vid skidstadion i Storuman
9
Medborgarförslag – Återbruka hela prylar!
10
Tertialuppföljning januari-april 2022 för kommunfullmäktige
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11
Tertialuppföljning januari-april 2022 för Storumans kommun
12
Handlingsplan för det förebyggande arbetet och räddningstjänsten enligt
lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
13
Aktieägartillskott – Inlandsbanan AB
14
Strategisk plan för utveckling av turismen i Storumans kommun
2021-2030
15
Ansvarsfrihet år 2021 för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr
16
Meddelanden
Patrik Persson
Ordförande

Maria Mickelsson
Sekreterare
Bilagor
Se förteckning sid. 4-6

Reseinformation/samåkning
Enligt gällande resepolicy ska resa till sammanträdet i första hand ske
med allmänna kommunikationer (kollektivtrafiken). Ledamöter/
ersättare boende i anslutning till E12 uppmanas därför att i möjligaste
utsträckning resa med länstrafikens bussar.
I de fall detta inte är möjligt och egen bil används, är en förutsättning för
utbetalning av reseersättning att samåkning sker.
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Dagsprogram 14 juni
Kl. 8.30-9.00
kl. 9.00-9.15

Samling/möjlighet att köpa fika
Gemensam information/ärendeföredragningar
Tertialuppföljning januari-april 2022 för Storumans
kommun (ärendepunkt 11)
Administrativ chef Patrik Nilsson

kl. 9.15-9.30

Handlingsplan för det förebyggande arbetet och
räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (ärendepunkt 12)
Räddningschef Göran Hellström

kl. 9.30-10.00

Strategisk plan för utveckling av turismen i
Storumans kommun 2021-2030 (ärendepunkt 14)
Projektkoordinator Katti Lundström,
näringslivskontoret

kl. 10.00-10.30

Aktieägartillskott – Inlandsbanan AB
(ärendepunkt 13)
Mottagande av flyktingar (information)
Koncernchef Peter Persson
____________________________________________________________________________________
kl. 10.30

Partigruppmöten
Lokaler meddelas respektive partiföreträdare
____________________________________________________________________________________
kl. 12.30
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Bilageförteckning/handlingar under varje
sammanträdespunkt i sammanträdesappen
LexMeeting
4
Motion - dagverksamhet för äldre
o KS/2021:844
• Beslut ON/2022-03-02 §13
• Yttrande - Motion om införande av dagverksamhet för äldre
• Motion - dagverksamhet för äldre
• Beslut KF/2021-11-23 § 120 - anmälan av och överlämnande av
motion till KS för beredning
5
Motion - lokalproducerat i kommunal verksamhet
o KS/2022:42
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Motion - lokalproducerat i kommunal
verksamhet
• Motion - Lokalproducerat i kommunal verksamhet
• Beslut KF/2022-02-15 § 13 - anmälan och överlämnande av
motion till KS för beredning
6
Motion - sommarjobb på räddningstjänsten i Tärnaby
o KS/2022:268
• Motion - Sommarjobb på räddningstjänsten
7 Motion - nödvattenplan
o KS/2022:423
• Motion - nödvattenplan
8
Medborgarförslag - utegym vid skidstadion i Storuman
o KS/2022:349
• Medborgarförslag - Utegym vid Skidstadion Storuman
9
Medborgarförslag - Återbruka hela prylar!
o KS/2022:410
• Medborgarförslag - Återbruka hela prylar
10
Tertialuppföljning januari-april 2022 för kommunfullmäktige
o KS/2022:354
• Presidiets förslag tertialuppföljning januari-april 2022 för
kommunfullmäktige
• Tertialuppföljning januari - april för kommunfullmäktige
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11
Tertialuppföljning januari-april 2022 för Storumans kommun
o KS/2022:340
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Tertialuppföljning januari - april 2022 för
Storumans kommun
• Tertialrapport januari - april 2022 för Storumans kommun
12
Handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och
räddningstjänsten - Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO)
o KS/2022:216
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Handlingsprogram för den förebyggande
verksamheten och räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO)
• Handlingsprogram LSO 2022 förslag till KF
• Remiss - Förslag till handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst
• Remissutgåva - Handlingsprogram för förebyggande verksamhet
och räddningstjänst
• Samarbetsavtal Jämtlands Räddningstjänstförbund (bilaga 5)
• Tillsynsplan - Handlingsprogram för skydd mot olyckor
• Föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll MSBFS 2014:6
• Samverkansavtal för Räddningsregion Södra Lappland
• Beskrivning av samråd/sammanfattning av inkomna yttranden
• Inkomna yttranden (samlingsdokument)
13
Aktieägartillskott - Inlandsbanan AB
o KS/2022:185
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Aktieägartillskott - Inlandsbanan AB
• Årsredovisning Inlandsbanan AB 2021
• Revisionsberättelse Inlandsbanan AB 2021
• Meddelande/följebrev: Aktieägartillskott - Inlandsbanan AB
• Begäran om aktieägartillskott till Inlandsbanan AB
• Förteckning över aktieägartillskott enligt aktieägarandelar 2022
• Meddelande/följabrev: Kompletterande underlag efter extra
ägarsamråd 2022-04-21
• Frågor och svar från extra Ägarsamråd 21 april 2022
• Frågor till ks
• Bilaga 2 Koncernens likviditetsprognoser 2022-2024 (002)
• Bilaga 1 RR koncern inkl bolagen utfall budget prognos mars
2022
• Bilaga 3 Upplägg finansiering Y41
• Bilaga 4 Kommuninvest och Aktieägartillskott
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14
Strategisk plan för utveckling av turismen i Storumans kommun 2021 –
2030
o KS/2021:812
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Strategisk plan för utveckling av
turismen 2021 – 2030
• Handlingsplan kopplad till strategisk plan för utveckling av
turismen 2021 - 2030
• Strategisk plan för utveckling av turismen 2021 – 2023
• Strategisk plan för utveckling av turismen 2021 – 2030 (till
KS/2021-11-08, återremitterad)
• Beslut KS/2021-11-08 § 160 - återremiss för ytterligare
beredning
15
Ansvarsfrihet år 2021 för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr
o KS/2022:298
• Revisionsberättelse för 2021- Kommunalförbundet Partnerskap
Inland - Akademi Norr
• Årsredovisning 2021 - Kommunalförbundet Partnerskap Inland
- Akademi Norr
• Revisionsberättelse för 2021- Kommunalförbundet Partnerskap
Inland - Akademi Norr
• Protokollsutdrag AN/2022-02-24 - Partnerskap Inland Akademi Norr
16
Meddelanden
o KS/2018:1466
• Länsstyrelsens beslut om ny ledamot/ersättare (C) i
kommunfullmäktige
• Länsstyrelsens beslut om ny ledamot/ersättare (V) i
kommunfullmäktige
o KS/2022:273
• Inrapportering av gynnande ej verkställda beslut enligt 4 kap §1
Socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorg - Kvartal 1
• Inrapportering av gynnande ej verkställda beslut enligt 4 kap §1
Socialtjänstlagen (äldreomsorg) samt § 9:2-10 Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) - kvartal 1 2022
o KS/2022:355
• Information - Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

