KALLELSE/DAGORDNING

1(9)

2022-09-20

Underrättelse till:
Ersättare

Ledamöter i kommunfullmäktige

Tid

Tisdag 27 september 2022 kl. 13.00 – se dagsprogram sid. 4

Plats

Folkets hus, Blå vägen 256, Storuman - Festsalen

Ärenden

1
Protokollets justering
- val av justerare
- upprop
- tid och plats för justering
2
Information från kommunrevisionen
Interpellationer (pkt 3-8)
3
Interpellation – omsorgen i kommunen
4
Interpellation – Stensele skolas omorganisation
5
Interpellation – byautveckling
6
Interpellation – skolskjutsar
7
Interpellation – fastigheter och lokaler i kommunen
8
Interpellation – bostäder i kommunen
Motioner som ska slutbehandlas (pkt 9-12)
9
Motion – frivilliga delade turer
10
Motion – fristad och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn
i Storumans kommun
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11
Motion – ställa frågan om våld
12
Motion – sommarjobb på räddningstjänsten
Nya medborgarförslag (pkt 13-22)
13
Medborgarförslag – seniorboende i Hemavan
14
Medborgarförslag – fler pollinatörer
15
Medborgarförslag – körkortsstudier för omvårdnadsstudenter
16
Medborgarförslag – hundrastplats i Hemvan-Tärnabyområdet
17
Medborgarförslag – djurhållning inom detaljplanelagt område
18
Medborgarförslag – Utsiktsplats Kanahobben
19
Medborgarförslag – lekpark i Gunnarn
20
Medborgarförslag – stängning av Vallnäsvägen för genomfartstrafik
21
Medborgarförslag – skolskjutsar i Storumans kommun
22
Medborgarförslag – upprustning av skolgården vid Skytteanska skolan i
Tärnaby
23
Kommunfullmäktiges delårsrapport januari-augusti 2022
24
Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra
Lappland
25
Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Partnerskap
Inland – Akademi Norr
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26
Revidering av samverkansavtal och reglemente inklusive fördelningsnyckel för gemensam överförmyndarnämnd i södra Lappland
27
Ansvarig nämnd för prövning och tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter
28
Antagande av fördjupad översiktsplan för Tärnaby
29
Ansvarsfrihet år 2021 – Samordningsförbundet Södra Lappland
30
Meddelanden
Patrik Persson
Ordförande

Maria Mickelsson
Sekreterare
Bilagor
Se förteckning sid. 5-9

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 27 september
kl. 9.00-9.30

Gemensam information/ärendeföredragning
Antagande av fördjupad översiktsplan för Tärnaby
(ärendepunkt 28)
Samhällsplanerare Alexander Sahlström

kl. 9.30-9.45

Information – kommunens pensionsskuld
Administrativ chef Patrik Nilsson

kl. 9.45-10.30

Information – aktuella kommunala frågor
Koncernchef Peter Persson

____________________________________________________________________________________
kl. 10.30

Partigruppmöten
Lokaler meddelas respektive partiföreträdare
____________________________________________________________________________________
kl. 13.00

Kommunfullmäktiges sammanträde

Fika och lunch i anslutning till sammanträdet
Det kommer finnas möjlighet att köpa fika och lunch enligt följande:
Fika (från kl. 8.30)
Kaffe/te och smörgås
Pris: 40 kr
Lunch (från kl. 11.30)
Pasta med köttfärssås, råkostsallad, bröd och smör, måltidsdryck samt
kaffe/te
Pris: 80 kr
OBS! Folkets hus behöver för sin planering av matinköp besked om antal
personer som avser köpa lunch. Anmälan om detta görs till sekreteraren
på e-post maria.mickelsson@storuman.se eller tfn 0951-140 11 senast
söndag den 25 september.
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Bilageförteckning/handlingar under varje
sammanträdespunkt i sammanträdesappen LexMeeting
3
Interpellation - omsorgen i kommunen
KS/2022:644
• Interpellation till omsorgsnämndens ordförande om omsorgen i
kommunen
4
Interpellation - Stensele skolas omorganisation
KS/2022:645
• Interpellation till fritids-, kultur- och utbildningsnämndens
ordförande angående Stensele skolas omorganisation
5
Interpellation - byautveckling
KS/2022:646
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
byautveckling
6
Interpellation - skolskjutsar
KS/2022:647
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
skolskjutsar
7
Interpellation - fastigheter och lokaler i kommunen
KS/2022:648
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
fastigheter och lokaler
8
Interpellation - bostäder i kommunen
KS/2022:649
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
bostäder i kommunen
9
Motion - frivilliga delade turer
KS/2021:206
• Beslut ON/2022-05-25 § 19
• Motion - frivilliga delade turer
• Beslut KF/2021-04-20 § 33 - anmälan och överlämnande av
motionen till KS för beredning
• Internremiss till omsorgsnämnden: Motion - frivilliga delade
turer
• Omsorgsnämndens yttrande över motion om frivilliga delade
turer (ON/2021-09-22 § 44)
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Beslut KF/2021-11-23 § 127 - återremiss

10
Motion - fristad och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn i
Storumans kommun
KS/2021:837
• Beslut ON/2022-05-25 §20
• Motion - fristad och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och
barn i Storumans kommun
• Beslut KF/2022-02-15 § 10 - anmälan och överlämnande av
motion till KS för beredning
• Internremiss till ON: Motion - fristad och skyddat boende för
våldsutsatta kvinnor och barn i Storumans kommun
11
Motion - ställa frågan om våld
KS/2021:840
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Motion - ställa frågan om våld
• Motion - Ställa frågan om våld
• Beslut KF/2021-11-23 § 117 - anmälan och överlämnande av
motionen till KS för beredning
• Beslut FKUN/2022-02-14 § 9
• Internremiss till FKUN: Motion - ställa frågan om våld
• Yttrande internremiss - ställa frågan om våld
12
Motion - sommarjobb på räddningstjänsten
KS/2022:268
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Motion - Sommarjobb på
Räddningstjänsten
• Motion - Sommarjobb på räddningstjänsten
• Beslut KF/2022-06-14 - anmälan och överlämnande av motion
till KS för beredning
13 Medborgarförslag - seniorboende i Hemavan
KS/2022:451
• Medborgarförslag - seniorboende i Hemavan
14
Medborgarförslag - fler pollinatörer
KS/2022:507
• Medborgarförslag - Fler pollinatörer
15
Medborgarförslag - körkortsstudier för omvårdnadsstudenter
KS/2022:508
• Medborgarförslag - Körkortsstudier för omvårdnadsstudenter

STORUMANS KOMMUN

KALLELSE/DAGORDNING

7

2022-09-20
16
Medborgarförslag - hundrastplats i Hemavan-Tärnabyområdet
KS/2022:509
• Medborgarförslag - Hundrastplats Hemavan/Tärnaby
17
Medborgarförslag - djurhållning inom detaljplanelagt område
KS/2022:523
• Medborgarförslag - Djurhållning inom detaljplanelagt område
18
Medborgarförslag - Utsiktsplats Kanahobben
KS/2022:555
• Medborgarförslag - Röjning av träd och sly - Utsiktsplats
Kanahobben
19
Medborgarförslag - lekpark i Gunnarn
KS/2022:579
• Medborgarförslag - Lekpark i Gunnarn
20 Medborgarförslag - stängning av Vallnäsvägen för genomfartstrafik
KS/2022:597
• Medborgarförslag - Stänga av Vallnäsvägen för genomfartstrafik
21 Medborgarförslag - skolskjutsar i Storumans kommun
KS/2022:602
• Medborgarförslag – skolskjutsar i Storumans kommun inkl.
bilaga (samlingsdokument)
22
Medborgarförslag - upprustning av skolgården vid Skytteanska skolan i
Tärnaby
KS/2022:603
• Medborgarförslag - Skolgård Skytteanska Tärnaby
23
Kommunfullmäktiges delårsrapport januari-augusti 2022
KS/2022:596
• Presidiets förslag: Kommunfullmäktiges delårsrapport januariaugusti 2022
• Kommunfullmäktiges delårsrapport januari-augusti 2022
24
Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra
Lappland
KS/2022:501
• Förslag ny förbundsordning - Samordningsförbundet Södra
Lappland
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25
Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Partnerskap
Inland - Akademi Norr
KS/2022:549
• Direktionsbeslut 2022-06-21 § 17 - Uppdaterad
förbundsordning för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr
• Förslag till uppdaterad förbundsordning - kommunalförbundet
Partnerskap inland - Akademi Norr
26
Revidering av samverkansavtal och reglemente inklusive
fördelningsnyckel för gemensam överförmyndarnämnd i södra
Lappland (gällande från och med 2023-01-01)
KS/2022:350
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Revidering av samverkansavtal och
reglemente inklusive fördelningsnyckel för den gemensamma
överförmyndarnämnden i södra Lappland (gällande från och
med 2023-01-01) med anledning av att Vilhelmina kommun sökt
inträde i nämnden.
• Revidering av samverkansavtal och reglemente inklusive
fördelningsnyckel för den gemensamma
överförmyndarnämnden i södra Lappland
27
Ansvarig nämnd för prövning och tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter
KS/2022:355
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Ansvarig nämnd för prövning och tillsyn
av tobaksfria nikotinprodukter
• Information - Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
28
Antagande av fördjupad översiktsplan för Tärnaby
KS/2017:242
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Antagande av fördjupad översiktsplan för
Tärnaby
• Tärnaby med utsikt mot framtiden (version för antagande)
• Miljökonsekvensbedömning (efter granskning)
• Samrådsredogörelse - Fördjupad översiktsplan för Tärnaby
• Samlingshandling för yttranden inkomna under
granskningsperioden
29
Ansvarsfrihet år 2021 - Samordningsförbundet Södra Lappland
KS/2022:415
• Ansvarsprövning Fullmäktige gällande Samordningsförbundet
Södra Lappland
• Revisionsrapport 2021 (KPMG) - Samordningsförbundet Södra
Lappland
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•
•
•

Revisionsberättelse 2021 (KPMG) - Samordningsförbundet
Södra Lappland
Granskning år 2021 - Samordningsförbundet Södra Lappland
Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Södra Lappland

30
Meddelanden
KS/2022:273
• Inrapportering av gynnande ej verkställda beslut enligt 4 kap §1
Socialtjänstlagen - kvartal 2
• Inrapportering av gynnande ej verkställda beslut enligt 4 kap §1
Socialtjänstlagen (äldreomsorg) samt § 9:2-10 LSS) - kvartal 2
KS/2018:1556
• Beslut om entledigande av begravningsombud
KS/2022:481
• Inspektion hos Överförmyndarnämnden i Södra Lappland
• Sammanträdesprotokoll ÖFN/2022-08-11 Överförmyndarnämnd i södra Lappland
KS/2022:343
• Grundläggande granskning av överförmyndarnämnden i södra
Lappland 2021 (Överförmyndarnämndens beslut 2022-04-28 §
37)
• Beslut från överförmyndarnämnden i Södra Lappland
KS/2022:593
• Delårsrapport Lystkom 2022-06-30 - Kommunalförbundet
Lystkom
• Beslut - Delårsrapport 2022-06-30 - Kommunalförbundet
Lystkom

