KALLELSE/DAGORDNING
2022-11-15

Underrättelse till:
Ersättare

Ledamöter i kommunfullmäktige

Tid

Tisdag 22 november 2022 kl. 9.00 – se dagsprogram sid 5!

Plats

Folkets Hus, Blå vägen 256, Storuman

Ärenden

1
Protokollets justering
- val av justerare tillika rösträknare
- upprop
- tid och plats för justering
Valärenden (punkt 2-18)
2
Val - Kommunfullmäktiges valberedning 2022-2026
3
Val - Kommunfullmäktiges presidium 2022-2026
4
Val – Kommunrevisorer 2023-2027
5
Val - Kommunstyrelsen 2023-2026
6
Val – Omsorgsnämnden 2023-2026
7
Val – Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2023-2026
8
Val – Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026
9
Val – Valnämnden 2023-2026
10
Val – Överförmyndarnämnden i södra Lappland 2023-2026
11
Val – Södra Lapplands gymnasieförbund 2023-2026
12
Val – Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
2023-2026
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13
Val – Kommunalförbundet Lystkom 2023-2026
14
Val – Primärkommunala delegationen (PKD) 2023-2026
15
Ombud vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och årsmöten 2023-2026
16
Borgerliga vigselförrättare 2023-2026
17
Nominering – Begravningsombud 2023-2026
18
Ordning för kallande av ersättare mandatperioden 2023-2026
19
Information från kommunrevisionen
Interpellationer (punkt 20-26)
20
Interpellation – omsorgen i kommunen
21
Interpellation – byautveckling
22
Interpellation – skolskjutsar
23
Interpellation – fastigheter och lokaler i kommunen
24
Interpellation – bostäder i kommunen
25
Interpellation – låg behörighet till gymnasieskolan
26
Interpellation – utomhuspedagogik i förskolan
Motioner och medborgarförslag (punkt 27-30)
27
Redovisning av pågående motioner
28
Redovisning av pågående medborgarförslag

STORUMANS KOMMUN

KALLELSE/DAGORDNING
2022-11-15
29
Nya motioner och medborgarförslag
30
Motion – minskad spridning av invasiva växter
31
Delårsrapport januari-augusti 2022 för Storumans kommun
32
Utdebitering 2023
33
Budget 2023 samt plan 2024, 2025 och 2026
34
Kommunfullmäktiges detaljbudget 2023
35
Verksamhetsplaner 2023
36
Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR)
37
Va-taxa 2023
38
Renhållningstaxa 2023
39
Utbetalning av partistöd 2023
40
Parkeringspolicy för Storumans kommun
41
Investeringsprojekt 2023 inom kommunstyrelsens investeringsram Vallnäsvägen
42
Arbetsordning för kommunfullmäktige
43
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna
44
Riktlinjer för digital hantering av information
45
Datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2023
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46
Annonsering om kommunfullmäktiges sammanträden 2023-2026
47
Meddelanden
Tomas Mörtsell
Ålderspresident

Maria Mickelsson
Sekreterare
Bilagor
Se beslutsunderlag sid. 6-11
Information om ombudsval till SKR:s kongress 2023 sid. 12

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.

Fika och lunch i anslutning till sammanträdet
Det kommer finnas möjlighet att köpa fika och lunch enligt följande:
Morgonfika (serveras från kl. 8.00)
Kaffe/te och smörgås
Pris: 40 kr
Lunch (serveras från kl. 11.30)
Plommonspäckad fläskkarré med gräddsås och kokt potatis, råkostsallad,
bröd och smör, måltidsdryck
Pris: 80 kr
Eftermiddagsfika
Kaffe/te och kakbit
Pris: 20 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 20 november.
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Dagsprogram 22 november
kl. 9.00

Kommunfullmäktiges sammanträde
Sammanträdet inleds för behandling av ärendet
Val – Kommunfullmäktiges valberedning
2022- 2026 (ärendepunkt 2)
Sammanträdet ajourneras därefter.

kl. 9.15 (ca)

Valberedningens sammanträde
Lokal: Styrelserummet

kl. 9.15-10.00

Ärendeföredragningar
Delårsrapport januari-augusti 2022 för Storumans
kommun (ärendepunkt 31)
Utdebitering 2023 (ärendepunkt 33)
Budget 2023 samt plan 2024 och 2026
(ärendepunkt 34)
Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR)
(ärendepunkt 36)
Administrativ chef Patrik Nilsson

kl. 10.00-10.45

Va-taxa 2023 (ärendepunkt 37)
Teknisk chef Anton Stenvall
Renhållningstaxa 2023 (ärendepunkt 38)
Avfallsingenjör Anna Brunned

kl. 10.45

Partigruppmöten
Lokaler meddelas respektive partiföreträdare.

kl. 13.00

Kommunfullmäktiges sammanträde – forts.
Sammanträdet återupptas för behandling av
valärenden (punkterna 3-18 på dagordningen).
Sammanträdet ajourneras därefter på nytt för
Storumans kommuns medverkan i val av ombud till
Sveriges kommuner och regioners kongress 2023 (se
information sid. 12)
Sammanträdet återupptas därefter för behandling
av övriga ärenden på dagordningen.
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Bilageförteckning
•

Valberedningens underlag inför val KF/2022-11-22 inkl.
beräkningsmodell för fördelning av platser proportionellt

19
Information från kommunrevisionen
KS/2022:774
• Revisionsrapport - Granskning av informationssäkerhet
KS/2022:61
• Revisionsrapport - Delårsrapport 2022 - Storuman
• Revisionsrapport - God ekonomisk hushållning per 2022-08-31
Storumans kommun
20
Interpellation - omsorgen i kommunen
KS/2022:644
• Interpellation till omsorgsnämndens ordförande om omsorgen i
kommunen
• Beslut KF/2022-09-27 § 88 - bordläggning
21
Interpellation - byautveckling
KS/2022:646
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
byautveckling
• Beslut KF/2022-09-27 § 90 - bordläggning
22
Interpellation - skolskjutsar
KS/2022:647
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
skolskjutsar
• Beslut KF/2022-09-27 § 91 - bordläggning
23
Interpellation - fastigheter och lokaler i kommunen
KS/2022:648
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
fastigheter och lokaler
• Beslut KF/2022-09-27 § 92 - bordläggning
24
Interpellation - bostäder i kommunen
KS/2022:649
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
bostäder i kommunen
• Beslut KF/2022-09-27 § 93 - bordläggning
25
Interpellation - låg behörighet till gymnasieskolan

STORUMANS KOMMUN

KALLELSE/DAGORDNING

7

2022-11-15
KS/2022:677
• Interpellation till fritids-, kultur- och utbildningsnämndens
ordförande - låg behörighet till gymnasieskolan
26
Interpellation - utomhuspedagogik i förskolan
KS/2022:751
• Interpellation till fritids-, kultur- och utbildningsnämndens
ordförande - utomhuspedagogik i förskolan
27
Redovisning av pågående motioner
KS/2022:221
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Redovisning av motioner till
kommunfullmäktige 2022-11-22
• Redovisning av motioner per 2022-10-31
28 Redovisning av pågående medborgarförslag
KS/2022:222
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Redovisning av medborgarförslag till
kommunfullmäktige 2022-11-22
• Redovisning av medborgarförslag per 2022-10-31
• Bilaga till Redovisning av medborgarförslag (återrapporterade
beslut från KS och nämnder)
29
Nya motioner och medborgarförslag
KS/2022:749
• Motion - regleringsområde för skotertrafik i Hemavan
KS/2022:653
• Medborgarförslag - Förlängd trottoar förbi Vikmyrastadion i
Tärnaby
KS/2022:689
• Medborgarförslag (nr 1) - uppfräschning runt Badsjön
KS/2022:690
• Medborgarförslag (nr 2) - Röjning längs Lillån och Kärleksstigen
KS/2022:691
• Medborgarförslag (nr 3) - Lekplats mellan Snickarvägen och
Smedsvägen i Storuman
KS/2022:692
• Medborgarförslag (nr 4) - parkområde mellan Parkskolan och Blå
vägen (E12)
KS/2022:697
• Medborgarförslag - Ny busshållplats i Hemavan
KS/2022:773
• Medborgarförslag - Åtgärder vid badsjön
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30
Motion - minskad spridning av invasiva växter
KS/2021:841
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Motion - minskad spridning av invasiva
växter
• Naturvårdsverkets kunskapsstöd till kommunens arbete med
invasiva växter (bilaga till tjänsteutlåtandet)
• Motion - minskad spridning av invasiva växter
• Beslut KF/2021-11-23 § 118 - anmälan och överlämnande av
motion till KS för beredning
31
Delårsrapport januari-augusti 2022 för Storumans kommun
KS/2022:595
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Delårsrapport januari-augusti 2022 för
Storumans kommun
• Delårsrapport januari - augusti 2022 för Storumans kommun
• Förslag till KF/beslut uppdrag till nämnderna KS/2022-10-18 §
125
• Granskning av delårsrapport 2022
• Revisionsrapport - Delårsrapport 2022 - Storuman
• Revisionsrapport - God ekonomisk hushållning per 2022-08-31
Storumans kommun
32
Utdebitering 2023
KS/2022:672
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Utdebitering 2023
33
Budget 2023 samt plan 2024, 2025 och 2026
KS/2022:673
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Budget 2023 samt plan för 2024, 2025, och
2026
• Budget 2023 samt plan för 24, 25 och 26
34
Kommunfullmäktiges detaljbudget 2023
KS/2022:763
• Ålderspresidentens förslag - Kommunfullmäktiges detaljbudget
2023
• Kommunfullmäktiges detaljbudget 2023
35
Verksamhetsplaner 2023
KS/2022:668
• Beslut FKUN/2022-09-19 § 51
• Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2023
• Beslut ON/2022-10-19 §38
• Omsorgsnämndens budget och verksamhetsplan 2023
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• Beslut MSBN/2022-10-19 § 108
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2023
KS/2022:682
• Beslut KS/2022-11-08 - fastställande av KS verksamhetsplan
2023
• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 (fastställd KS 202211-08 § 142)
36
Riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR)
KS/2022:705
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Riktlinjer för resultatutjämningsreserv,
RUR
• Riktlinjer för resultatutjämningsreserv, RUR
37
Va-taxa 2023
KS/2022:696
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: VA-taxa 2023
• VA taxa 2023 - budgetuppföljning
• Förslag till va-taxa 2023 inkl moms
• Förslag till va-taxa 2023 exkl moms
• Jämförsele va-taxa 22-23 exkl moms
• Jämförsele va-taxa 22-23 inkl moms
38
Renhållningstaxa 2023
KS/2022:704
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Renhållningstaxa 2023
• Renhållningstaxa 2023 (KS förslag 2022-11-08)
• Jämförelser nivåer 2020-2023 - renhållningstaxa
39
Utbetalning av partistöd 2023
KS/2022:661
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Utbetalning av partistöd 2023
KS/2022:200
• Redovisning av partistöd 2021 - Kristdemokraterna
• Redovisning av partistöd 2021 - Sverigedemokraterna
• Redovisning av partistöd 2021 - Socialdemokraterna
• Redovisning av partistöd 2021 inkl. granskningsintyg Vänsterpartiet
• Redovisning av partistöd 2021 - Moderaterna
• Redovisning av partistöd 2021 - Centerpartiet
• Redovisning av partistöd - Liberalerna
• Redovisning av partistöd 2021 inkl. granskningsintyg Kommunlistan
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40
Parkeringspolicy för Storumans kommun
KS/2022:199
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Parkeringspolicy för Storumans kommun
• Parkeringspolicy för Storumans kommun
• Synpunkter - Parkeringsplan för Storumans kommun
• Synpunkter - Parkeringsplan Storumans kommun
41
Investeringsprojekt 2023 inom kommunstyrelsens investeringsram Vallnäsvägen
KS/2022:700
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Investeringsprojekt 2023
42 Arbetsordning för kommunfullmäktige
KS/2022:711
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Arbetsordning för kommunfullmäktige
från och med 2023-01-01
• Arbetsordning för kommunfullmäktige gällande från och med
2023-01-01 (KS förslag 221108)
43
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna
KS/2022:710
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Reglemente för kommunstyrelsen och
nämnderna från och med 2023-01-01
• Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna från och med
2023-01-01 (KS förslag 221108)
44
Riktlinjer för digital hantering av information
KS/2022:715
• TJÄNSTEUTLÅTANDE: Riktlinjer för förtroendevalda om digital
hantering av information
• Riktlinjer för förtroendevalda om digital hantering av information
• Avtal - upplåtelse av surfplatta till förtroendevald (bilaga till
riktlinjer)
45
Datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2023
KS/2022:779
• Ålderspresidentens förslag till datum för kommunfullmäktiges
sammanträde 2023
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47
Meddelanden
KS/2022:663
• Slutlig rösträkning och mandatfördelning - kommunfullmäktige
2022-09-22
KS/2022:750
• Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna om valtekniskt samarbete mandatperioden
2023-2026
• Överenskommelse mellan Liberalerna (L) och Moderaterna (M)
om valteknisk samverkan 2022-2026
KS/2022:273
• Inrapportering av gynnande ej verkställda beslut enligt 4 kap §1
Socialtjänstlagen - kvartal 3
• 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 3 2022
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Information – Kommunens medverkan i val av ombud till
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kongress 2023
Fullmäktigeledamöterna i de nyvalda kommun-/regionfullmäktige ska
under november och december 2023 välja ombud till Sveriges
kommuner och landstings kongress för perioden 2023-2026.
Ombudsvalet ska göras hos samtliga medlemmar i Sveriges Kommuner
och Regioner. Valet förrättas av nyvalda fullmäktige i anslutning till det
ordinarie sammanträdet i november.
Val av ombud till kongressen sker i länsvisa valkretsar, där varje län
utgör en valkrets som innebär att kommunerna och regionen
tillsammans bildar en valkrets. Partier kan samverka genom gemensam
valsedel eller gemensam beteckning med skilda valsedlar. De regionala
partiorganisationerna (partidistrikten) har nominerat och upprättat
valsedlar som sänts till kommunen.
Ombudsvalet ska inte protokollföras i fullmäktigeprotokollet och ska
därför inte heller finnas med på dagordningen. Däremot ska information
om valet finnas med i kallelsen till fullmäktigesammanträdet.
Ombudsvalet sker genom sluten omröstning bland fullmäktiges ordinarie
ledamöter/tjänstgörande ersättare. Det bör ske under överinseende av
särskilt utsedd justeringsperson (lämpligtvis utsedda justerare av
fullmäktiges protokoll tillika rösträknare).
Det är inte möjligt att göra tillägg, strykningar, kryssmarkeringar (alltså
inget personvalsförfarande) eller andra ändringar i en valsedel. Sådana
ändringar/markeringar kommer inte att beaktas vid sammanräkningen.
Det är däremot möjligt att vid valtillfället tillverka en egen valsedel.
Efter valet genomförts ska valsedlarna räknas (endast totalantalet) och
ett särskilt protokoll upprättas. Detta ska sedan bifogas när valsedlarna
sänds till SKR:s valnämnd. OBS! Antalet valsedlar och antalet röstande
ska överensstämma – om inte, behöver valet göras om.

