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12.KS225  212 

Översiktsplanering i Åsele kommun – en arbetsstrategi 
 

Ärendebeskrivning  

Frågan om revidering av Åsele kommuns översiktsplan från 1991 aktualiseras i 

samband med framtagandet av ”Vindkraftplan för Södra Lappland” – tillägg till 

översiktsplan. 

Beslut av Åsele kommun 2010-06-28, KF § 41. I samverkan med Dorotea och 

Vilhelmina kommuner tas därför ett planprogram, en förutsättningsanalys samt 

en dokumentstruktur fram för upprättande av nya översiktsplaner i kommunerna.  

Åseles planeringsarbete inleds i juni 2011. Innehållet till den nya planen arbetas 

fram genom ett samarbete mellan Åseles medborgare och kommunens 

tjänstemän. Tjänstemän i kommunens olika verksamheter  har samman-

ställefaktamaterial, medan 183 Åselebor, under 271 studiecirkeltimmar 

formulerar visioner och mål för Åsele kommun med sikte på 2030. Ett första 

planförslag samråds med kommunmedborgare samt berörda myndigheter och 

organisationer under december 2012 och efter justeringar i planen, utifrån de 

åsikter som lämnas under samrådet, ställs översiktsplanen ut under juni och juli 

2013.  

 

Beslutsunderlag 
Förslag till översiktsplan 

Tjänsteskrivelse 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

att förslag till översiktsplan bifalls 

att ansvarig nämnd för mål inom respektive planeringsområde anges i 

översiktsplanen 

att kommunstyrelsen utser operativa ansvariga för mål samt rapporteringen när 

ny/reviderad översiktsplan antagits i kommunfullmäktige 

att rapportering av arbete och resultat kopplade till översiktsplanens mål 

genomförs utifrån gemensam mall  

att kommunchefen utses som ansvarig för sammanställning av rapportering samt 

utvärdering av arbete och resultat kopplat till översiktsplanens mål 

att kommunchefen utses som ansvarig för att lyfta fråga om eventuell ÖP-

revidering till kommunfullmäktige en gång per mandatperiod 

att reviderad översiktsplan beslutas i kommunfullmäktige senast i mitten av 

varje mandatperiod.   

 

 

 

Expediering 

Kommunfullmäktige 
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14.KS23  042 

Ombudgetering investeringar 2013 till 2014 
 

Ärendebeskrivning 
Utifrån verksamheternas kommentarer och önskemål samt beskriven status på 

2013-års investeringar besluta vilka som skall ombudgeteras till följd av att de 

inte blivit genomförda eller färdigställda under 2013.  

2013-års siffror är inte fastställda förrän bokföringen är stängd, så preliminära 

siffror används till en början. Då slutsummor sedan fastställs i ett senare skede 

av bokslutet, kompletteras ärendet, så att KF kan besluta om ombudgeteringar 

inkl gällande siffror.  

 

Beslutsunderlag 

Underlag för ombudgeteringar från 2013 års- till 2014 års investeringsbudget. 

Allmänna utskottet 2014-01-17, § 1 

 

Yrkanden 
Egon Persson(åkl) yrkar att ombudgetering Bofinken stryks 

Sylvia Samuelsson(åkl) och Lars-Bertil Näslund yrkar bifall till Egon Perssons 

yrkande. 

Tommy Danielsson(s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 

Sylvia Samuelsson(åkl) yrkar att de anslagna medlen, 150 000 kr bibehålls men  

att motiveringen ”Synkronisering med ombyggnad Bofinken” stryks. 

Margareta Johansson(åkl) yrkar bifall till Sylvia Samuelssons yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag till beslut och 

Egon Perssons(åkl) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna 

utskottets förslag till beslut. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång  

Ja-röst för allmänna utskottets förslag 

Nej-röst för Egon Perssons yrkande 
 

Omröstningsresultat          

Ledamot /tjänst- 

görande ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Peter Lindström X   

Urban Lindström X   

Tommy Danielsson X   

Lars-Bertil Näslund  X  

Gunnel Jonsson X   

Thord Dahlberg X   

Egon Persson  X  

Margareta 

Johansson 

 X  

Sylvia Samuelsson  X  

Summa 5 4  
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Med 5 ja-röster för allmänna utskottets förslag mot 4-nej-röster för Egon 

Perssons förslag föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige bifaller 

allmänna utskottets förslag till ombudgeteringar. 

 

Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag och Sylvia 

Samuelssons(åkl) yrkande att anslagna medel bibehålls men att motiveringen 

stryks och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.  

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för allmänna utskottets förslag. 

Nej-röst för Sylvia Samuelssons(åkl) yrkande. 

 

Omröstningsresultat          

Ledamot /tjänst- 

görande ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Peter Lindström X   

Urban Lindström X   

Tommy Danielsson X   

Lars-Bertil Näslund  X  

Gunnel Jonsson X   

Thord Dahlberg X   

Egon Persson  X  

Margareta 

Johansson 

 X  

Sylvia Samuelsson  X  

Summa 5 4  

 

 

Med 5 ja-röster för allmänna utskottets förslag mot 4-nej-röster  för Sylvia 

Samuelssons förslag föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige bifaller 

allmänna utskottets förslag till ombudgeteringar. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att bifalla allmänna utskottets förslag till ombudgeteringar 

 

Reservationer 
Margareta Johansson(åkl), Lars-Bertil Näslund(fp),Egon Persson(åkl) reserverar 

sig till förmån för Egon Perssons yrkande. 

Sylvia Samuelsson(åkl) reservar sig mot beslutet och inlämnar en skriftlig 

reservation. 

 

Mot beslutet reserverar sig Egon Persson(åkl) och Lars-Bertil Näslund(fp) till 

förmån för Sylvia Samuelssons(åkl) yrkande. 
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Skriftlig reservation har inlämnats, bil 1, av Sylvia Samuelsson och Margareta 

Johansson(åkl).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Kommunfullmäktige 
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13.KS349  042 

Taxor/avgifter - motorvärmare 
 

Ärendebeskrivning 
På grund av nya bestämmelser i mervärdesskattelagen är upplåtelse av 

parkeringsplats till annan än boende i fastigheten momspliktigt. 

 

Taxor och avgifter avseende motorvärmare har blivit beslutade för 2014 utan 

25 % moms. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

 

Yrkanden 
Margareta Johansson(åkl) yrkar att förslaget till beslut förtydligas, att kolumnen 

med avgifter 2013 stryks, att det i kolumnen för avgifter 2014 skrivs inklusive 

moms samt att sista raden ”Upp till 6 timmar” stryks. 

 

Tommy Danielsson(s) yrkar bifall till Margareta Johanssons yrkande. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 
att tidigare beslut, 2013-11-25, § 71,upphävs 

att bifalla nytt förslag till taxor för 2014 : 

  

    2014 inkl moms  

Dag (hel dag)    25 kr 

Månad    150 kr 

Helår    900 kr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Kommunfullmäktige  
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14.KS24  042 

Inlösen gamla pensioner med 2014 års pensionsplacering 

samt med tidigare placerade medel 
 

Ärendebeskrivning 
Vår pensionsskuld för gamla pensioner är i skrivande stund ca 115-120 mkr. 

Kommunen budgeterar för en årlig inlösen på 2 mkr direkt mot KPA Pension 

utöver kommunens årliga pensionskostnader på ca 10 mkr som bokförs på 

driftredovisningen (Resultaträkningen). Genom att kontinuerligt arbeta för att 

minska pensionsskulden på detta viset så sänker man kommunens årliga 

driftskostnader avseende pensioner, vilket ger större ekonomiska möjligheter 

och utrymme att hantera kommunens alla verksamheter och åtaganden. 

 

Utöver denna årliga placering på 2 mkr, så finns sedan tidigare placerade medel 

avsedda för detta ändamålet (möta pensions-skulden) på kommunens 

balansräkning. I dag är det Svenska garantiprodukter (SGP) och Ålandsbanken 

som tillhandahåller placeringar för kommunens räkning på 6 mkr och 1,5 mkr. 

 

Under 2014 kommer två av tre placeringar på SGP att förfalla, vardera på 2 mkr, 

totalt 4 mkr. För att förtydliga så är alla produkter som kommunen placerat 

pensionspengar i garanterade nominellt belopp tillbaka vid förfall. Produkterna 

innehåller både en obligationsdel för att värdesäkra, samt en derivatdel som ger 

möjlighet till vinst. Totalt sett så är placeringarna utan risk och följer därmed 

kommunens finanspolicy. De 1,5 mkr som återfinns på Ålandsbanken, finns i 

dag på ett vanligt konto med låg ränta. 

 

Möjligheten finns nu att omplacera dessa 2 + 2 mkr som förfaller på SGP i nya 

lösningar. Dock är finansmarknaden idag en djungel av produkter och lösningar. 

Kommunen, och kommuner rent generellt, saknar kompetensen för att arbeta 

med dessa frågor själv. För att få en bättre avkastning krävs idag att man tar risk, 

vilket vår finanspolicy säger nej till. 

 

Möjligheten finns därmed att göra likt kommunens vanliga årliga placering på 2 

mkr och lösa pensioner direkt mot KPA Pension. Följdeffekten blir en minskad 

pensionsskuld samt en direkteffekt på driften genom minskade 

pensionskostnader årligen. Kommunen slipper också all hantering och osäkerhet 

som finns runt egna placeringar. 

 

Ett förslag till lösning under 2014 kan enligt ekonomichefen se ut så här: 

2 mkr förfaller under januari 2014 (SGP). Dessa placeras i kassan i väntan på att 

nästa produkt förfaller i juli 2014 (SGP). När dessa har förfallit slår man ihop 

dem med den ordinarie årliga inlösen på 2 mkr som finns budgeterad. Till detta 

läggs även de 1,5 mkr som återfinns på Ålandsbanken som idag finns på vanligt 

konto. Av detta sker en direkt inlösen mot KPA Pension på motsvarande 7,5 mkr 

(+eventuell vinst från placering på SGP).  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet 2014-01-17, § 2 

 

Yrkanden 
Egon Persson(åkl) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  
att inlösen av pensioner sker enligt ekonomichefens förslag . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
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14.KS29  008  

Reglemente – Kommunala ungdomsrådet 
 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunala ungdomsrådets sammanträde diskuterades inom vilka områden 

som rådet kan verka. Reglementet måste justeras med anledning av detta.  

 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente 

Sammanträdesprotokoll 

 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras till allmänna utskottet för klar- 

läggande av bland annat sammansättningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till allmänna utskottet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Allmänna utskottet 
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14.KS27  008 

Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2014 - vattenkraft 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunen ska årligen upprätta en handlingsplan avseende bygdeavgiftsmedel 

som redovisar hur kommunen ska disponera medlen. Handlingsplanen ska sedan 

godkännas av länsstyrelsen senast 1 mars 2014. 

 

Bygdemedlens användning regleras i lagen med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet 1998:812 och i förordning 1998:928 om bygde- och fiske-

avgifter. 

 

Länet erhåller varje år medel från vattenregleringsföretagen, sedan avsättningar 

har gjorts för oförutsedda skador(utifrån beslut av miljödomstolen) fördelas med- 

len till berörda kommuner och till rennäringen. Medlen ska användas för ändamål 

som främjar näringsliv och service i bygden eller annars är till nytta för denna. 

 

Från och med år 2011 ska länets kommuner arbeta efter de riktlinjer som finns i 

handboken som gäller för länet. 

 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan 2013 

Allmänna utskottet 2014-01-17, § 4 

 

Yrkanden 

Egon Persson yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  
att bygdeavgiftsmedel utgår till följande; 

- Allmänna näringslivsfrämjande åtgärder 

- Insatser inom landsbygdsutveckling i enlighet med kommunens -   

  landsbygdsutvecklingsprogram samt föreningslivets utveckling 

- Medfinansiering av EU-projekt 

- Insatser i redan påbörjade projekt 

- Insatser inom idrott, kultur och hälsa.   

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Länsstyrelsen Västerbotten 

Agneta Persson  
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13.KS131 008 

Bygdeavgiftsmedel – kultur- och fritidsförvaltningen 
 

Ärendebeskrivning 
I den senaste TEM-rapporten redovisas omsättningen för rese- och turismindustrin 

i Åsele som under 2011 omsatte 110 miljoner kr och med en sysselsättningseffekt 

på 75 helårsanställda. 

 

En konkurrenskraftig utveckling av rese- och turistindustrin i Åsele är resurs-

krävande både vad det gäller investeringar som drift.  

 

För att kunna fortsätta utveckla marknaden ansöker kultur- och fritid om medel ur 

bygdeavgiftsmedel för 2013 enligt följande: 

 

Ombyggnad av elskåp samt nya skåp inom marknadsområdet      115 000 kr 

Ombyggnad av uttagsboxar Åsele ishall          35 000 kr 

Ombyggnad och höjning av taket på scen på hembygdsområdet  300 000 kr 

Nytt staket mellan OK och Polisens utryckningsväg                       60 000 kr 

                                                                                                        510 000 kr 

Beslutsunderlag 
Rese- och turistindustrin i Åsele kommun 

Allmänna utskottet 2013-10-08, § 157 

 

Yrkanden 
Egon Persson(åkl) och Tommy Danielsson(s) yrkar bifall till allmänna utskottets 

förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
att kvarvarande bygdemedel, 495 000 kr beviljas för uppförande av staket m m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Kultur- och fritid  
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14.KS28  008 

Bidragsnormer för föreningar 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har reviderat bidragsnormerna för föreningar 

i Åsele kommun för att föreningslivet skall stärkas och utvecklas. 

Ändringen föreslås gälla fr o m 2014-01-01. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ändringar av bidragsnormen 

Allmänna utskottet 2014-01-17, § 5 

 

Yrkanden 

Urban Lindström(s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag under 

förutsättning att justering till följande görs på sid 2, under  rubriken 

handläggning: De olika bidragsformerna handläggs av kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla de av kultur- och fritidsförvaltningen föreslagna bidragsnormerna för 

föreningar med Urban Lindströms(s) ändringsyrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Kultur- och fritid 
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13.KS334  008 

Ansökan om extra bidrag till Stiftelsen Kvarnbäcken 
 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Kvarnbäcken har beslutat att ansöka om ett driftbidrag för 2013. 

 

Antalet besökare och visningar har ökat under 2013 och vi ser en positiv 

utveckling av anläggningen. Kraftverket har renoverats och det har blivit ett lyft 

för besökarna. 

 

Det behövs dock en hel del åtgärder och stiftelsen beslutade 2013-09-05 att 

ansöka om bidrag. 

 

Kommunstyrelsens ordförande har beslutat följande 

att upphäva allmänna utskottets beslut 2013-11-19, § 183 

att bifalla bidrag med 25 000 kr 

att medel tas ur  objekt 1017 Utvecklingsmedel 

att uppdra till kommunstyrelsen att inarbeta ett årligt bidrag till Stiftelsen på 

25 000 kr. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag 

Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet 2013-01-17, § 16  

 

Yrkanden 

Urban Lindström(s) yrkar att kommunstyrelsen beviljar 75 000 kr i bidrag för 

2014 och att kostnaden belastar objekt 1017 ”Utvecklingsmedel” och att man 

avseende medel för 2015 återremitterar ärendet till allmänna utskottet för 

inhämtande av ytterligare material(verksamhetsplan, avsiktsförklaring m m) och 

därefter för eventuell inarbetning i budget 2015. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja 75 000 kr i bidrag för 2014 

att kostnaden belastar objekt 1017 ”Utvecklingsmedel” 

att ärendet återremitteras till allmänna utskottet för inhämtande av material 

avseende år 2015 

 

 

 

Expediering 

Stiftelsen Kvarnbäcken 

Kultur- och fritid 

Ekonomi 

Allmänna utskottet 
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14.KS1  209 

Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivning 

inom Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivning inom Vilhelmina, Åsele 

och Dorotea kommuner har upprättats. 

 

Budget 

Sammanlagt statsbidrag för tre kommuner  840 000 kr 

 

Fördelat på 

Vilhelmina kommun   280 000 kr 

Dorotea kommun   280 000 kr 

Åsele kommun    280 000 kr 

 

Respektive kommun ansöker om statsbidrag. 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan    

allmänna utskottet, 2014-01-17, § 7 

 

Yrkanden 
Egon Persson(åkl) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Evelina Öhgren, Vilhelmina kommun 

Tekniska avd 

 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

Kommunstyrelsen    

Sign.  

Kommunstyrelsen 2014-02-11 11 15 

 

 

 

14.KS30  008 

Ändring av stadgar för Lärarinnan Hanna Lindblads 

stiftelse 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Västerbottens län har 1995-05-18, efter förslag från barn- och 

utbildningsnämnden ändrat § 7 i stiftelsens stadgar enligt följande: ”Styrelsen 

utses av Länsstyrelsen i Västerbottens län efter förslag av barn- och 

utbildningsnämnden i Åsele kommun för en tid av fyra år. Styrelsen utser inom 

sig ordförande och övriga funktionärer.” 

Kommunens politiska organisation ändrades fr o m 2013-01-01 varför ett nytt 

beslut rörande § 7 i stiftelsens stadgar behöver fattas. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Länsstyrelsens beslut 1995-05-18 

Allmänna utskottet 2014-01-17, § 7 

 

Yrkanden 

Margareta Johansson(åkl) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

att Länsstyrelsen i Västerbotten fastställer 

följande lydelse för § 7 i stiftelsens stadgar: 

”Styrelsen utses av Länsstyrelsen i Västerbottens län efter förslag av 

kommunstyrelsen i Åsele kommun för en tid av fyra år. Styrelsen utser inom sig 

ordförande och övriga funktionärer.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Länsstyrelsen Västerbotten 

Stefan Persson 
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Informationer 

 
 Verksamhetsuppföljning sociala avdelningen 

- LOV 

- Duvan 

- IFO 

- Värdegrundsarbeta 

- Svar på fråga från Margareta Johansson – Hur långt har  

   man kommit med anpassningen och översynen av  

   hemtjänsten? 

 

 Svar på fråga från Margareta Johansson – Vad har kommunen gjort av 

Förvaltningsrättens dom angående upphandlingen av boende för 

ensamkommande flyktingbarn? 

 Svar på fråga från Egon Persson – Jag vill ha information om 

handläggningen av ärendet beträffande Fredrikabon, som inte blev 

hämtad av akutbilen. 

 Svar på fråga från Egon Persson – Jag vill ha information om hur det nya 

flyktingboendet fungerar. 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar  
att notera informationen. 
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14.KS57 008 

Uppföljning av beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet presenteras en uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Sammanställning – Uppföljning av beslut   

 

Yrkanden 
Urban Lindström(s) yrkar att handläggaren för medborgarförslaget ”Sänd 

kommunfullmäktiges sammanträden på webben” får i uppdrag att till den 1/7 

skriftligt redovisa sin utredning av ärendet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen 

att uppdra till datasamordnaren att till medborgarförslaget ”Sänd  kommun-

fullmäktiges sammanträden på webben” att till den  1/7 inlämna ett skriftligt svar 

till kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Martin Göransson  
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Delegeringsbeslut 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen kan nämnd delegera ärenden till utskott, ledamot eller 

ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. 

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 

kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Kommun- 

styrelsen kan däremot återkalla lämnad delegering. 

 

Sektionschef fastigheter 

14.KS46 279  

Förvärvstillstånd (4 st) 

 

Förvaltningskamrer 
14.KS47 605  

Sammanställning av interkommunala avgifter barn och unga upp till 16 år i 

Västerbottens län 2014 

 

Administrativ chef 

13.KS161 021  

Ledighet för facklig förtroendeman 2013-10-01—12-31 

 

13.KS162 025  

Ledighet för egna angelägenheter 2013-10-01—12-31 

 

Kommunchef 
13.KS363 002 

Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) 

m m med Svenska Kommunalarbetareförbundet 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ovanstående redovisning. 
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Delgivningar 

 

Sveriges Kommuner och Landstings www.skl.se cirkulär nr: 

 

13:57 pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och 

intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt omräkning av förmåns- 

bestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2014 

 

13:58 hyreshöjning fr o m 2014-01-01 för lokaler med avtal knutna till  

konsumentprisindex, KPI 

 

13:65 Linköpings tingsrätts dom. Fråga om vilken anställningsform en arbets- 

tagare haft och hur anställningen upphört 

 

13:66 tecknande av tre överenskommelser inom socialtjänst och närliggande 

hälso- och sjukvård avseende en fortsättning av pågående utvecklingsarbeten 

under 2014 

 

13:67 basbelopp för år 2014 

 

13:68 konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare 

och förskollärare samt övergångsbestämmelser 

 

13:69 tekniksprånget i kommuner och landsting/regioner 

 

13:70 värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 

syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 

 

13:72 budgetförutsättningar för åren 2013-2017 

 

13:73 redovisningsfrågor 2013 och 2014 

 

13:75 förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OFP-KL) 

 

13:76 överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension  

(AKAP-KL) m m 

 

2  13.KS191  008 

Protokoll från Region Västerbotten 

- Primärkommunala delegationens sammanträde 2013-10-03 

- Förbundsstyrelsens sammanträde 2013-11-07 

- Förbundsfullmäktiges sammanträde 2013-11-28 

 

 

 

http://www.skl.se/
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3 

SmåKoms nyhetsbrev november 2013 

 

4 

Tidskriften Hela Sverige ska leva nr 5/2013 www.helasverige.se  

 

5  12.KS107  519 

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbotten 2012-2015 

www.regionvasterbotten.se/transport/kollektivtrafikmyndigheten/trafikförsörjnin

gsprogrammet/ 

 

6  12.KS269  519 

Länstransportplan för Västerbottens län 2010-2021 

www.regionvasterbotten.se/transport/transport-och-

infrastruktur/lanstransportplanen-2010-2021/ 

 

7  12.KS128  008 

Regional utvecklingsstrategi för Västerbotten 2014-2020 

www.regionvasterbotten.se/startsida/den-nya-regionala-utvecklingsstrategin-for-

2014-2020-har-antagits/ 

 

8 

Fördjupad insatsutvärdering samt olycksundersökning 

 

9  13.KS435  008 

Deltagande i Region Västerbottens projekt Regional mobil plattform  

 

10  13.KS429  008 

Samverkan om e-tjänster – LYST nämnden 

 

11  13.KS428  008 

Gemensam IT-organisation – LYST nämnden 

 

12  13.KS412  008 

Bergsstatens beslut  – Beviljat undersökningstillstånd för området Västansjö nr 

1001 i Åsele kommun 

 

13  13.KS413  008 

Bergsstatens beslut – Beviljat undersökningstillstånd för området Sängsjön  

nr 1001 i Åsele kommun 

 

14 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelsebeslut www.skl.se 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting   

Nr 9 - Förbättrad patientsäkerhet 2014 

Nr 14 – Fördjupade medicinska utredningar 2014-2015 

 

http://www.helasverige.se/
http://www.regionvasterbotten.se/transport/kollektivtrafikmyndigheten/trafikförsörjningsprogrammet/
http://www.regionvasterbotten.se/transport/kollektivtrafikmyndigheten/trafikförsörjningsprogrammet/
http://www.regionvasterbotten.se/transport/transport-och-infrastruktur/lanstransportplanen-2010-2021/
http://www.regionvasterbotten.se/transport/transport-och-infrastruktur/lanstransportplanen-2010-2021/
http://www.regionvasterbotten.se/startsida/den-nya-regionala-utvecklingsstrategin-for-2014-2020-har-antagits/
http://www.regionvasterbotten.se/startsida/den-nya-regionala-utvecklingsstrategin-for-2014-2020-har-antagits/
http://www.skl.se/
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Nr 15 – Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 

Nr 16 – Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014 

Nr 17 – Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 

Nr 18 – Stärka barnets rättigheter i Sverige  

Nr 19 – Fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård 2014 

 

15  13.KS51  730 

IVO:s beslut angående klagomål om nedläggning av särskilt boende Duvan i 

Åsele kommun 

 

16  13.KS393  008 

Region 8 – Remissvar avseende Regional innovationsstrategi 

  

Kommunstyrelsen beslutar 
att delgivningarna läggs till handlingarna.   
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Delgivningar 

 

1     

Informationsbrev – Nätverket för vindbruk 

 

2  14.KS45 008 

Nyhetsbrev – Destination South Lapland januari 2014 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
att delgivningarna läggs till handlingarna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


