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14.KS273  008 

Gemensam tjänst – Utvecklingsledare Integration 

Region 8 
 

Ärendebeskrivning 
Flyktingmottagandet och integrationsarbetet i inlandets åtta kommuner, 

Region8, är uppbyggt med egna organisationer i respektive kommun. 

Organisationerna skapar utifrån sina egna resurser lösningar för att klara 

uppdraget med att ge nyanlända en bra mottagning och etablering i 

kommunen. Varje enskild kommun har begränsade möjligheter att få ihop 

kombinationen med små volymer av nyanlända, höga kostnader och 

begränsade resurser till en verksamhet med hög kvalitet, tillgång till 

spetskompetens, relevant utbildningsutbud, arbetstillfällen, lägenheter m.m. 

Detta föranledde initiativet till en förstudie kring samverkan kommunerna 

emellan som genomfördes 2012. 

 

Syftet med förstudien var att om möjligt hitta former för ett gemensamt 

användande av regionens samlade resurser och kompetenser inom 

verksamhetsområdet. Samarbetet skulle ge kommunerna möjlighet att erbjuda 

nyanlända i regionen ett kvalitativt mottagande som även var 

kostnadseffektivt för kommunerna.  

 

Under 2013 uppdrog kommunchefsgruppen till ansvariga/motsvarande i 

integrationsfrågor inom Region 8s kommuner att sammanträffa och 

dokumentera det samarbete som förekommer, samt att bilda en arbetsgrupp 

med en representant från varje kommun för att utarbeta förslag på utökat och 

fortsatt samarbete, vilket har gjorts. 
 

För att samordna samverkan, organisera och driva arbetet framåt behövs det 

någon som aktivt jobbar med det. Av den anledningen föreslås inrättandet och 

anställningen av en utvecklingsledare som det första steget av den operativa 

delen av samarbetet.  

 

Länsstyrelsen avslår ansökan på grund av sökanden inte kunnat visa att den 

medfinansiering som ansökan förutsätter är säkrad. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2014-09-09, § 80 

Länsstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 
att kommunstyrelsens beslut 2014-09-09, § 80 upphävs. 

 

Expediering 

Kommunstyrelsen 
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14.KS65  008 

Kommunstyrelsens ansvarsutövande 2013 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisorerna har granskat kommunstyrelsens ansvarsutövande och 

kommit fram till att den sammanfattande bedömningen visar att styrelsen under 

sitt första år i den nya politiska organisationen i tillräcklig grad styrt och vidtagit 

aktiva åtgärder utifrån den information som erhållits. De bedömer dock att 

styrelsen inte i tillräcklig grad följer upp verksamheternas resultat. 

 

Revisionen skriver också ”I syfte att utveckla styrelsens ansvarsutövande 

rekommenderar vi att styrelsen prioriterar att utveckla sin uppföljning tex 

redovisning av resultat samt heltäckande uppföljning från utskotten och beslut 

tagna på delegation. Vi rekommenderar även att styrelsen ser över sin 

delegationsordning och säkerställer att beslutanderätt samt ansvar och 

befogenheter är tydliga i organisationen”. 

 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport 

Tjänstskrivelse 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 
att notera informationen  

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Kommunstyrelsen 
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14.KS22  042 

Budget 2015 – Information 
 

Ärendebeskrivning 
Budgetramar 2015 och plan 2016-2017 togs 2014-05-19 av kommunfullmäktige. 

 

Nya skatteprognoser har lagts till. 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 
att notera informationen. 
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14.KS299  042 

Investeringsbudget 2015 – Information 
 

Ärendebeskrivning 
Investeringsäskanden av verksamheter uppgår till 18 850 tkr för 2015. 

 

Beslutsunderlag 
Investeringsbudget 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 
att notera informationen. 
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14.KS287  459 

Översyn Renhållningen i Åsele Kommun  
 

Ärendebeskrivning  
En översyn av renhållningen behövs i Åsele Kommun. Ett led i detta är att upprätta 

en ny renhållningsförordning och göra en översyn på taxor och avgifter. Syftet skall 

vara att få en hållbar avfallshantering där den som producerar avfall skall betala för 

det den produceras.  

Beslut måste tas i vilken riktning vi skall gå. I investeringsbudgeten för 2015 finns 

objekt som tar sikte på ny teknik och att ny taxa skall tas i budget 2016, men 

inköpen måste göras 2015 för att implementeras innan taxan tas i bruk.  

 

Beslutsunderlag  
Utkast nya renhållningsföreskrifter  

Utkast på hur konstruktionen av avfallstaxa kan se ut  

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 
att fortsätta arbetet med att omarbeta renhållningsföreskrifter  

att fortsätta arbeta med nya taxor till budget 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Kjell-Erik Lindberg 
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14.KS266  008 

Remiss – vägledning för kommunal tillstyrkan vid till- 

ståndsprövning av vindkraft enligt 16 kap 4 § miljö- 

balken 
 

Ärendebeskrivning 
Energimyndigheten har i samråd med Naturvårdsverket tagit fram en vägledning 

för kommunal tillstyrkan enligt 16 kap 4 § miljöbalken vid tillståndsprövning av 

vindkraftverk. Syftet med vägledningen är att ge rekommendationer för 

tillämpning av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan. 

 

Samhälls- och byggnadssektionen har inget att erinra angående vägledningen. 

 

Beslutsunderlag 
Remiss Energimyndigheten 

Tjänsteskrivelse 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 
att Åsele kommun inte har något att erinra angående vägledningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Energimyndigheten 

Sofia Sparrfeldt 

Tony Johansson 
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14.KS263  008 

Skrivelse från Åsele Astma och Allergiförening 

angående lågstrålande områden runt Sörnoret och 

Tegelträsk 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele Astma- och Allergiförening vill att den nya översiktsplanen ska 

kompletteras med områdesbestämmelser för lågstrålande områden runt Sörnoret 

och Tegelträsk för att det ska vara juridiskt bindande. Området som ska skyddas 

ska vara så stort att ingen sändare finns inom en mil från bebyggelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Astma- och Allergiföreningen 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 
att inarbeta dessa områden i översiktsplanens tematiska tillägg om 

markanvändning 

att skicka ärendet till byggnadsinspektören och miljö- och hälsoskydds-

inspektören för beredning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Tony Johansson 

Sofia Sparrfeldt 

Astma- och Allergiföreningen 
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09.KS170  423 

Ansökan om förvärv av Snickaren 18 
 

Ärendebeskrivning 
2008-09-30 § 134 beslutade Åsele kommunstyrelse (ang. Snickaren 2) att: 

att Åsele kommun förvärvar del av fastigheten, 2 155 m² till ett pris av 37:50 

kr/m². 

 

2009-06-17 inkom skrivelse från Jonas Dannborg där han önskar köpa den del 

av fastigheten Snickaren 2 som Åsele kommun köpte av Statoil enligt köpe-

kontrakt dat. i Åsele 2009-10-19. Detta för att uppföra trafikbutik på tomten 

samt turistinformation och ett par ”rejäla” toaletter. 

Den förvärvade delen av Snickaren 2 avstyckades 2010 och infördes i 

fastighetsregistret 2010-09-21 med aktbeteckning 2463-10/29 och 

ärendenummer AC 091075 hos LM. Fastigheten erhöll fastighetsbeteckning 

SNICKAREN 18 och är på 2 157 m². Kostnaden för avstyckningen från 

Snickaren 2 uppgick till 22 000:- kr. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

 

Yrkanden 
Sylvia Samuelsson yrkar att kommunen avvaktar med försäljningen och att 

frågan om försäljning ska ingå i den totala planeringen runt rondellen. 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 
att avvakta med försäljningen 

att frågan om försäljning av fastigheten ska ingå i den totala planeringen runt 

rondellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Byggnadsinspektören 

Magnus Englund 
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13.KS176  253 

Ansökan om förvärv av Lomsjö 1:24 
 

Ärendebeskrivning 
Morgan Nordin Umeå, har framställt önskemål om att få köpa fastigheten 

Lomsjö 1:24. Sökande är ägare av stamfastigheten Lomsjö16:1 vilken omger 

Lomsjö 1:24 på tre sidor och en försäljning av fastigheten skulle göra 

arronderingen mer lämplig sett ur skogsbrukssynpunkt. 

   

Fastigheten avstyckades 1934 från dåvarande stamfastigheten Lomsjö 1:8 vilken 

1957 via sammanläggning med Lomsjö 4:7 bildade fastigheten Lomsjö 16:1. 

Fastigheten tjänar Lomsjö 16:1 med vägservitut över fastigheten samtidigt som 

Lomsjö 1:24 belastar Lomsjö 16:1 med ett vägservitut. 

Fastigheten är idag obebyggd med en yta om ca: 4 hektar varav ca. 6 000 m² 

utgör nedlagd betesmark. 

Innan köpehandlingar upprättas ev. låta göra en opartisk värdering av 

fastighetens skogsinnehåll, vilket tillsammans med köpeskillingen ev. skall 

utgöra den totala köpeskillingen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Skrivelse från Morgan Nordin 

 

Yrkande 
Tommy Danielsson yrkar att fastigheten säljs för 102 100 kr. 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 
att försälja fastigheten Lomsjö 1:24 till Morgan Nordin för 102 100 kr 

att köparen står för förrättnings- och lagfartskostnader 

att uppdra till handläggaren av fastighetsförsäljningsärenden att upprätta 

köpekontrakt och genomföra försäljningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Morgan Nordin 

Byggnadsinspektören 
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14.KS290  317 

Gatlyse 
 

Ärendebeskrivning 
Skrivelse har inkommit från ÅIK, Barn och utbildnings sektionen som driver 

verksamhet på fritidsgården. På fredagar har man verksamhet till kl. 24.00 och 

gatlyset släcks 23.30. För ungdomarnas säkerhet vill man att gatlyset ska vara 

tänt till 00.30. Detta skulle medföra att om det är tänt 1 timme extra varje fredag, 

så skulle det bli ca 30 timmar per år. 

 

Beslutsunderlag 

Bif. Skrivelser 

 

Yrkande 
Sylvia Samuelsson yrkar att det görs en utvärdering av besparingseffekten, både 

ur ekonomisk och ur trivselsynpunkt, av de åtgärder som genomförts (tidigare 

släckningstid, energilampor etc). 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 
att utöka tiden gatlyset är tänt på fredagar till kl 00.30 

att uppdra till tekniska avdelningen att göra en utvärdering av genomförda 

besparingsåtgärder avseende gatlyset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Magnus Englund 
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14.KS268 008 

Utredning angående utveckling av kommunens kultur- 

anläggningar - Information 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen har fått uppdraget att i samarbete med Jenny Lundqvist och 

berörda föreningar inkomma med förslag till utformning av en workshop för 

utarbetande av en kommunal viljeinriktning för kulturanläggningar. 

 

Näringslivutvecklaren fick i uppdrag av kommunchefen att undersöka ärendet 

och har i dialog med berörda kommit fram till ett förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Skrivelse  

Dialog med ansvarig tjänsteman. 

 

Yrkande 
Sylvia Samuelsson yrkar att en handlingsplan för utveckling av kommunens 

kulturanläggningar, inkl kulturhuset, tas fram. 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 
att ansvarig tjänsteman får utreda möjligheterna och med egna resurser eller 

med tillförda resurser arbeta med ärendet 

att handlingsplan för kommunens kulturanläggningar, inkl kulturhuset, tas fram 

att tills vidare avvakta med workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Robert Borgén 
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14.KS301  008  

Utreda pensionslösningar för att växla in unga i arbete 

inom kommunen 
 

Ärendebeskrivning 
Med hänvisning till kommunens personella åldersstruktur och dagens 

arbetsmarknad, där många unga lämnar kommunen för arbete och studier på 

annan ort, finns behovet att utreda möjligheten att få dessa att stanna kvar genom 

att bereda tjänster inom kommunen. Vid varje årsredovisning redovisar 

kommunen antalet personer som kommer att gå i pension inom de närmaste fem 

åren. Utfallet ligger varje femårsperiod mellan 15-20% av total personalstyrka. 

Konkurrensen på dagens arbetsmarknad visar på behovet att göra en utredning 

av möjligheten till individuella pensionslösningar för att se om det finns utsikter 

att skynda på växlingen för att få in och behålla de unga i arbete i Åsele.   

Denna utredning sammanfaller också med kommunens tankar att erbjuda hundra 

procents tjänstgöringsgrad. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 
att ge kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten till pensionslösningar 

tillsammans med KPA 

att kostnader för utredning belastar kommunstyrelsen objekt 1012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Nils-Petter Grenholm 
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14.KS302  008 

Organisation räddningstjänsten ledning samverkan 

Åsele-Dorotea 
 

Ärendebeskrivning 
Den nuvarande räddningschefen går i pension 2015-01-31 och en analys har 

tagits fram för regionens tre kommuner, analysen har presenterats för 

kommunerna. Den analysen godtog man ej utan det finns en önskan om fortsatt 

samverkan mellan Dorotea och Åsele. Ingen har därefter fått i uppdrag att föra 

processen vidare. Dorotea kommun har sagt upp avtalet. Avtalet gäller 

räddningschef 50%, RCB beredskap 1/3 samt krisberedskap 25 %. Ett nytt 

förslag till samverkan har tagits fram för en framtida lösning mellan Åsele och 

Dorotea som kan jobbas vidare med. 

  

Beslutsunderlag 
Förslag till ledningsorganisation räddningstjänsten Åsele och Dorotea 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar 
att kommunchefen får i uppdrag att arbeta vidare med processen till organisation 

och samverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Nils-Petter Grenholm 
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14.KS72  008 

Kurser/konferenser 

 

► Inbjudan – Jämställd regional utveckling den 15 oktober 2014 i Umeå. 

 

► Inbjudan till dialogseminarium om lokal och regional samverkan för att få  

 flera unga, utlandsfödda, arbetslösa och sjukskrivna i arbete den 16 oktober 

 2014 i Umeå. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
att inbjudningarna läggs till handlingarna. 
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Delgivningar 

 

1 

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

 

14:24 avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kulturskolorna 

läsåret 2014/2015 

 

14:27 komplettering till cirkulär 14:13 om samverkan mellan kommunal 

räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikopter 

 

14:32 budgetförutsättningar för åren 2014-2017 

 

14:34 konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare  

och förskolelärare samt övergångsbestämmelser 

 

2 

Länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingens - Informations- och 

prognosbrev 

 

3 

SmåKoms nyhetsbrev augusti 2014 

 

4  14.KS259 008 

Redovisning av konsumentvägledning 2014-01-01—06-30 

 

5 

Arbetsförmedlingens pressmeddelande – Arbetsmarknadsläget i Västerbottens 

län i slutet av augusti 2014 

 

6  14.KS221 008 

På uppdrag av Åsele Näringslivsstiftelse som ett projekt finansierat av Leader 

Lappland har rapporten - Sevärt Lappland – tagits fram 

 

7 

Kammarrätten i Sundsvalls beslut – Överklagat avgörande, förvaltningsrätten i 

Umeås dom den 4 december 2013 i mål nr 1160-13 

 

8 

Hela Sverige ska leva - Landsbygdspolitiskt program, Fem valfrågor och 100-

lista 

 

9  14.KS17 133 

IVO:s beslut – Tillsyn av handläggning av ärenden gällande ensamkommande 

barn och unga, Åsele kommun 

  

http://www.skl.se/
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Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår 
att delgivningarna läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 


