
   ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

   Kommunstyrelsen 2019-09-24 Sida 1 av 42 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid  Kulturhuset kl 13.00 

Paragrafer  89 - 118 

Beslutande  Andreas From  (s)  Ordförande 

  Jim Danielsson (c) Vice ordförande 

  Linnéa Lindberg (Åp) 

  Gunnel Jonsson (s) 

  Torsten Lundborg (L) 

  Anna Enfeldt  (c) 

  Urban Lindström (s) 

  Tommy Danielsson (s)  

  Åsa Eriksson  (c)  

Närvarande ersättare Gerhard Sannsell (s) 

  Marita Hansson (c)  

Övriga deltagare Nils-Petter Grenholm, kommunchef   

Jeanette Olofsson, sekreterare 

Eva-Lena Johansson, socialchef § 

Marcus Helletun, teknisk chef § 

Ulrika Lindberg Persson, enhetschef § 

Sylvia van den Eijnde, fastighetsingenjör § 

Sabine Bösinger, ekonomichef § 

Bo Rehnberg, revisor PwC § 

Roger Sandström, revisor § 

Rune Harr, revisor § 

Karin Scherdin, revisor § 

Sören Skoglund, revisor § 

Utses att justera Jim Danielsson  (c)   

Justeringens tid och plats Kommunkansliet 

Sekreterare   

  Jeanette Olofsson 

Ordförande   

  Andreas From (s) 

Justerare    

  Jim Danielsson (c)    

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Kommunstyrelsen   

                          Sammanträdes- 2019-09-24 Datum för anslagets uppsättande: 2019-10-03 

                          datum: 

                            Datum för anslagets nedtagande:  2019-10-25 

Protokollets förvaringsplats:  Kommunkansliet 

 

Underskrift:   
 

 Petra Danielsson 





ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2019-09-24 Sida 2 av 42 
 

 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

Innehåll 

§ 89 ÄNDRINGAR I DAGORDNINGEN ................................................................................................................ 3 

§ 90 INFORMATIONER ...................................................................................................................................... 4 

§ 91 AVBETALNINGSPLAN ................................................................................................................................ 5 

§ 92 FÖRSLAG TILL TRAFIKÅTGÄRDER FÖR ÖKAD SÄKERHET FÖR DEN OSKYDDADE TRAFIKANTEN ................. 6 

§ 93 ANSÖKAN OM FÖRÄNDRAT LÅN FÖR FÖRENING ...................................................................................... 7 

§ 94 ÅTERINFÖRANDE AV PERSONALUTSKOTT/ÄNDRING AV REGLEMENTE .................................................... 8 

§ 95 BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅR 2018 FÖR DIREKTIONEN I PARTNERSKAP INLAND - AKADEMI NORR ..... 9 

§ 96 REVISION: ARBETE MED DATASKYDDSFÖRORDNINGEN ÅSELE KOMMUN .............................................. 10 

§ 97 ANMÄLAN AV MOTION - ANSTRÄNGD EKONOMISK SITUATION............................................................. 11 

§ 98 GALLRINGSBESLUT FÖR RENENS KABEL-TV & INTERNET INOM ÅSELE KOMMUN ................................... 13 

§ 99 UPPTÄNDNING AV GATULYSE ................................................................................................................. 14 

§ 100 MEDBORGARFÖRSLAG - TÄNDA NEDSLÄCKTA GATLYSEN I SÖRNORET ................................................. 15 

§ 101 SKRIVELSE - NEDSLÄCKT VÄGBELYSNING LÖGDA .................................................................................. 16 

§ 102 TILLSYN AVSEENDE KOMMUNENS EFTERLEVANDE AV LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR ...... 17 

§ 103 EGENKONTROLL AV MÅLUPPFYLLNAD I KOMMUNENS HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAG (2003:778) 

OM SKYDD MOT OLYCKOR FÖR PERIODEN 2015 - 2018 ................................................................................. 18 

§ 104 RIKTLINJER - BESÖK INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MED BIBEHÅLLEN LÖN .......................................... 19 

§ 105 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPLAN .............................................................................................................. 21 

§ 106 FÖRFRÅGAN OM SÄRSKILD MEDLEMSINSATS ÅR 2019 - KOMMUNINVEST .......................................... 22 

§ 107 TORVSJÖ KVARNAR - DRIFTSBIDRAG .................................................................................................... 23 

§ 108 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2018 .................................................................................................. 24 

§ 109 SERVICETJÄNSTER ÅT ÄLDRE ................................................................................................................. 26 

§ 110 NY ERSÄTTNINGSMODELL GÄLLANDE UTBETALNINGAR AV EKONOMISTÖD TILL SKÄLIGA KOSTNADER 

ENLIGT LSS 9 § 2 ............................................................................................................................................. 27 

§ 111 AVGIFTSBELÄGGA BOENDESTÖDSINSATSER ......................................................................................... 29 

§ 112 BEHOV AV ASSISTENT ........................................................................................................................... 30 

§ 113 UTÖKNING AV PERSONALBEMANNING I GRUNDSKOLAN ..................................................................... 31 

§ 114 FÖRBEREDELSEKLASS ÅSELE CENTRALSKOLA ........................................................................................ 33 

§ 115 LEDNINGSANSVAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INOM ELEVHÄLSAN ................................................... 34 

§ 116 GENOMLYSNING SOCIALTJÄNSTENS VERKSAMHETSOMRÅDE .............................................................. 35 

§ 117 DELEGERINGSBESLUT ............................................................................................................................ 36 

§ 118 DELGIVNINGAR ..................................................................................................................................... 39 

 



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2019-09-24 Sida 3 av 42 
 

 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

§ 89 Ändringar i dagordningen 
 

Ärendebeskrivning 
Ärende 17 och 28 i föredragningslistan flyttas och tas upp som ärende 3 och 4. 

Resterande ärenden förskjuts därefter. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna ändringarna i föredragningslistan. 
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KS-2019-109 

§ 90 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
 

Visning av Bofinken 

Kommunstyrelsen får en visning av Åseborgs nya avdelning Bofinken plan 1 

som är under färdigställande. Teknisk chef, socialchef, enhetschef och 

fastighetsingenjör visar runt och förklarar hur och varför man byggt som man 

byggt gällande val av färger, material, struktur och layout samt hur man 

anpassat lokalerna för både personal och boende. 

Revisionen 

De valda revisorerna och revisor från PwC informerar om revisionens uppdrag 

och ansvar. Uppdraget är delvis reglerat i lag och enligt rekommendationer 

från SKL samt utifrån lokala behov och försättningar. Under hösten kommer 

revisionen att titta djupare på Kommunstyrelsens uppsiktsansvar över bolag, 

stiftelser och nämnder.  

Statistik: SCB och Kolada 

På grund av det ekonomiska underskottet 2018 har ekonomichef tillsammans 

med socialchef gjort en analys av den statistik som finns i Kommun- och 

Landstingsdatabasen (Kolada) och befolkningsprognoser från SCB för Åsele 

Kommun. Statistiken visar att Åsele avviker stort jämfört med andra kommer 

vad gäller antalet platser i särskilda boende och kostnad för dem sett till antal 

invånare och befolkningsstruktur. 

Prognosen visar att befolkningsminskningen kommer att avta och att anlet 

kommer att stabiliseras. Vi kommer att få en större andel barn och personer 

över 80 år med en lägre andel i arbetande ålder. Den så kallade 

försörjningskvoten kommer att öka och det beräknas bli svårt att få tillräckligt 

många arbetande att fylla det kompetensbehov både kommunen och 

näringslivet har. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att notera informationen  
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KS-2019-454 

§ 91 Avbetalningsplan 
 

Ärendebeskrivning 
Ett företaget är hyresgäst hos kommunen. På grund av olika omständigheter 

har företaget haft svårigheter att betala sina hyresfakturor.  

Företaget har tidigare varit i kontakt med tekniska chefen samt 

näringslivschefen och ansökte nu om en avbetalningsplan för att förhindra, att 

nästa steg i fordringsindrivning blir genomfört (betalningsföreläggande till 

Kronofogdemyndigheten). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Muntlig information 

Allmänna utskottet 2019-09-3-03, § 115 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att avslå avbetalningsplan med hänvisning till att de givna förutsättningarna 

inte uppfylls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Företag 

Tekniska 

Ekonomi  
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KS-2019-409 

§ 92 Förslag till trafikåtgärder för ökad säkerhet för den 

oskyddade trafikanten 
 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har överlämnat till kommunstyrelsen för vidare 

handläggning och beslut att genomföra utarbetade förslag och förbättringar av 

gatumiljön för att i större omfattning trygga den oskyddade trafikanten i vårt 

samhälle och då framförallt barn och äldre. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagor, miljö- och bygg 

Komplettering av utredning 

Yttrande, tekniska 

Muntlig information 

Yrkanden 
Urban Lindström (s) yrkar att ärendet återremitteras till Miljö- och 

byggnadsnämnden med direktiv om att ta ett helhetsbegrepp i trafikfrågan för 

hela kommunen.  

Jim Danielsson (c) yrkar bifall till Urban Lindströms (s) förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att ärendet återremitteras till Miljö- och byggnadsnämnden med direktiv om 

att ta ett helhetsbegrepp i trafikfrågan för hela kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Miljö- och Byggnadsnämnden 

Tekniska  
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KS-2019-338 

§ 93 Ansökan om förändrat lån för förening 
 

Ärendebeskrivning 
En förening har lämnat in en förfrågan om förändringar av deras lån hos 

kommunen. 

Beslutsunderlag 
Förfrågan 

Skuldbrev, amorteringsplan och bokslut 2017 

Allmänna utskottet 2019-06-18, § 81 

Åtgärdsplan 

Yrkande 
Urban Lindström (S) yrkar att föreningen beviljas halverad amorteringstakt 

under resterande 2019 och 2020 och att det under tiden förs den dialog med 

golfklubben i syfte om att de ska vara tillbaka till planerad amorteringstakt 

senast utgången av 2020. 

Torsten Lundborg (L) yrkar att föreningen också inkommer med en ny och 

förbättrad åtgärdsplan. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att bevilja föreningen halverad amorteringstakt under resterande 2019 och 

2020. 

Att en dialog förs med föreningen syfte om att de ska vara tillbaka till planerad 

amorteringstakt senast utgången av 2020. 

Att uppdra till föreningen att inkomma en ny och förbättrad åtgärdsplan. 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Sökande förening 

Ekonomi  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2019-09-24 Sida 8 av 42 
 

 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

KS-2017-409 

§ 94 Återinförande av personalutskott/ändring av 

reglemente 
 

Ärendebeskrivning 
Beslut i personalfrågor sker idag i AU där personalchefen bereder och föredrar 

ärenden, t.ex. centrala avtalsfrågor, lönenivåer, lönekartläggning m.m. 

Anställning av personal är delegerat till kommunchef och verksamhetschefer, 

som bäst känner till verksamhetens behov och vilka kompetenser man behöver. 

Syfte med förändring: 

Det finns ett behov av att långsiktigt arbeta med arbetsmiljöfrågor, rekrytering 

och kompetensförsörjning samt organisations- och utvecklingsfrågor. Här kan 

ett PU stötta personalavdelningen genom att följa utvecklingen inom viktiga 

områden, som rör personalens arbetssituation. PU kan också delta i beredning 

av ärenden som rör arbetsmarknadspolitiska åtgärder och övergripande 

personal- och lönepolitiska frågor. 

För att införa ett personalutskott måste Kommunfullmäktige revidera 

Kommunstyrelsens reglemente. 

Beslutsunderlag 
Förslag förändring av kommunstyrelsens reglemente 

Beskrivning Införande av Personalutskott 

Allmänna utskottet 2019-01-22, § 13 

Allmänna utskottet 2019-09-03, § 95 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta nytt reglemente 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige 
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KS-2019-406 

§ 95 Beslut om ansvarsfrihet år 2018 för direktionen i 

Partnerskap Inland - Akademi Norr 
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr 

avseende år 2018 fastställdes av direktionen 2019-02-15. 

Eftersom Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett kommunalförbund med 

direktion så skall frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 

fullmäktige. 

Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att 

direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2018 års 

verksamhet, samt att kommunalförbundets årsredovisning för 2018 godkänns. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Akademi Norr 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr Årsredovisning 2018 

Revisionsberättelse för 2018 

Protokoll direktionens sammanträde 2019-02-15 

Allmänna utskottet 2019-09-03, § 97 

Jäv 
Linnéa Lindberg (Åp) anmäler jäv. 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att bevilja direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi 

Norr ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 

Att godkänna årsredovisning 2018 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige 



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2019-09-24 Sida 10 av 42 
 

 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

KS-2019-378 

§ 96 Revision: arbete med dataskyddsförordningen Åsele 

Kommun 
 

Ärendebeskrivning 
Den 25 maj 2018 trädde den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) i 

kraft vilket medfört ett stort arbete i kommunen för att uppfylla de nya 

lagkraven. Ett av lagkraven är att utse ett dataskyddsombud för varje 

myndighet. I Åsele har Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden och 

Valnämnden utsett Isak Nyberg, Skellefteå Kommun, till dataskyddsombud. Vi 

och flera andra inlandskommuner köper den tjänsten från Skellefteå. 

Dataskyddsombudets roll är att både vara stödjande och bistå med kompetens i 

vårt arbete med GDPR, vara en kontaktperson för medborgarna och fungera 

som en intern revisor i vårt arbete. 

Dataskyddsombudet besökte Åsele under maj 2019 för en första revision av 

vårt arbete och har nu inlämnat en revisionsrapport med förslag till 

förbättringar. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport: Revision arbete med dataskyddsförordningen Åsele 

Kommun. 

Allmänna utskottet 2019-09-3-03, § 98 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att notera informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
GDPR-samordnare  
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KS-2019-301 

KS-2019-410 

§ 97 Anmälan av motion - ansträngd ekonomisk situation 
 

Ärendebeskrivning 
En motion har inlämnats till Kommunfullmäktige 2019-05-27 från Centern, 

Liberalerna och  

Vänsterpartiet angående kommunens anstränga ekonomiska situation och 

minusresultat 2018. Det föreslås att kommunen anlitar SKL (Sveriges 

Kommuner och Landsting) för deras ”Analys av kommunens ekonomi och 

ekonomistyrning”. Analyser består av fem delar: 

1. Nulägesanalys av kommunens ekonomi, via de till SCB inrapporterade 

räkenskapssammandragen 

2. Kommunens ekonomistyrning, via intervjuer med politiker och 

tjänstepersoner 

3. Framtidsanalys av kommunens ekonomi, via demografisk analys på fem 

års sikt 

4. Sammanfattande iakttagelser, bedömning och förslag 

5. Presentation av Analysgruppens analysarbete 

Kostanden för analysen är 85 000 kr 

I samband med årsredovisning har även ekonomichef gjort en utredning av 

orsaken till avvikelsen genom statistisk analys utifrån Koladas nationella 

register. Utredningen visar att Åsele avviker kraftigt mot genomsnittet i Sverige 

vad gäller antalet platser i särskilt boende. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 

Specifikation SKL: Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning 

Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 47 

Tjänsteskrivelse 

Analys ekonomiskt underskott 2018 

Befolkningsprognos 

Allmänna utskottet 2019-09-3-03, § 99 

Yrkanden 
Jim Danielsson (c) yrkar att motionen bifalls. 

Urban Lindström (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förlag. 
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Ärendegång 
Ordförande ställer de två yrkanden mot varandra och finner att 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Allmänna utskottets förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att motionens avslås 

Reservationer 
Jim Danielsson (c), Anna Enfeldt (c), Åsa Eriksson (c) och Torsten Lundborg (L) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Jim Danielssons (c) yrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige  
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KS-2019-407 

§ 98 Gallringsbeslut för Renens kabel-tv & Internet inom 

Åsele Kommun 
 

Ärendebeskrivning 
Renens kabel-tv ägs och driftas av Åsele kommun. Renens kabel-tv har haft 

kabel-TV sedan 1991. Renens kabel-TV driftar även ett antal fiber nät i 

kommunen, på dessa nät kan man idag ta del av olika tjänsteutbud så som 

Kabel-tv, Internet mm. 

Gallringsbeslut för Renens handlingar har saknats och för att gallring ska 

kunna utföras behövs ett gallringsbeslut från Kommunstyrelsen som är 

arkivmyndighet. 

Beslutsunderlag 
• Arkivreglemente för Åsele Kommun KS-2009-37  

• Bevara eller gallra 7 – råd om teknisk verksamhet, mark, fastigheter 

samt bostadsförsörjning i kommuner, landsting/region (2014), som ges 

ut av SKL och Riksarkivet 

• RA-FS 1995:2, Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av 

handlingar rörande teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt 

bostadsförsörjning hos kommuner och landsting 

• Arkivlag (1990:782) 

Allmänna utskottet 2019-09-3-03, § 100 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att avtal med kund för kabel-tv och Internet får gallras i samband med 

uppsägning av avtal. 

Att ekonomisk redovisning får gallras efter 10 år. 

Att övriga handlingar får gallras enligt de allmänna gallringsråd som anges i 

skriften Bevara eller gallra 7, kapitel 14. 

 

 

 

 

Expediering 
Renens KabelTV och Internet 

Registrator, Intern Service  
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KS-2019-22 

§ 99 Upptändning av gatulyse 
 

Ärendebeskrivning 
2019-02-12 tog kommunstyrelsen beslut att tända gatubelysning genom hela 

natten. Från byar har det inkommit önskemål att istället för att låta lyset brinna 

hela natten på bara utvalda stolpar, tända upp alla lampor men med släckt 

under nattetid. I byarna blir det långa sträckor som blir mörka.  

Beräkning visar att vid 6h och 50 minuter släckt per natt så går det jämt upp 

mot hel natt tänt.  

Beslutsunderlag 
Rutin Gatubelysning Byar.   

Kommunstyrelsen 2019-02-12, § 25 

Allmänna utskottet 2019-09-3-03, § 102 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att fastställa undantagsrutin gatubelysning byar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Tekniska 
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KS-2019-229 

§ 100 Medborgarförslag - Tända nedsläckta gatlysen i 

Sörnoret 
 

Ärendebeskrivning 
En boende i Sörnoret har inlämnat ett medborgarförslag om att tända upp fyra 

nedsläckta ljuspunkter för att öka tryggheten. 

Kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att utreda och 

besluta i ärendet. 

I och med att fler byar har synpunkter har tekniska avdelningen arbetat fram 

en undantagsrutin för byar att ansökan om, se § 94. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Rutin Gatubelysning byar 

Allmänna utskottet 2019-09-3-03, § 103 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att Sörnorets byaförening inkommer med ansökan om undantag enligt 

föreslagen rutin. 

Att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Sörnorets byaförening 

Tekniska  
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KS-2019-441 

§ 101 Skrivelse - Nedsläckt vägbelysning Lögda 
 

Ärendebeskrivning 
Lögda Bygdegårdsföreningar har inlämnat en skrivelse om att tända upp sju 

nedsläckta ljuspunkter för att öka tryggheten. 

I och med att fler byar har synpunkter har tekniska avdelningen arbetat fram 

en undantagsrutin för byar att ansökan om, se § 94. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 

Rutin Gatubelysning byar 

Allmänna utskottet 2019-09-3-03, § 104 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att Lögda byaförening inkommer med ansökan om undantag enligt föreslagen 

rutin. 

Att skrivelsen därmed anses besvarat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Lögda byaförening 

Tekniska  
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KS-2019-449 

§ 102 Tillsyn avseende kommunens efterlevande av Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Västerbottens Läns representanter genomförde 2019-01-15 ett 

tillsynsbesök vid Åsele kommun. 

Syftet med tillsynsbesöket var att fastslå om Åsele kommun uppfyller de 

lagkrav som ställs på kommunen i lagstiftningen enligt Lag 2003:778 om skydd 

mot olyckor. 

Efter besöket fick kommunen möjlighet att yttra sig kring ett antal punkter där 

Länsstyrelsen hade frågeställningar. Denna skriftväxling följdes av att bifogat 

beslut tillsändes kommunen. 

Länsstyrelsen har i ett antal punkter ålagt kommunen att förbättra sin 

uppfyllnad av de i lagen preciserade kraven men i övrigt godkänt det 

genomförda arbetet.   

Beslutsunderlag 
Beslut från Länsstyrelsen i Västerbottens län. 

Allmänna utskottet 2019-09-3-03, § 107 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att notera informationen 

Att uppdra till räddningschefen att tillse att de åtgärder som krävs i beslutet 

genomföres och redovisas enligt önskemål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Räddningschef  
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KS-2019-467 

§ 103 Egenkontroll av måluppfyllnad i kommunens 

handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor för perioden 2015 - 2018 
 

Ärendebeskrivning 
I handlingsprogrammet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, har 

kommunen angett mål för verksamheterna inom området skydd mot olyckor. 

Enligt lagen skall kommunen följa upp och utvärdera den verksamhet som 

bedrivits enlig LSO. Dels skall utvärderingen visa på om de uppställda målen  

uppfyllts samt påvisa kommunens förmåga att utföra räddningsinsats och 

bedriva ett olycksförebyggande arbete.  

Utvärderingen skall enligt begäran redovisas till länsstyrelsen för granskning 

av den genomförda egenkontrollen.   

Verksamheterna har med räddningschef som samordnare genomfört 

uppföljning och utvärdering av säkerhets- och prestationsmålen i det för 

perioden gällande kommunala handlingsprogamet enligt LSO.  

Beslutsunderlag 
Svarformulär med uppföljda/utvärderade säkerhets- och prestationsmål för 

Åsele kommuns handlingsprogram enligt LSO för perioden 2015–2018. 

Allmänna utskottet 2019-09-3-03, § 108 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att godkänna genomförd egenkontroll av måluppfyllnad i kommunens 

handlingsprogram enligt LSO för perioden 2015–2018.  

Att uppdra till räddningschefen att redovisa resultatet och fullmäktigebeslut 

till länsstyrelsen enligt deras begäran. 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Räddningschef  
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KS-2019-197 

§ 104 Riktlinjer - Besök inom hälso- och sjukvård med 

bibehållen lön 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommunhar tre (3) dagar/år för akutbesök och besök inom hälso-och 

sjukvård med bibehållen lön. Beslut togs i KS 2013-09-04 (13.KS305) att utöver 

centralt avtal bevilja ledighet med lön om det är nödvändigt att besöket sker på 

arbetstid med tre (3) dagar/år.  

Centralt avtal ”Allmänna bestämmelser, AB, kap. 6,  § 28 mom. 10. 

”Besök inom hälso- och sjukvård med bibehållen lön. 

Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet 

med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom 

eller olycksfall. 

Arbetsgivaren kan även i övrigt bevilja ledighet med lön för besök inom hälso- och 

sjukvård”. 

”Anmärkning  

Momentet ska inte tillämpas som avses i mon. 1 a) och b) för tid då sjuklön utges enligt 

SjLL/avtalet (Sjuklönelagen) eller sjukpenning utges enligt SFB 

(Socialförsäkringsbalken).” 

Riktlinjer  

Det gäller endast akutbesök inom hälso- och sjukvård, inte bokat besök eller 

remiss. Med akut sjukdom avses hastigt insjuknande och/eller smärta och med 

olycksfall, en plötslig oförutsedd händelse. 

Inte bevilja övrig ledighet med lön för besök inom hälso- och sjukvård. Vid 

övriga tillfällen för besök inom hälso- och sjukvård ansöks om semester, 

flexledigt, kompledigt eller tjänstledigt utan lön. 

Beslutsunderlag 
Centralt avtal ”Allmänna bestämmelser, AB, kap. 6, § 28 mom. 10. 

Sammanträdesprotokoll (13.KS305) 

Bilaga: Besök inom hälso-och sjukvård med bibehållen lön 

Allmänna utskottet 2019-04-02, § 55 

Kommunstyrelsen 2019-04-16, § 39 

Allmänna utskottet 2019-09-3-03, § 111 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att följa centralt avtal, AB. Kap. 6 § 28 mom. 10. vilket innebär att bevilja besök 

inom hälso-och sjukvård med bibehållen lön en (1) dag/år för akut sjukdom. 

Att riktlinjerna börjar gälla 2019-11-01.  
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Att uppföljning görs efter 6 månader 2020-04-30. 

Att uppdra till kommunchef att påbörja en utredning för hur kommunen kan 

jobbar på ett proaktivt sätt med att förebygga sjukdom och sjukskrivningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Löner 

Chefer och arbetsledare  
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KS-2016-195 

§ 105 Bostadsförsörjningsplan 
 

Ärendebeskrivning 
Bostadsförsörjningsplan för Åseles kommun ska fastställas av 

kommunfullmäktige 2019. Kommunkansliet har ett samordnande ansvar för 

framtagandet av planeringsunderlaget. Arbetet med framtagandet har dock 

skett på uppdrag av Kommunstyrelsen till Miljö och byggnadsnämnden/Roger 

Söderström och Stiftelsen Åselehus/Jessica Oderstål.  

Som planeringsunderlag används statistikuppgifter från SCB, Boverket, 

Lantmäteriet m.fl. samt uppgifter från olika delar av kommunens egen 

förvaltning.  

Beslutsunderlag 
Planeringsunderlag 

Riktlinjer 

Statistikbilaga 

Allmänna utskottet 2018-11-13, § 135 

Allmänna utskottet 2019-09-3-03, § 112 

Yrkanden 
Gunnel Jonsson (s) yrkar att planen återremitteras för fortsatt beredning på 

grund av flera felaktigheter i planen. Urban Lindström (s) yrkar bifall till 

Gunnel Jonssons (s) förslag.  

Kommunstyrelsen beslutar 
Att återremittera bostadsförsörjningsplan 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Byggnadsinspektör 

Stiftelsen Åselehus  
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KS-2019-453 

§ 106 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2019 - 

Kommuninvest 
 

Ärendebeskrivning 
För att undvika framtida finanskriser vill EU höja bankernas och 

finansinstitutens kapitalbas. Syftet är att finansaktörerna ska säkerställa sin 

betalningsförmåga  

i stressade situationer. De lagkrav på bl.a. större kapital som växt fram i 

kölvattnet av finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning.  

Kommuninvests föreningsstämma fastställde 2015-04-16 nya stadgar för 

Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bl.a. tillkommit en 

möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller 

flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska 

insatsskyldighet som följer av medlemskapet.  

Aktuellt har Åsele Kommun lagt in insatskapital med 747,02 kr per invånare, 

total insatskapital 2 105 857 kr, inklusive den från stämman beslutade årsinsats 

2019 med 79 435 kr. Åsele Kommun har därmed uppnådd mer än 75 % av 

högsta nivån. För att komma upp till högsta nivån (900 kr per invånare) återstår 

ett insatsbelopp med ca 431 tkr.  

Räntan på insatskapitalet för 2018 fastställdes av stämman 2019 till 1,5 %. 

Kommunen har möjligheten att erlägga någon särskild insats i 2019, alternativ 

kan kommunen ökar insatsnivån med de årliga insatser som kommande 

stämmor beslutar. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Kommuninvest: ”Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2019” 

Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet 2019-09-3-03, § 113 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att inte erlägga någon särskild insats i 2019. 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige 
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KS-2019-487 

§ 107 Torvsjö Kvarnar - Driftsbidrag 
 

Ärendebeskrivning 
Torvsjö kvarnar är en unik anläggning, den enda av sitt slag i Sverige. Under 

flera år har Stiftelsen kämpat för att hålla kvarnarna i gång och försökt att göra 

platsen attraktiv för både besökare och medborgare i Åsele.  

Turistiskt sätt är Torvsjö kvarnar mycket viktigt för Åsele. Många besöker 

Åsele endast för kvarnarnas skull. Dock har vi på Tillväxt & Utveckling 

(Kultur, Fritid och Turism) ingen ekonomi för att underhålla anläggningen.  

Det finns ett Riksintresse i anläggningen och Länsstyrelsen hjälper till med 

kostsamma renoveringar. Bara under året har flera hundra tusen gått till 

kvarnar och i detta nu renoveras dammar. Men dessa renoveringar sker endast 

under förutsättning att Åsele Kommun sköter sin del. Kommunen måste 

leverera kvalitet. Detta bör vara i allas intresse då Länsstyrelsen inte kommer 

att kunna ge stöd om Torvsjö inte sköts väl. 

Det har länge varit oklarheter när det gäller driftsbidraget i Torvsjö. 

Länsstyrelsen har de senaste åren betalat ut ett driftbidrag för slåtten, 

markvård och mindre reparationer. Det är dock varje år stridigheter om var 

kostnaderna för ström, vatten, avlopp och vaktmästare ska tas från. Detta är 

inte acceptabelt då anläggningen har ett stort historiskt värde samt är i både 

turistiskt och pedagogiskt syfte mycket viktigt för Åsele. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet 2019-09-3-03, § 118 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att driftsbidrag om 70 000 kr för 2019 finansieras inom FTK befintliga budget. 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att ett årligt driftsbidrag för Torvsjö kvarnar på 70 000 kr öronmärks och 

tilldelas FTK budget under 2020-2022. 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige 

Fritid, Kultur och Turism  
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KS-2019-326 

§ 108 Patientsäkerhetsberättelse 2018 
 

Ärendebeskrivning 
En patientsäkerhetsberättelse för 2018 har upprättats av medicinskt ansvarig 

sjuksköterska gällande hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka 

åtgärder som genomförts för att öka patientsäkerheten utifrån de övergripande 

mål och strategier som antagits för 2018 - 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Patientsäkerhetsberättelse  

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-06-17, § 41 

Kommunstyrelsen föreslår  
Att fastställa följande patientsäkerhetsmål och strategier för 2019 - 2020 

Mål 

1. Avvikelserapport Fallincidenter < 1 fall per person/år 

                                Läkemedelsavvikelser < 1 avvikelse per person/år 

2. Basala hygienrutiner ska följas med 0 avvikelse 

3. Användning av neuroleptika, antidepressiva och lugnande ska minska 

4. Minska den höga nattfastan till > 75 % som har en nattfasta under 11 

timmar 

5. Att få igång den digitala registreringen i Senior Alert 

6. Måluppfyllelsen i Palliativa registret för munhälsa och smärtskattning  

> 75 % 

7. Att göra egenkontroller för alla enhetschefer och HSL-personal under 2019 

Strategier 

• Fallriskbedömning vid användning av neuroleptika, lugnande och 

sömnmedicin 

• Systematisk fallprevention är känd och används av all personal 

• Riskbedömningarna i Senor är kända och används av all personal 

• Arbeta för att få igång en utbildning/uppföljning av våra 

paramedicinare gällande förflyttningsteknik och ergonomi för 

baspersonal 

• Starta upp demensteamet igen 

• Fortsatt samarbete med hygiensköterskan gällande den basala hygienen 

• Hygienombuden återupptas för varje enhet 
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• Jobba för att använda läkemedelsgenomgång till alla våra äldre, även de 

inom hemsjukvården 

• Återtag kostombud på varje enhet 

• Arbeta med nutrition och förståelse hos baspersonal hur viktigt det är i 

samband med köken, se över kostpolicyn 

• Jobba med bedömningsmanualer för munhälsa och smärtskattning vid 

vård i livets slut 

• Fylla på årshjul vad som är fokus under året för uppföljning och 

utbildning till baspersonal, för att öka kvalitéten för många områden. 
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Kommunfullmäktige  
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K2019-329 

§ 109 Servicetjänster åt äldre 
 

Ärendebeskrivning 
De ändringar som föreslås syftar till att tydliggöra för de tjänster som erbjuds 

till ett självkostnadspris. Den 1 juli 2006 trädde lag (2006:492) om kommunala 

befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre i kraft. 

Lag (2006:492) om kommunala befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt 

äldre ersattes den 1 mars 2009 av lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter där reglerna om servicetjänster åt äldre återfinns i 2 kap §§ 7-8. 

Dessa servicetjänster innefattar tjänster som är avsedda att förebygga skador, 

olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. Servicetjänster 

enligt Befogenhetslagen tillhandahålls utan individuell behovsprövning och 

omfattar personer som är 67 år eller äldre. 

Servicetjänster som ingår är: 

• Städning 

• Tvätt/klädvård 

• Inköp av dagligvaror och apoteksvaror 

• Matdistribution 

• Ledsagning 

Ramtid för servicetjänster städning, tvätt/klädvård och inköp enligt 

Befogenhetslagen är max 8 timmar per månad. 

Kommunen får ta ut skäliga avgifter enligt Befogenhetslagen. Avgifter får inte 

överstiga kommunens självkostnader. Avgifter utgår från schablontid för de 

olika insatserna. Avgiften omfattas inte av maxtaxan. 

Kostnader 

Ökade intäkter då befintlig personal utför tjänsterna. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 

Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 

Meddelandeblad 1/2014 Socialstyrelsen 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-16-17, § 43 

Kommunstyrelsen beslutar  
Att införa serviceavgifter inom hemtjänst enligt Befogenhetslagen (2009:47). 

Inarbetas i 2020 års taxor. 

Expediering   Sociala  
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KS-2019-333 

§ 110 Ny ersättningsmodell gällande utbetalningar av 

ekonomistöd till skäliga kostnader enligt LSS 9 § 2 
 

Ärendebeskrivning 
I LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, framgår av 9 § 2 

att kommunen svarar för biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd 

till skäliga kostnader för sådan assistans. Något schabloniserat belopp per 

timme, liknande Försäkringskassans assistansersättning enligt 51 kap 

Socialförsäkringsbalken finns inte för LSS. 

Åsele kommun föreslås besluta om ny ersättningsmodell när det gäller det 

ekonomiska stödet för skäliga kostnader gällande beviljade assistanstimmar 

enligt beslut utifrån 9 § 2 LSS. 

Det är Åsele kommun som bedömer vilka kostnader som anses skäliga och har 

rätt att begära tillförlitliga underlag som även styrker att yrkade kostnader är 

faktiska. Nya riktlinjer har utarbetats som ett förslag på kommande hantering 

av utbetalning av det ekonomiska stödet till de som inte väljer Åsele kommun 

som assistanssamordnare. 

För en ökad tydlighet och ur ett likställighetsperspektiv föreslås ett beslut om 

en ersättningsmodell med valfrihet för den enskilde att dels kunna ansöka om 

ett fast belopp motsvarande 87% av regeringens fastställda schablonbelopp, 

vilket skulle medföra 262 kr/timme under 2019.  

Den enskilde kan även enligt ersättningsmodellen välja att ansöka om det 

faktiska beloppet dock högst motsvarande den statliga schablonersättnings-

nivån om 299,80 kr/timme under 2019. Detta skulle ske genom en tydlig och 

strukturerad redovisning av kostnaderna för assistansen. För att styrka 

kostnaderna krävs bland annat lönespecifikationer, detaljredovisning av sociala 

avgifter, tidredovisningar för utförda assistanstimmar. I denna modell ska löne- 

och lönebikostnaderna utgöra 87% av den totala ersättningen.  

Beloppet 87% är beräknat utifrån SKL:s rekommendationer avseende skälig 

ersättningsnivå för lönekostnader som härrör assistansen givet utifrån en 

beräkning av kommuners kostnader i egen regi per assistanstimme. 

I en omvärldsanalys noteras att många kommuner brottas med ökande 

kostnader gällande ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS. Gällande riktlinjer och 

ersättningsnivån ser det olika ut i de kommuner som omvärldsbevakats. 

Vissa kommuner anser sig inte ha tid och möjlighet till de granskningar som 

anses vara nödvändiga om man väljer annan ersättningsmodell än generell  
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utbetalning av schablonbeloppet. Andra kommuner har redan strukturerade  

ersättningsmodeller, några kommuner har påbörjat diskussionerna om 

förändringar men ännu inte genomfört dom. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-02-02, § 51 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att besluta om en ny ersättningsmodell för det ekonomiska stödet i enlighet 

med LSS 9 § 2. 
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Sociala  
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KS-2019-480 

§ 111 Avgiftsbelägga boendestödsinsatser 
 

Ärendebeskrivning 
Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd som ges till individer under 65 år, 

där delaktighet och medverkan är en viktig del av stödet. Stöd och hjälp inom 

boendestöd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen är idag avgiftsfritt inom Åsele 

kommun. 

Många kommuner avgiftsbelägger boendestöd motsvarande den taxa som 

gäller för äldreomsorg i respektive kommun. Avgiften utgår från inkomst och 

omfattning av insatsen. Socialstyrelsen och SKL saknar i dag 

rekommendationer kring avgifter för ovannämnda bistånd. 

I dag är det 12 personer i Åsele kommun som är beviljad insatsen boendestöd 

enligt socialtjänstlagen. För individer under 65 år som ansöker om bistånd i 

form av hjälp i hemmet, utgår avgift enligt gällande taxa för biståndet hjälp i 

hemmet. För en utökad tydlighet och ur ett likställighetsperspektiv föreslås att 

även bistånd i form av boendestöd ska avgiftsbeläggas. 

I en omvärldsbevakning framkommer att när boendestöd avgiftsbeläggs, 

avslutar vissa individer sin insats men ansöker i regel om ny insats någon 

månad efter avslutad insats. Det är viktigt att varje individ med insatsen 

boendestöd får god information om att avgiften baseras på inkomst och 

omfattning av insatsen. 

Yrkande 
Urban Lindström (s) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med 

en konsekvensbeskrivning av hur beslutet påverkar individerna. Jim 

Danielsson (c) yrkar bifall till Urban Lindströms (s) förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-09-02, § 52 

Kommunstyrelsen beslutar  
Att ärendet återremitteras.  

 

 

 

Expediering 
Omsorgs- och utbildningsutskottet  
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KS-2019-475 

§ 112 Behov av assistent 
 

Ärendebeskrivning 
I Skollagen 2010:800 så finns det reglerat i 8 kap 9 § Särskilt stöd ”Barn som av 

fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd 

som deras speciella behov kräver”. 

Förskolan i kommunen kommer att ta emot ett barn som är i behov av särskilt 

stöd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Informationsblad, egenvård 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-09-02, § 55 

Yrkande 
Linnéa Lindberg (Åp) yrkar att assistenten finansieras inom ram. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att assistenten finansieras inom ram 
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Barn och utbildning  
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KS-2019-481 

§ 113 Utökning av personalbemanning i grundskolan 
 

Ärendebeskrivning 
Bemanningen i grundskolan behöver utökas med 8 - 10 assistenter (75% 

tjänster).  

Huvudmannens ansvarsområde går att läsa i Skollagen 2 kap 8a § Kommuners 

resursfördelning. 

Under läsåret 2018/19 tjänstgjorde 10 assistenter varav två finns kvar i 

anställning. Behovet av assistenter är stort. De behövs för att ge eleverna stöd i 

sin utbildning och trygghet och studiero som de enligt lag har rätt till. De 

behövs för att åstadkomma en bra arbetsmiljö för lärarna. 

Rektor har ansvaret för att eleverna får det stöd de behöver för att klara sin  

utbildning, Skollagen 3 kap Barns och elevers utveckling mot målen 6 § Särskilt 

stöd. 

Rektor har ansvaret att utbildningen utformas så att eleverna har en trygg miljö 

att vistas i, 5 kap Trygghet och studiero 3-4 § Arbetsmiljö. 

Rektor har ansvar för att de elever som är inskrivna i grundsärskolan och är 

integrerad i grundskolan följer skollagen, 11 kap Grundsärskolan 2 § Allmänna 

bestämmelser. 

I Arbetsmiljölagen (AML) går det att läsa om bra arbetsmiljö och arbetsgivarens 

skyldighet att vidta åtgärder vid ohälsa, kapitel 3, 1a § och 2 §. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Konsekvens- och riskbedömning 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-09-02, § 56 

Yrkande 
Linnéa Lindberg (Åp) yrkar att behovet av assistenter är en känd del av den 

dagliga verksamheten. På grund av det ekonomiska läget kan 

kommunstyrelsen inte utöka skolans ram. Verksamheten måste lösa behovet av 

assistenter inom deras befintliga budget.  

Jim Danielsson (c) yrkar bifall till OU förslag 

Ärendegång 
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Linnéa Lindbergs (Åp) yrkande. 
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Kommunstyrelsen beslutar 
Att avslå begäran om ökad ram 

 

 

 

 

 

Ajournering begärs kl 14.15 - 14.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Barn och utbildning 



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2019-09-24 Sida 33 av 42 
 

 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

KS-2019-482 

§ 114 Förberedelseklass Åsele Centralskola 
 

Ärendebeskrivning 
Under året och speciellt de senaste månaderna har det kommit elever (f n 13 st) 

med annat modersmål som saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att 

kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen.  

Enligt skollagen har vi skyldighet att se till att ”ge eleverna den ledning och 

stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 

utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 

enligt utbildningens mål” 3 kap 2 § Skollagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-09-02, § 57 

Yrkande 
Tommy Danielsson (s) yrkar att förberedelseklass finansieras inom ram. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att avslå begäran om utökad ram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Barn och utbilding 
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KS-2019-483 

§ 115 Ledningsansvar för hälso- och sjukvård inom 

elevhälsan 
 

Ärendebeskrivning 
Inom elevhälsan ska det finnas en verksamhetschef som har det samlade 

ledningsansvaret för hälso- och sjukvård enligt 29 § HSL. Verksamhetschefen är 

den person som såväl tillsynsmyndigheter som elever, föräldrar och vårdnads-

havare samt skolpersonal ska kunna vända sig till med frågor som rör elev-

hälsans hälso- och sjukvård. En verksamhetschef ska bland annat ansvara för 

den löpande verksamheten och upprätthålla och bevaka elevhälsans hälso- och 

sjukvård. Saknar verksamhetschefen formell hälso- och sjukvårdskompetens 

skall en medicinsk ledningsansvarig (MLA) utses som ansvarar för diagnostik, 

vård och behandling i kommunens skolhälsovård, t ex läkemedelshantering, 

medicinteknik, hygienrutiner för diagnostik, vård och behandling, remiss-

hantering, vaccinationsprogrammet, dokumentation i skolhälsovårdsjournal, 

anmälan till vårdgivare och Socialstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Bilaga elevhälsans uppdrag m.m. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-09-02, § 58 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att tillsätta Susanne Sjölund som verksamhetschef för hälso- och sjukvård 

inom elevhälsan enligt lagkrav. 

Att tillsätta medicinskt ledningsansvar (MLA) enligt lagkrav. 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Barn och utbildning  
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KS-2019-98 

§ 116 Genomlysning socialtjänstens 

verksamhetsområde 
 

Ärendebeskrivning 
Utifrån nuvarande ekonomiska situation och bokslut för 2018 är en fördjupad 

utredning av socialtjänstens verksamhetsområde nödvändig för framtagande 

av underlag för beslut om vidare åtgärder och framtida ställningstaganden.  

Roland Bång, socialchef i Vilhelmina, har tidigare fått i uppdrag att göra ett 

första steg i genomlysningen. Resultatet av det presenterades 2019-03-06 för 

AU och OU ledamöter samt kommunchef och ekonomichef. 

OU beslutade 2019-04-09, § 29 att verksamheten får i uppdrag att fortsätta jobba 

med de åtgärder som framkommit i genomlysningen. 

Socialchefen förevisade på OU sammanträde 2019-06-17 det anbud som 

inkommit från Public Partner rörande genomlysningen av ekonomi och 

organisation inom socialförvaltningen med förslag till upplägg, tidplan och 

kostnad. Tidplanen är genomförande under september och oktober månad 

2019 till en kostnad av 139 000 kr exkl moms och resekostnader. 

På kommunstyrelsen 2019-06-28, § 87, beslutades om att genomföra 

genomlysningen och att kostnaden skulle belasta objekt 1017 

Utvecklingsmedel. Den avsatta budgeten för objekt 1017 är dock redan 

uppbokad för 2019. Förslaget är därför att kostnaden belastar ordinarie 

verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-02-26, § 12 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-04-09, § 29 

Muntlig information 

Kommunstyrelsen 2019-06-28, § 87 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att kostnaden för genomlysning av socialtjänsten tas inom ram. 

 

 

Expediering 
Sociala 

Ekonomi  
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§ 117 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. 

OU 
KS-2019-56 

Protokoll 2019-06-17 

Protokoll 2019-09-02 

AU 
KS-2019-57 

Protokoll 2019-06-18 

Protokoll 2019-09-03 

Bostadsanpassningsbidrag 
KS-2019-61 

Redovisning Maj - Augusti 2019 

Teknisk chef 
KS-2019-62 

Förvärvstillstånd April – Augusti 2019 

Uppehåll i hämtning av avfall KS-2019-469 

Kommunchef 
KS-2019-63 

Attestlistor 1900501-190831, KS-2019-39 

Delegering av arbetsmiljöuppgifter, KS-2019-515 

Kommunalråd 
KS-2019-80 

Serveringstillstånd, KS-2019-297. 

Ekonomichef 
KS-2019-218 

Omsättning av lån. 

Nedskrivna kundfordringar. 
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Personalchef 
KS-2018-519 

Ledighet för facklig förtroendeman 2019-01-01 – 2019-06-30 

Ledighet för egna angelägenheter 2019-01-01 – 2019-06-30 

Ledighet för besök inom hälso- och sjukvård – max tre besök/år med 

bibehållen lön utöver akuta läkarbesök 2019-01-01 – 2019-06-30 

Delegeringsbeslut 
Delegationsbeslut socialsekreterare, flyktingsekreterare 

19.KS 88 002 

Delegationsbeslut avseende försörjningsstöd och annat ekonomiskt 

bistånd än vad som följer av 4 kap 1 § SoL för perioden 2019-06-01 – 

2019-08-31,enligt lista 

Delegationsbeslut socialsekreterare, enhetschef handikappomsorgen  

19. KS  88  002  

Delegationsbeslut avseende annat bistånd i form av feriehemsvistelse, 

hemma- hos-insatser samt kontaktperson/familjehem för perioden 2019-

06-01 – 2019-08-31,enligt lista  

Delegationsbeslut enhetschef handikappomsorgen  

19 KS 88  002  

Delegationsbeslut avseende ärenden enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) för perioden 2019-06-01 – 2019-08-31, 

enligt lista 

Delegationsbeslut enhetschef, biståndsbedömare i äldreomsorgen 

19. KS  88 002  

Delegationsbeslut beträffande hjälp i hemmet, särskilt boende och annat 

bistånd som framgår av 4 kap 1 § SoL perioden 2019-06-01 - 2019-08-31 

enligt lista. 

Delegationsbeslut administrativ assistent och socialsekreterare sociala 

avdelningen 

19.KS 88  002 

Delegationsbeslut avseende fastställda faderskap enligt FB 1:4 för 

perioden 2019-06-01 – 2019-08-31 , antal 2 st enligt lista 

Delegationsbeslut avseende Faderskap, nedläggning av utredning jml 

2:7 FB för perioden 2019-06-01 – 2019-08-31, 0 st enligt lista 

Delegationsbeslut avseende Riksfärdtjänst enligt Riksfärdtjänstlagen §5 

perioden 2019-06-01 – 2019-08-31, antal  5 st enligt lista  
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Delegationsbeslut ej verkställda beslut – SoL,ÄO,OF,IFO,LSS 

19.KS 88 002 

Delegationsbeslut ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 

enligt 16 kap 6f§ SoL för ÄO, OF samt IFO, perioden 2019-04-01 – 2019-

06-30, Inget att rapportera 

Delegations beslut ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 

28 f-g §§ LSS, perioden 2019-04-01 – 2019-06-30, Inget att rapportera 

Pärm Delegationslista finns på sociala kansliet. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna redovisade delegationsbeslut 
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§ 118 Delgivningar 
 

1 

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

19:24 

Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod. 

19:27 

Kammarrättens dom 7173-18 om sjukpenningsgrundad inkomst vid lön under 

lov. 

2 KS-2019-526 

Nyhetsbrev SmåKom juni. 

3 KS-2019-526 

Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i gles- och 

landsbygdskommuner – Lägesrapport 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna  

  

http://www.skl.se/
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1 

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

19:12 

Viktiga frågor för kommunerna med anledning av nya regler om 

producentansvar för förpackningar och returpapper. 

19:25 

Behörighetsreglering för den sociala barn- och ungdomsvården. 

19:28 

Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs förbundsområde Hälso- och 

sjukvård. 

19:29 

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020. 

19:31 

Regelverk och ränta för RIPS. 

19:32 

Överenskommelse om krislägesavtal. 

19:33 

Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL – utökad fredsplikt på 

arbetsplatser för det finns kollektivavtal och vid rättstvister, 1 augusti 2019. 

19:34 

Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid uppnådd 

pensionsålder den 1 januari 2020. 

19:35 

Budgetförutsättningar för åren 2019-2022. 

2 KS-2019-526 

Nyhetsbrev SmåKom juni och augusti. 

3 KS-2019-526 

Länsstyrelsens beslut om licensjakt björn i Västerbotten 2019. 

4 KS-2019-526 

Meddelande från SKL:s styrelse: 

7/2019 Förbundsavgiften år 2020 till Sveriges kommuner och landsting. 

9/2019 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting 

om insatser inom psykisk hälsa 2019. 

  

http://www.skl.se/
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5 KS-2019-526 

Information från Länstrafiken: 

Informationsbrev gemensam beställningscentral 20190410. 

Uppföljning per 30 april 2019. 

6 KS-2019-418 

Regionförbundet Västerbotten – Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018. 

7 KS-2019-450 

Torvsjö FVO stämma 2019. 

8 KS-2019-451 

Torvsjö VVO stämma 2019. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna 
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1 

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

19:26 

Uppdatering: Ny lag om tobak och liknande produkter.. 

19:30 

Socialnämdens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk 

dödsboförvaltning och gravsättning. 

2 KS-2019-526 

Nyhetsbrev SmåKom september och inbjudan höstmöte. 

3 KS-2019-526 

Pressmeddelande Svensk Vindenergi: 

Vindkraften slår nytt rekord och passerar 20 TWh. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna 

 

 

 

http://www.skl.se/

