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§ 123 Ändringar i dagordning 
 

Ärendebeskrivning 
Två extra ärenden har inkommit om förändringar och anpassningar av 

rörelsekrediten samt en därmed förändring av delegationsordningen. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att ärendena tillåts och tas upp som ärende 20 och 21. 
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KS-2019-109 

§ 124 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Delårsbokslut januari - augusti 2019 

År 2019 har kommunen för första gången ett delårsbokslut på 8 månader 

istället för 6 månader enligt beslut i Kommunfullmäktige.  

Helårsprognosen visar på en avvikelse på ca 17 Mkr jämfört med budget och 

därmed ett minusresultat på ca 11 Mkr. 

Ett antal åtgärder är påbörjade men har inte gett de stora resultaten än även om 

kostnaderna minskar jämfört med föregående år. Utan de påbörjade 

förändringarna beräknas att minusresultat skulle ha blivit ytterligare 5-6 Mkr. 

Fem miljoner kronor kan anses som synnerliga skäl i resultatet då förändrade 

beslut hos och krav på återbetalning från Migrationsverket tillkommit.   

Enligt prognos kommer kommunen inte att uppfylla något av 

kommunfullmäktiges fyra finansiella mål. 

Budget 2020 och plan 2021 - 2022 

Budgetförslag 2020 stämmer överens med den budget som fullmäktige 

beslutade i maj, men med några mindre justeringarna mellan verksamheter på 

grund av omorganisation inom framförallt ekonomiavdelningen och IT.  

Det är än inte heller beslutat i regeringen om den skatteväxling med Region 

Västerbotten för kollektivtrafik som är ansökt om på 5 öre. 

På grund av stora investeringar kommer avskrivningarna att ökas med ca 1 

Mkr. 

Den stora oklarheten är huruvida den nya kostnadsutjämningen kommer att 

röstas igenom. En preliminär prognos från SKL visat att det skulle ge en ökning 

med cirka 6,2 Mkr för 2020.  Då det än inte är beslutat om finns det inte med i 

budgetförslaget.  

I plan 2021 - 2022 finns flera osäkerhetsfaktorer gällande statsbidrag för både 

näringslivsutveckling och socioekonomiskt eftersatta landsbygdskommuner.  

Planer baseras på förändringar föreslagna för 2020 och 2021 med uppräkning 

av lönekostnader och en befolkningsminskning med -30 personer per år. 

Planerna är att nettokostnaderna per år ska ligga mellan 96-97 % av intäkter. 

Det ger ca 2 Mkr besparingskrav per år. De positiva resultaten krävs för att 

kompenseras upp balanskravsunderskotten 2018 och, enligt prognos, 2019. 
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Investeringsbudget 

Ett förslag finns från S och Åp för investeringar 2020 på 18,53 Mkr samt en 

förskjutning av investeringar på 1,5 Mkr från 2019 till 2020 ger total på 20 Mkr. 

Den största delen av det innefattar ombyggnationerna av Åseborg på ca 15 

Mkr. Förslaget är mycket likt det som arbetades fram under 

budgetberedningsdagen. Några justeringar har gjorts i dialog med 

verksamheterna.  

Framtidens avfallshantering 

Tekniska chefen berättar om ny, kommande, lagstiftning gällande 

avfallshantering. Från 1 jan 2021 ställs krav på att alla kommuner ska hantera 

matavfall. Region 10 har ca 10 ton matavfall per vecka. Det är små mängder och 

ställer stora logistikkrav, framförallt utanför tätorterna. Det ställs inga krav på 

att verksamheter ska särskilja matavfall, men för att få någon volym behövs det 

för att det ska bli hanterbart.  

Övrig avfallshantering ska i framtiden också ske hushållsnära. Ansvar och 

kostnad ska tas av producenter. Möjlighet finns att producenterna betalar 

kommunerna för att göra jobbet, men i dagsläget är avgifterna så låga att det 

inte är möjligt.  

Ingen kommun i R10 klarar detta själv, alla är överens om att samverkan är 

nödvändig. Lagstiftningen är inte glesbygdsvänlig då stora investeringar 

behövs men vi har få brukare att fördela kostnaderna på. Förslaget är antingen 

ett kommunalförbund eller ett gemensamt bolag.  

Olika praktiska lösningar för att hantera detta utreds.  

Fossilfria transporter i norr 

Klimatstrateg/projektledare berättar om projektet som startade för ca ett år 

sedan. Det har fått en lite annan inriktning är initialt då förutsättningen i 

inlandskommunerna inte såg ut som beräknat. Projektet fokuserar på 

koldioxidutsläppen och hur det påverkar klimatet; i vår region ligger fokus på 

transporter. Tunga och lätta lastbilar står för ett litet antal men för en stor andel 

av utsläppen.  

Nya varianter av hybridbilar är under utveckling med bio- och vätgas.  

Arbetsmetoder kan vara att jobba med handlingsplaner, koldioxidbudget eller 

gröna årsbokslut. Det diskuteras hur Åsele kommun kan börja ställa om till en 

koldioxidsnålare verksamhet. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att notera informationen  
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KS-2019-505 

§ 125 Delårsbokslut 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Delårsbokslut har upprättats för perioden 2019-01-01 - 2019-08-31. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Allmänna utskottet föreslår 
Att fastställa delårsbokslut 2019 

Protokollsanteckning 
Torsten Lundborg (L) vill föra till protokollet att informationen om 

delårsbokslutet är sent inkommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2019-320 

§ 126 Taxor - avgifter - 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till taxor och avgifter för 2020 har arbetats fram av verksamheterna. 

Förslaget har gått på remiss till partier och råd. Tillgänglighetsrådet har 

inkommit med remissvar. 

Beslutsunderlag 
Förslag från verksamheterna 

Remissvar Tillgänglighetsrådet 

Miljö- och bygg protokoll 2019-06-05 §44 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta taxor och avgifter 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2019-548 

§ 127 Utdebitering 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen (KL) ska kommunstyrelsen föreslå skattesatsen för den 

kommunalskatt som ska gälla för år 2019. 

Kommunfullmäktige ska enligt KL fastställa skattesatsen före november 

månads utgång. 

Kommunens skattesats har sedan 1996 varit 22,9 kr men 2013 och 2015 skedde 

en höjning på grund av övertagande av hemsjukvården från landstinget genom 

en skatteväxling. Efter justeringar med anledning av detta är skattesatsen 23,15 

kr. 

På Kommunfullmäktige i maj beslutade Åsele kommun, liksom övriga 

kommuner i länet, att godkänna ytterligare en delskatteväxling om 5 öre med 

Region Västerbotten då de övertar det övergripande ansvaret för kollektivtrafik 

i länet. Det innebär att regionen kommer att höja skattesatsen med 5 öre efter 

beslut från regeringen. 

Skattesatsen för 2019 är 23,15 kr i Åsele kommun. 

För år 2020 finns förslag från politisk majoritet att höja skatten med 50 öre. 

Medräknat skatteväxlingen föreslås ny skattesats om 23,60 kr. 

Allmänna utskottet föreslår 
Att skattesatsen för 2020 fastställs till 23,60 kr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2019-128 

§ 128 Budget 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska budgeten samt flerårsplan fastställas av fullmäktige 

före november månads utgång.  

För att skapa möjligheten att påbörja nödvändiga åtgärder tidigt har tagits 

beslut om budgetramar 2020 redan i Kommunfullmäktige i maj. 

Budgetberäkningen uppdaterades med den nyaste prognosen för skatteintäkter 

och bidrag per 1 oktober 2019 samt ev. justeringar i budgetramar. 

Beslutsunderlag 
Budgetförslag Socialdemokraterna/Åsele Partiet 

Allmänna utskottet föreslår 
Att godkänna budget 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2019-504 

§ 129 Flerårsplan 2021 - 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunen är ålagd att presentera en budget inklusive en plan för ytterligare 

två år. God ekonomisk hushållning och kravet om en ekonomi i balans är 

utgångspunkten för flerårsbudgetens uppbyggnad. Kommunen har att hantera 

en negativ befolkningstrend som återspeglas i minskade intäkter, vilket tillika 

är en väsentlig faktor när flerårsbudgeten arbetas fram. Kommunen strävar 

efter en god framförhållning i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till budget 2021 - 2022 

Allmänna utskottet föreslår 
Att godkänna förslaget budget 2021 - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2019-364 

§ 130 Investeringsbudget 2020 samt planer 2021 - 

2022 
 

Ärendebeskrivning 
Investeringsäskanden från verksamheterna har kommit in. 

Kommunen strävar efter en årlig investeringsnivå som inte är högre än 

avskrivningsnivån (ca 14 mkr) för att kunna arbeta mot kommunens finansiella 

mål.  

Beslutsunderlag 
Inkomna investeringsäskanden från verksamheterna 

Prioriteringar enligt budgetberedning 

Prioriteringar enligt Socialdemokraterna/Åselepartiet 

Allmänna utskottet föreslår 
Att godkänna Socialdemokraternas och Åselepartiets förslag till 

investeringsbudget 2020 

Att godkänna budgetberedningens förslag för plan investeringsbudget 2021 - 

2022 

Att ekonomichefen får i uppdrag att låna upp till 15 Mkr för investeringarna på 

Åseborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2019-549 

§ 131 LYSTKOM budget 2020 
 

Ärendebeskrivning 
LYSTKOM har skickat ut ett förslag till budget för 2020 för samråd med 

medlemskommunerna. Budget ska fastställas av direktionen för LYSTKOM 

den 4 november. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll LYSTKOM 2019-05-13, § 25 

Budgetförslag 2020 

Allmänna utskottet beslutar 
Att förslag till budget bifalls 

 

 

 

Mötet ajourneras kl 12.00 - 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
LYSTKOM  
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KS-2019-517 

§ 132 Arbetsmarknadsåtgärd - Utanförskapet 
 

Ärendebeskrivning 
Då Af kommer att inom kort (191031) lägga ner sin kärnverksamhet i Åsele 

befarar vi att det kommer att bli en anstormning på vår AME enhet. Det 

föranleder att vi bedömer att det behövs en beredskap för detta. Konsekvensen 

om inte tjänsten tillsätts blir högst sannolikt ökade försörjningskostnader för 

socialtjänsten. För att motverka detta äskas medel för inrättande av en tjänst. 

Samhällsservice instans där den tjänsten kommer att dels vara behjälplig med 

allehanda frågeställningar men även vara länken mellan klient/kund och 

myndigheter. Tjänsten kommer även att vara vägledande och utföras mera på 

personnivå.  

Beräknad kostnad för tjänsten är 500 000 kronor. Vårt förslag på finansiering 

med motivering att motverka utanförskapet är att pengarna tas ur medlen från 

Tillväxtverkets anslag för segregation, detta då dessa pengar är till för att 

motverka utanförskap. 

Planerat startdatum 20200101 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Statsstöd för socioekonomiskt utsatta kommuner 

Allmänna utskottet beslutar 
Att avslå förslaget om att inrätta en tjänst för samhällsservice då medlen för 

socioekonomiskt eftersatta kommuner redan är intecknade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Administrativ chef  
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KS-2019-412 

§ 133 Remiss: En konsultationsordning i frågor som rör 

det samiska folket 
 

Ärendebeskrivning 
Kulturdepartementet har skickat ”Utkast till lagrådsremiss En 

konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket” till Åsele kommun 

för yttrande senast 2019-09-30. 

Det föreslås en ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket. 

Konsultationsordningen föreslås gälla utöver annan samrådsskyldighet enligt 

gällande lagstiftning. Syftet är att främja och stärka det samiska inflytande över 

dess egna angelägenheter i beslutsprocesser. Förslaget innebär att regeringen, 

statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting är pålagt enligt lag 

att konsultera sametinget, samiska organisationer eller samebyar i ärenden som 

har/kan få särskild betydelse för dessa. Konsultationerna ska göras före beslut 

tas i ärendet. Vidare ska konsultationerna ske i god anda och enighet eller 

samtycke ska eftersträvas. 

Förslag till ändring i Sametingslagen (1992:1433) med följande tillägg; delta i 

konsultationer enligt lagen (0000:00) om konsultation i frågor som rör det 

samiska folket. 

Förslag till ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk med följande tillägg; i lagen (0000:00) om konsultation i frågor 

som rör det samiska folket finnssärskilda bestämmelser om konsultationer med 

det samiska folket. 

Beslutsunderlag 
Förslag remissyttrande 

Allmänna utskottet beslutar 
Att avstå från att besvara remissen 

 

 

 

 

 

Expediering 
Samisk samordnare  
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KS-2019-488 

§ 134 Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska årligen upprätta en handlingsplan avseende 

bygdeavgiftsmedel som redovisar hur kommunen ska disponera medlen. 

Handlingsplanen ska sedan godkännas av länsstyrelsen. 

Bygdemedlens användning regleras i lagen med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet 1998:812 och i förordningen 1998:928 om bygde- och 

fiskeavgifter. 

Länet erhåller varje år medel från vattenregleringsföretagen, sedan 

avsättningar har gjorts för oförutsedda skador (utifrån beslut av 

miljödomstolen) fördelas medlen till berörda kommuner och till rennäringen. 

Medlen ska användas för ändamål som främjar näringsliv och service, bygden 

eller annars är till nytta för denna. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan 2018 (protokoll från KS 2017-12-05) 

Allmänna utskottet föreslår 
Att Bygdeavgiftsmedel utgår till följande: 

- Allmänna näringslivsfrämjande åtgärder. 

- Insatser inom landsbygdsutveckling i enlighet med kommunens 

landsbygdsutvecklingsprogram, lokal eller föreningslivets utveckling. 

- Medfinansiering av EU-projekt. 

- Insatser inom idrott, kultur och hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Fritid, turism och kultur 

Länsstyrelsen Västerbotten  
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KS-2019-250 

§ 135 Kommunal borgensavgift Stiftelsen Åselehus 
 

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Åselehus och Hyresgästföreningen har inkommit med varsin 

skrivelse till Allmänna utskottet där man vill få redovisat hur kommunen 

räknat ut den nya borgensavgiften som beslutats om. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Åselehus 

Skrivelse Hyresgästföreningen 

Svar från ekonomiavdelningen 

Jäv 
Torsten Lundborg (L) anmäler jäv. 

Allmänna utskottet föreslår 
Att skrivelserna från Åselehus och Hyresgästföreningen besvaras med det svar 

som ekonomiavdelningen inlämnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Stiftelsen Åselehus 

Hyresgästföreningen  
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KS-2019-546 

§ 136 Möteskalender 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesplan har upprättats. 

Beslutsunderlag 
Förslag sammanträdesplan 

Allmänna utskottet föreslår 
Att allmänna utskottets sammanträdesdagar fastställs enligt förslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Allmänna utskottet 2019-10-08 Sida 18 av 24 
 

________________________________________________________________________________________ 
Allmänna utskottet 
Signatur 

 

KS-2019-446 

§ 137 Handlingsprogram, för förebyggande verksamhet 

och operativ räddningstjänst, enligt Lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor (LSO) för Åsele kommun 2020 - 2023.  
 

Ärendebeskrivning 
Det är enligt lagen kommunens skyldighet att upprätta ett handlingsprogram 

som beskriver kommunens förbyggande verksamhet och ett handlingsprogram 

som beskriver räddningstjänsten operativa verksamhet. Detta skall ske en gång 

under varje mandatperiod. För Åsele kommun har därför ett kombinerat 

handlingsprogram för perioden 2020–2023 utarbetats. Handlingsprogrammet 

är upprättat i enlighet med kraven i LSO och beskriver kommunens arbete med 

att förebygga bränder och andra olyckor samt hur kommunens räddningstjänst 

är organiserad, planerad och utrustad för att klara sina uppgifter.  

I handlingsprogrammet finns ett antal uppgifter som kommunen skall 

genomföra och uppfylla och ett beslut om att anta och godkänna 

handlingsprogrammet och dess bilagor innebär också att man beslutar att 

genomföra de åtgärder och åtaganden som finns beskriva i dessa skrifter. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Räddningschef. 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta, handlingsprogram och tillhörande bilagor enligt LSO, och därigenom 

också godkänna genomförandet av uppgifter och åtaganden som dessa 

beskriver  

Att eventuella revideringar efter inkomna remissvar redovisas på 

kommunstyrelsens sammanträde 
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KS-2019-114 

§ 138 Ansökan om medel ur 

kompetensutvecklingspotten 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Dåvarande personalutskottet har träffat överenskommelse med de fackliga 

organisationerna om att fr o m 1997-07-01 avsätta 9 000 kronor per månad av 

det totala utrymmet för den s k verksamhetspotten till en årlig pott för 

kompetensutveckling.  

Åtgärder inom ramen för avsatta medel för kompetensutveckling beslutas av 

allmänna utskottet efter samråd i en partsammansatt grupp.  

En ansökan har inkommit. 

Skolan har inkommit med ansökan om utbildningen ”Dyskalkyli i teori och 

praktik”. 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Kompetensutvecklingsgruppens yttrande 

Allmänna utskottet beslutar 
Att bevilja ansökan 
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KS-2019-553 

§ 139 Samordningsförbund Södra Lappland - ändring av 

förbundsordning 
 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2019-01-01 ingår Åsele i Samordningsförbundet Södra Lappland och 

Kommunfullmäktige godkände i november 2018 den nya förbundsordningen i 

och med utökningen av förbundet. 

Eftersom Dorotea kommun ansökt om och beviljats inträde i 

Samordningsförbundet södra Lappland från och med 1/1 2020 måste en ny 

förbundsordning antas. Detta sker genom beslut hos de berörda medlemmarna 

under 2019, när det gäller region och kommuner i respektive 

fullmäktigeförsamlingar och statens medlemmar på behörig tjänstemannanivå. 

Då de förändringar i förbundsordningen som föranleds av Dorotea kommuns 

inträde endast utgör smärre justeringar som mer är att betrakta som 

redaktionella, så föregås inte detta av någon remissrunda.  

Beslutsunderlag 
Förslag på ny förbundsordning 

Följebrev 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta ny förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Lappland 
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KS-2019-25 

§ 140 Kurser / Konferenser 
 

Förnyelseplanering av VA-nätet 
21-22/11 i Umeå. 

Workshop Fossilfria transporter i Norr 
22/10 i Lycksele 

Allmänna utskottet beslutar  
Att informationen läggs till handlingarna  
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§ 141 Delgivningar 
 

1 

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

19:38 

Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för 2019. 

19:41 

EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen – vägledning till 

uppdaterad taxa och delegationsordning. 

2 

Hela Sveriges nyhetsbrev nr 2 2019. 

3 

Vindnytt september 2019. 

4 

Nulägesrapport arkiv på plan 3, Tekniska och Miljö- och bygg. 

 

Allmänna utskottet föreslår  
Att delgivningarna läggs till handlingarna  
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KS-2019-566 

§ 142 Rörelsekredit 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunkoncernen har tidigare haft checkkredit hos Swedbank med 43 mkr 

för att tillhandahålla likviditet för kommunen samt de kommunala bolagen. 

Eftersom Swedbank införde för ett antal år tillbaka en kreditavgift med 0,22 % 

för outnyttjad checkkredit (som motsvarar en årlig kostnad med ca. 95 tkr) 

samt att checkkrediten inte användes i någon större omfattning minskades 

checkkrediten till 23 mkr.  

Checkkrediten är fördelat till  

Åsele Kraft: 3 mkr 

Energiverket: 4 mkr 

Kommun: 16 mkr 

För att vara förberedd för likviditetssvängningar under året och inte hamna i en 

likviditetskris kan det vara bra att ekonomichefen får möjligheten att anpassa 

checkkrediten mera variabelt.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Allmänna utskottet föreslår 
Att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen beslutanderätten att 

anpassa kommunkoncernens kreditram utifrån aktuella likviditetsbehov 

Att kommunfullmäktige höjer kommunens rörelsekredit till max 30 mkr 
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KS-2019-227 

KS-2019-566 

§ 143 Förändringar i delegationsordning 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunkoncernen har tidigare haft checkkredit hos Swedbank med 43 mkr 

för att tillhandahålla likviditet för kommunen samt de kommunala bolagen. 

Eftersom Swedbank införde för ett antal år tillbaka en kreditavgift med 0,22 % 

för outnyttjad checkkredit (som motsvarar en årlig kostnad med ca. 95 tkr) 

samt att checkkrediten inte användes i någon större omfattning minskades 

checkkrediten till 23 mkr.  

Checkkrediten är fördelat till  

Åsele Kraft: 3 mkr 

Energiverket: 4 mkr 

Kommun: 16 mkr 

För att vara förberedd för likviditetssvängningar under året och inte hamna i en 

likviditetskris kan det vara bra att ekonomichefen får möjligheten att anpassa 

checkkrediten mera variabelt.  

Delegationsordningen behöver därför uppdateras så att ekonomichef kan 

genomföra förändringarna. I gällande delegationsordning från 190613 rör 

ärende 2.5 rörelsekrediten, men formuleringen är otydlig och behöver 

uppdateras till: 

”Anpassa och underteckna avtal för kommunkoncernens kreditram utifrån 

aktuella likviditetsbehov, max 30 Mkr, samt fördelning av internlimit till 

kommunala bolag utifrån given ram” 

Delegat: ekonomichef 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Allmänna utskottet föreslår 
Att kommunstyrelsen uppdaterar delegationsordningen ärende 2.5 enligt 

förslag 
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