


   ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

   Kommunfullmäktige 2019-10-14 Sida 1 av 37 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid  Kulturhuset kl 13.00 

 

Paragrafer  49 - 76 

 

Beslutande  Enligt bifogad förteckning  

 

Övriga deltagare Sabine Bösinger, ekonomichef § 49 

Eva-Lena Johansson, socialchef § 49 

Marcus Helletun, teknisk chef § 49  

Nils-Petter Grenholm, kommunchef 

Jeanette Olofsson, sekreterare 

 

Utses att justera Brage Sundberg  (Åp)  

Torsten Lundborg (L) 

 

Justeringens tid och plats Kommunkansliet 

 

Sekreterare   

  Jeanette Olofsson 

Ordförande   

  Anders Westman (Åp) 

Justerare   

  Brage Sundberg (Åp) 

   

  Torsten Lundborg (L) 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Kommunfullmäktige   

                          Sammanträdes- 2019-10-14 Datum för anslagets uppsättande:  2019-10-21 

                          datum: 

                            Datum för anslagets nedtagande:  2019-11-12 

Protokollets förvaringsplats:  Kommunkansliet 

Underskrift:  

 

 Petra Danielsson 



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunfullmäktige 2019-10-14 Sida 2 av 37 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 
Signatur 

ÅSELE KOMMUN Närvarolista

Kommunfullmäktige 2018-10-10--2022-10-09

 Omröstning § 55 Omröstning § 70

Namn Parti Närvaro

Tjänstgörande 

ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår

Jim 

Danielsson C  - Eva Strömberg 1 1

Anna 

Enfeldt C 1 1 1

Sylvia 

Samuelsson C 1 1 1

Åsa 

Eriksson C 1 1 1

Margareta 

Johansson C 1 1 1

Niklas 

Fransson C  - Marita Hansson 1 1

Noomi 

From-Norlin C  - Berit Oderstål 1 1

Alf 

Johansson C 1 1 1

Sylvia 

Schöne C 1 1 1

Torsten 

Lundborg L 1 1 1

Urban 

Lindström S 1 1 1

Gunnel 

Jonsson S 1 1 1

Birgitta 

Norrlänning S  - Gudrun Lindberg 1 1

Andreas 

From S 1 1 1

Pernilla 

Norberg S 1 1 1

Tommy 

Danielsson S  - Roger Jakobsson 1 1

Carina 

Danielsson S 1 1 1

Marcus 

Lindh S  - Svante Söderqvist 1 1

Vivi-Ann 

Bäcklund S 1 1 1

13 Transport sida 1 9 10 0 9 10 0
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ÅSELE KOMMUN Närvarolista

Kommunfullmäktige 2018-10-10--2022-10-09

 Omröstning § 55 Omröstning § 70

Namn Parti Närvaro

Tjänstgörande 

ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår

Peter

Lindström S 1 1 1

Birgitta

Jonsson S 1 1 1

Peter

Danielsson S  - Camilla Wikström 1 1

Stig-Anders

Hansson V 1 1 1

Thord

Dahlberg V 1 1 1

Linnéa 

Lindberg ÅP 1 1 1

Anders

Westman ÅP 1 1 1

Brage

Sundberg ÅP 1 1 1

Kurt-Olof

Edström ÅP 1 1 1

Ulla

Sundberg ÅP 1 1 1

Joel

Hellman ÅP 1 1 1

----- S

Ersättare  

Eva

Strömberg C 1

Marita 

Hansson C 1

Michael 

Gavelin C  -

Joakim

Enerstedt C  -

Berit

Oderståhl C 1

Hans-Greger

Jonsson L  -

13 Transport sida 2 11 0 0 9 2 0
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ÅSELE KOMMUN Närvarolista

Kommunfullmäktige 2018-10-10--2022-10-09

 Omröstning § 55 Omröstning § 70

Namn Parti Närvaro

Tjänstgörande 

ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår

Richard

Östmark L 1

Gudrun

Lindberg S 1

Roger

Jakobsson S 1

Emilia

Söderström S  -

Svante

Söderqvist S 1

Camilla 

Wikström S 1

Ove

Nordin S 1

Joakim

Uddeby V  -

Sonja

Vikman V  -

Paul

Eriksson ÅP 1

Zuzana 

Zecova ÅP 1

Enar

Nordin ÅP 1

---- SD

9 Transport sida 3 0 0 0 0 0 0

Transport sida 2 11 0 9 2

Transport sida 1 9 10 9 10

9 SUMMA 20 10 0 18 12 0
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KS-2019-109 

§ 49 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Statistik från Kolada och SCB  

Ekonomichef och socialchef går igenom den statistik som finns hos Kolada 

(Kommun- och landstingsdatabasen) om kommunens kostnader och hur de 

ligger till i jämförelse med standardkostnaderna, det vill säga de kostnader vi 

borde ha i förhållande till våra förutsättningar. Statistiken visar tydligt att de 

stora avvikelserna finns inom äldre- och handikappomsorgen.  

Statistiken visar att kvaliteten inom både hemtjänst och särskilt boende är 

mycket hög, bland de absolut bästa i hela landet. Personaltätheten är dock inte 

hög, kostnader per brukare är hög men inte högst, däremot visar statistiken att 

antal platser inom särskilt boende i förhållande till antal äldre är nästan högst i 

landet.  

En befolkningsprognos från SCB visar att de kommande 20 åren, fram till 2040, 

kommer våra barn och unga att öka i antal, antalet pensionärer kommer att 

minska något varav de som är över 80 år kommer att öka något. Antalet i 

arbetande ålder (19-64) kommer däremot att minska. Det innebär att färre antal 

ska försörja fler och fylla det behov av kompetens som finns.  

Genomlysning av tekniska kontorets verksamhet 

Tekniska chefen har gjort en analys av tekniska avdelningen. Han gör en 

redogörelse för vilka ansvarsområden tekniska verksamheten har och om vilka 

lagar som styr. Det stora problemet inom verksamheten är att omfattningen av 

verksamheten är lika stort som för 60 år sedan, då befolkningen var mer än 

dubbla antalet invånare jämfört med idag. Resurserna räcker inte till; 

samverkan med andra kommer för övergripande verksamhet rekommenderas 

starkt. En flertal inventeringar och underhållsplaner håller på att färdigställas 

för att underlätta för framtida prioriteringar och beslut inom fastighet, VA, 

park och gator. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att notera informationen 
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§ 50 Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente § 32 ska allmänheten ges möjlighet att 

ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter, ordförande och vice 

ordförande kommunens styrelse/nämnder, bolag och stiftelser samt till 

kommunens revisorer och chefstjänstemän. 

En fråga kan vara skriftlig eller muntlig. Samtliga frågor ska 

inlämnas/meddelas Kommunfullmäktige senast kl 12.00 måndagen veckan 

före kommunfullmäktiges sammanträde. 

Inga ärenden har inkommit. 
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KS-2016-427 

§ 51 Genomlysning av tekniska kontorets verksamhet 
 

Ärendebeskrivning 
2016 begärdes en genomlysning av tekniska avdelningen med hjälp av konsult. 

Då ett flertal förändringar redan var påbörjade och en ny chef rekryterades 

beslutades istället att låta tekniske chefen genomföra en utvärdering av 

verksamheten och återrapportera till fullmäktige under 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet 2017-03-08, § 34 

Allmänna utskottet 2017-05-23, § 107 

Kommunstyrelsen 2017-06-20, § 72 

Kommunstyrelsen 2018-06-12, § 55 

Kommunfullmäktige 2018-10-15, § 54 

Ny tjänsteskrivelse 

Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 48 

Muntlig information 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att notera informationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Tekniska kontoret  
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KS-2019-232 

§ 52 Chef- och personalstöd, handbok 
 

Ärendebeskrivning 
Policys och riktlinjer har samlats i en handbok   

”Chef- och personalstöd, handbok” med ändringar i stycken. 

Ändringar är markerade i stycken nedan: 

Organisatorisk och social arbetsmiljö sidor 34 - 36 

Rehabiliteringspolicyn  sida 41 

Alkohol-och drogpolicyn  sida 64 

Lönebildning –och lönepolicy sidor 83 - 84 

Riktlinjer för tjänstledighet sida 97 

Beslutsunderlag 
Förslag till handbok med policys och riktlinjer, ”Chef- och personalstöd, 

handbok” 

Allmänna utskottet 2019-05-14, § 64 

Kommunstyrelsen 2019-06-13, § 75 

Yrkanden 
Margareta Johansson (c) yrkar återremiss av ärendet för kompletteringar. 

Linnéa Lindberg (Åp) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. 

Ärendegång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar  
Att godkänna uppdaterad ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” 

Att godkänna uppdaterad ”Rehabiliteringspolicy” 

Att godkänna uppdaterad ”Alkohol- och drogpolicy” 

Att godkänna uppdaterad ” Lönebildning- och lönepolicy” 

Att godkänna uppdaterad ”Riktlinjer för tjänstledighet” 

 

 

Expediering 
Ledningsgruppen  
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KS-2019-281 

§ 53 Revisionsrapport: Verkställighet av beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det 

angeläget att göra en granskning av verkställighet av beslut nom kommunen. 

Granskningen har fokuserat på följande: 

• Beslutsformuleringar 

• Verkställighetsgrad 

• Rutiner för expediering av beslut 

• Kontrollrutiner avseende verkställighet av beslut och avslut av ärenden 

Granskningen tar utgångspunkt från revisorernas uppdrag enligt 12 kap i 

kommunallagen. Revisionen har granskat kommunstyrelsen och Miljö- och 

byggnadsnämnden. 

PwC har gjort granskningen och utformat bifogad rapport. 

Revisionen lämnar följande rekommendationer att: 

• Kommunstyrelsen säkerställer att det finns styrning i form av rutiner 

för att säkerställa att ärenden verkställs i enlighet med 

kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges intentioner. 

• Kommunstyrelsen säkerställer att verkställighet av beslut följs upp på 

ett systematiskt sätt och att resultat av uppföljningen rapporteras till 

styrelsen. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 

Revisionsrapport ”Verkställighet av beslut” april 2019, PwC 

Allmänna utskottet 2019-05-14, § 68 

Kommunstyrelsen 2019-06-13, § 79 

Yrkanden 
Torsten Lundborg (L) yrkar att det till informationen i ärendet förtydligas med 

vad kommunstyrelsen har beslutat. 

Kommunfullmäktige beslutar  
Att kommunfullmäktige noterar informationen 

Protokollsnotering 
Kommunstyrelsen beslutade i ärendet: 
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Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns styrning i form av rutiner för att 

säkerställa att ärenden verkställs i enlighet med kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges intentioner. 

Att kommunstyrelsen säkerställer att verkställighet av beslut följs upp på ett 

systematiskt sätt och att resultat av uppföljningen rapporteras till styrelsen.  

Att uppdra till kommunchef att påbörja arbetet med att ta fram rutiner för 

verkställighet och uppföljning av beslut. 

Att kommunchef återrapporterar till kommunstyrelsen innan årets slut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Revisionen  
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KS-2019-374 

§ 54 Översyn av 2019 års investeringsbudget 
 

Ärendebeskrivning 
Helårsprognosen i den ekonomiska rapporten jan-maj visar på ett underskott 

för kommunen i 2019. Detta påverkar kommunens likviditet negativt. 

Verksamheterna har gjort en översyn av 2019 års investeringsbudget för att 

komma med förslag om att skjuta på investeringar till 2020. 

Beslutsunderlag 
Lista översyn investeringar 2019 

Kommunstyrelsen 2019-06-28, § 88 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att skjuta på investeringar enligt bifogad lista till 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Ekonomi  
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KS-2019-352 

§ 55 Budget 2019 - förslag till åtgärder för att hantera 

ekonomiskt underskott inom socialtjänstens 

verksamheter 
 

Ärendebeskrivning 
Socialas helårsprognos som upprättats i samband med 5-månadersrapporten 

visar på ett underskott med ca 10 Mkr. Omställningar av verksamheter krävs 

på kort och lång sikt. Flera åtgärder är genomförda men effekt kan inte ses 

ännu. För att verksamheten ska minska sitt underskott och hantera de 

ekonomiska ramarna inför 2020 krävs ytterligare beslut om åtgärder. 

Redovisas förslag till åtgärder inom särskilda boendeplatser, handikappomsorg 

och individ- och familjeomsorg. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning förslag till åtgärder 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-06-17, § 46 

Muntlig information 

Kommunstyrelsen 2019-06-28, § 86 

Yrkanden 
Andreas From (s), Urban Lindström (s) och Brage Sundberg (Åp) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag.  

Margareta Johansson (c) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och yrkar 

återremiss. Sylvia Samuelsson (c) och Sylvia Schöne (c) yrkar bifall till 

Margareta Johanssons (c) förslag.  

Ärendegång 
Ordförande ställer de olika yrkandena mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. Ordförande meddelar att de som röstar bifall till 

kommunstyrelsens förslag rösta Ja och de som röstar bifall till Margareta 

Johanssons (c) förslag röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Med 20 Ja-röster och 10 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige beslutar 
Att avveckla 12 särskilda boendeplatser  

Att flytta Stugans avdelning till Åseborg 

Att hyresavtal med Region Västerbotten för sjukhemsboende avseende Stugans 

SÄBO sägs upp senast februari 2020, nuvarande avtal gäller t o m 2020-12-31 

Reservationer 
Eva Strömberg (c), Anna Enfeldt (c), Sylvia Samuelsson (c), Åsa Eriksson (c), 

Margareta Johansson (c), Marita Hansson (c), Berit Oderstål (c), Alf Johansson 

(c), Sylvia Schöne (c) och Torsten Lundborg (L) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Sociala  
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KS-2019-406 

§ 56 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 ska 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 

Kommunstyrelsen 2019-09-24, § 95 

Jäv 
Linnéa Lindberg (Åp) anmäler jäv 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att bevilja direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi 

Norr ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 

Att godkänna årsredovisning 2018 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Akademi Norr  
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KS-2017-409 

§ 57 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 2019-09-24, § 94 

Yrkande 
Margareta Johansson (c) och Alf Johansson (c) yrkar avslag till 

kommunstyrelsens förslag. 

Urban Lindström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Ärendegång 
Ordförande ställer de olika förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att anta nytt reglemente 

Expediering 
Socialdemokraterna 

Åselepartiet  
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KS-2019-449 

§ 58 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 2019-09-24, § 102 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att notera informationen 

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

genomföres och redovisas enligt önskemål. 
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KS-2019-467 

§ 59 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 2019-09-24, § 103 

Kommunfullmäktige beslutar 
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-2019-453 

§ 60 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 2019-09-24, § 106 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att inte erlägga någon särskild insats i 2019. 

 

 

 

Expediering 
Ekonomichef  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunfullmäktige 2019-10-14 Sida 20 av 37 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 
Signatur 

 

KS-2019-487 

§ 61 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 2019-09-24, § 107 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att ett årligt driftsbidrag för Torvsjö kvarnar på 70 000 kr öronmärks och 

tilldelas FTK budget. 

 

 

 

 

 

Expediering 
Ekonomi 

Fritid, turism och kultur  
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KS-2019-326 

§ 62 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 2019-09-24, § 108 

Kommunfullmäktige beslutar 
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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KS-2019-546 

§ 63 Sammanträdesplan 
 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag har inlämnats över sammanträdesplan för 2020. 

Kommunfullmäktige beslutar om sina sammanträdesdagar och övriga politiska 

organ beslutar om sina respektive sammanträdesdagar.  

Beslutsunderlag 
Förslag sammanträdesplan 2020 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att kommunfullmäktige sammanträder 2020 enligt förslag 
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KS-2019-555 

§ 64 Tid för kommunfullmäktiges sammanträden 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har under åren haft olika mötestider. Sedan 2017 har 

kommunfullmäktige sammanträtt enligt 

Kl 8 - 10 Informationer 

Kl 10 - 12 Gruppmöte 

Kl 13 Kommunfullmäktiges sammanträde 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att kommunfullmäktige sammanträder kl 13.00 
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KS-2019-556 

§ 65 Annonsering av kommunfullmäktiges 

sammanträden 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med fullmäktige 

och ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de 

ärenden som ska behandlas. 

Kungörelsen ska anslås på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka 

före sammanträdesdagen. 

Uppgift om tid och plats för ett sammanträde ska minst en vecka före 

sammanträdesdagen annonseras i den eller de ortstidningar som 

kommunfullmäktige beslutar om. Om minst en tredjedel av de närvarande 

ledamöterna begär att uppgiften ska annonseras i en viss ortstidning, ska 

uppgiften annonseras i den tidningen.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2018-11-26, § 86 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att annonsering av föredragningslista och kallelse sker i Västerbottens-Kuriren, 

Folkbladet och Åsele-Nytt samt i begränsad omfattning i Lokaltidningen. 

Att annonsering av föredragningslista och kallelse sker på kommunens digitala 

anslagstavla på hemsidan och i sociala medier.  
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KS-2019-7 

KS-2019-293 

§ 66 Uppföljning/utvärdering Barn- och utbildning 
 

Ärendebeskrivning 
En enkel fråga ställdes på kommunfullmäktige 2019-05-27 om varför 

huvudmannarapporten för läsåret 2017/2018 inte delgetts 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens ordförande besvarade frågan med att det kan ha hanterats 

fel och att kommunstyrelsen öppnar ärendet igen för eventuellt nytt beslut.  

Kommunstyrelsen beslutade att huvudmannarapporter från och med 2019 ska 

synliggöras i årsredovisningen samt att delge kommunfullmäktige 

huvudmannarapporten för läsåret 2017/2018. 

Beslutsunderlag 
Huvudmannarapport 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-01-29, § 3 

Kommunstyrelsen 2019-02-12, § 15 

Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 23 

Kommunstyrelsen 2019-06-13, § 81 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att notera informationen i huvudmannarapporten  
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MB-2019-98 

KS-2019-445 

§ 67 Ovårdade byggnader och fastigheter 
 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har uppmärksammat att det finns ett antal 

ovårdade fastigheter med dåligt underhållna och förfallna byggnadsverk samt 

ej vårdade markytor vilka förfular och förstör miljön för både 

kommuninvånare och besökare. 

Miljö- och byggnadsnämnden kan med lagstöd ge fastighetsägare ett 

föreläggande om att åtgärda problemen, men ibland befinner sig 

fastighetsägaren inte i landet och man behöver nyttja både översättare och 

delgivning via Länsstyrelsen i Stockholm och deras internationella 

delgivningsenhet för utomnordiska medborgare.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-05, § 37 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att tillsammans med 

kommunstyrelsen utreda ärendet och genomföra möjliga åtgärder.  
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KS-2019-558 

§ 68 Budget 2020 Överförmyndarnämnden 
 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden har inkommit med förslag till budget för 2020 med 

önskemål om en utökning av budget motsvarande 45 % tjänst. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Överförmyndarnämnden 

Budgetförslag 

Yrkande 
Urban Lindström (c) yrkar bifall till förslag till budget under förutsättning att 

resterande medlemskommuner tar likalydande beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att bifalla till förslag till budget under förutsättning att resterande 

medlemskommuner tar likalydande beslut. 
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KS-2019-559 

§ 69 Extra bolagsstämma för Åsele Energiverk AB 
 

Ärendebeskrivning 
En extra bolagsstämma för Åsele Energiverk AB ska äga rum i direkt 

anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-14. 

Beslutsunderlag 
Protokoll, Åsele Energiverk AB 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att en extra bolagsstämma hålls vid ett senare datum som annonseras på 

hemsidan 

Att utse Andreas From till att företräda kommunens aktier vid stämman 

Att sammanträdet ska vara offentligt 

Att Anders Westman utses som ordförande vid extrastämman. 
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KS-2019-301 

KS-2019-410 

§ 70 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 

Kommunstyrelsen 2019-09-24, § 97 

Yrkande 
Torsten Lundborg (L) yrkar bifall till motionen. 

Sylvia Samuelsson (c) och Margareta Johansson (c) yrkar bifall till Torsten 

Lundborgs (c) yrkande. 
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Beslutsgång 
Ordförande stället kommunstyrelsens förslag mot Torsten Lundborg (L) förslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. Ordförande meddelar att de som röstar bifall till 

kommunstyrelsens förslag rösta Ja och de som röstar bifall till Torsten 

Lundborg (L) förslag röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Med 18 Ja-röster och 12 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att motionens avslås 
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KS-2013-323 

§ 71 Motion: Inför LOV-lagen om valfrihetssystem i Åsele 

Kommun 
 

Ärendebeskrivning 
En motion inlämnades 2013 om att införa LOV-lagen om valfrihetssystem i 

Åsele kommun. Ärende har beretts och gått ut på remiss till de politiska 

partierna. Ärendet återremitterades till Omsorgs- och utbildningsutskottet 

senast 2016 för ytterligare beredning.  

Sedan motionen inlämnades har situationen och kostnaderna för hemtjänst 

förändrats och det underlag som finns är inte längre aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Motion  

Tjänsteskrivelse 

Kommunfullmäktige 2013-09-30, § 58 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2015-12-14, § 120 

Kommunstyrelsen 2016-02-09, § 9 

Remissvar från Åselepartiet 

Remissvar från Centerpartiet 

Allmänna utskottet 2016-05-24, § 71 

Kommunstyrelsen 2016-06-14, § 58 

Yrkande 
Sylvia Samuelsson (c) yrkar att Åsele kommun inför LOV-lagen.  

Urban Lindström (s) yrkar ärendet avslutas.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt Urban Lindströms (s) yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att ärendet avslutas 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunfullmäktige 2019-10-14 Sida 33 av 37 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 
Signatur 

 

KS-2019-343 

§ 72 Medborgarförslag: Rullskidbana 
 

Ärendebeskrivning 
En kommunmedborgare har lämnat in ett medborgarförslag om att anlägga en 

rullskidbana kombinerat med en gångbana. 

Beslutsunderlag 
Inskickat medborgarförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att medborgarförslaget får ställas. 

Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda och besluta i ärendet. 
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KS-2019-489 

§ 73 Uppsägelse av politiska uppdrag 
 

Ärendebeskrivning 
Peter Danielsson (s) har i två skrivelser avsagt sig uppdrag som ordförande och 

ledamot i miljö- och byggnadsnämnden samt som ledamot i överförmyndar-

nämnden.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att godkänna avsägelserna 
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KS-2018-644 

§ 74 Val av ordförande i miljö- och byggnadsnämnden 
 

Ärendebeskrivning 
Peter Danielsson (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Valberedningen 2019-10-14, § 5  

Kommunfullmäktige beslutar 
Att utse Erik Danielsson (s) till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 

Att utse Lars-Gunnar Johansson (s) till ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden. 
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KS-2018-644 

§ 75 Val av ledamot i överförmyndarnämnden 
 

Ärendebeskrivning 
Peter Danielsson (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

överförmyndarnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Valberedningen 2019-10-14, § 6 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att utse Svante Söderqvist (s) som ledamot i överförmyndarnämnden. 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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KS-2018-644 

§ 76 Val av ledamot i valnämnden  
 

Ärendebeskrivning 
Roger Jacobsson (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Valberedningen 2019-05-27, § 4 

Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 45 

Valberedningen 2019-10-14, § 7 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att utse Gustav Johansson (s) till ledamot i valnämnden. 

 


