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KS-2019-109 

§ 119 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Delårsbokslut 

Ekonomichef går, tillsammans med skolchef och socialchef, igenom 

delårsbokslutet för perioden januari - augusti 2019. Många åtgärder är 

genomförda och pågår inom alla verksamheter för att förbättra ekonomin. Det 

finns flera opåverkbara faktorer som påverkar negativt och kostnader från 2018 

som påverkar 2019 med ändrade beslut om stöd från Migrationsverket. Stora 

besparingar är ändå gjorda i alla verksamheter jämfört med föregående år.  

Budget 2020 samt plan 2021 - 2022 

Ekonomichefen går igenom hur budgetprocessen gått under året och det 

förslag till budget som finns från Socialdemokraterna och Åselepartiet. 

Budgetförslaget har inte räknat med ett positivt beslut om en förändrad 

kostnadsutjämning eftersom det inte är klart än.  

Investeringsbudget 

Investeringsbudgeten har en tydlig prioritering mot fortsatt ombyggnation av 

Åseborg då ca 75 % av investeringsbudgeten är dedikerad detta för att minska 

behovet av lån. 

SIKT-projektet 

SIKT är ett samverkansprojekt mellan Åsele, Vilhelmina, Sorsele, Dorotea och 

Storuman med Region Västerbotten som projektägare. Projektet drivs med 

medel från Europeiska Socialfonden och har som syfte att stötta utlandsfödda i 

sin väg mot arbetsmarknaden. Det görs med ett paket av olika mindre 

utbildningsinsatser och olika så kallade jobb-spår mot städ, vård och det 

planeras även mot industrin men också individuella insatser. Samverkan och 

distanslösningar mellan kommunerna prioriteras.  

Systerprojektet INFÖR-SIKT jobbar direkt mot företagen för att förbereda och 

motivera dem att ta emot utlandsfödda genom olika insatser. Projektet 

finansieras av Tillväxtverket.  

Kommunstyrelsen beslutar 
Att notera informationen   
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KS-2019-505 

§ 120 Delårsbokslut 2019 
 

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

Alla verksamheter jobbar i dagsläget med besparingar och effektivisering 

utifrån tidigare prognoser. Socialtjänsten jobbar vidare med den handlingsplan 

som initierades innan sommaren.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Allmänna utskottet 2019-10-08, § 125 

Delårsbokslut 2019-08-31 

Yrkande 
Jim Danielsson (c) yrkar att en handlingsplan med åtgärder tas fram för att 

möta det negativa resultatet. 

Torsten Lundborg (L) och Åsa Eriksson (c) yrkar bifall till Jim Danielsson (c) 

förslag. 

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

Brage Sundberg (Åp) yrkar avslag på Jim Danielssons (c) tilläggsyrkandet samt 

att ärendebeskrivningen utökas med ett förtydligande om att åtgärder redan är 

påbörjade. 

Ärendegång 
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta att komplettera 

ärendebeskrivningen enligt Brage Sundbergs (Åp) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar detta. 

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt allmänna 

utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att fastställa 

delårsbokslut 2019. 

Ordförande stället frågan om kommunstyrelsen kan besluta att det ska tas fram 

en handlingsplan enligt Jim Danielssons (c) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen avslår det. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att ärendebeskrivningen kompletteras med ett förtydligande om de åtgärder 

som redan är påbörjade. 
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Kommunstyrelsen föreslår 
Att fastställa delårsbokslut 2019 

Reservation 
Jim Danielsson (c), Åsa Eriksson (c), Torsten Lundborg (L) och Stig-Anders 

Hansson (v) reserverar sig mot beslutet att avslå Jim Danielssons (c) yrkande. 

 

Ajournering 13.10-13.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige  
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KS-2019-320 

§ 121 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 2019-10-08, § 126 

Yrkande 
Gunnel Jonsson yrkar att del av punkt 5.8 om motorvärmare stryks ur taxorna 

hos Fritid, turism och kultur samt att det i punkt 7.2 om distribution av mat 

ändras till en enhetlig taxa om 400 kr oavsett avstånd. 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta taxor och avgifter 2020. 

Att avgift för motorvärmare stryks ur punkt 5.8 för taxorna hos Fritid, turism 

och kultur. 

Att taxan för distribution av mat i punkt 7.2 ändras till en enhetlig taxa om 400 

kr oavsett avstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige 
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KS-2019-548 

§ 122 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. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-10-08, § 127 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att skattesatsen för 2020 fastställs till 23,60 kr  

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige  
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KS-2019-128 

§ 123 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 2019-10-08, § 128 

Yrkande 
Jim Danielsson (c) yrkar att det tas fram en plan för att återställa 

balanskravsunderskottet som idag enligt prognos uppgår till ca -26 Mkr, för att 

finna ytterligare besparingar.  

Ärendegång 
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar att ta fram en plan för 

att återställa balanskravsunderskottet enligt Jim Danielssons (c) yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det med hänvisning till att det 

beaktas i budgetprocessen. 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att godkänna budget 2020 

Reservation 
Jim Danielsson (c), Åsa Eriksson (c), Torsten Lundborg (L) och Stig-Anders 

Hansson (v) reserverar sig mot beslutet att avslå Jim Danielssons (c) yrkande, 

se bilaga 1. 

 

Ajournering 13.30 - 13.33 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2019-10-29 Sida 9 av 25 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

KS-2019-504 

§ 124 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 2019-10-08, § 129 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att godkänna förslaget budget 2021 - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige 
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KS-2019-364 

§ 125 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 2019-10-08, § 130 

Kommunstyrelsen 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 
Kommunfullmäktige  
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KS-2019-566 

§ 126 Rörelsekredit 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunkoncernen har tidigare haft rörelsekredit 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 rörelsekredit (som motsvarar en årlig kostnad med ca. 95 tkr) 

samt att rörelsekrediten inte användes i någon större omfattning minskades 

rörelsekrediten till 23 mkr.  

Rörelsekrediten 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 

rörelsekrediten mera variabelt.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Allmänna utskottet 2019-10-08, § 142 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen beslutanderätten att 

anpassa kommunkoncernens kreditram utifrån aktuella likviditetsbehov 

Att kommunfullmäktige höjer kommunens rörelsekredit till max 30 mkr 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige  
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KS-2019-488 

§ 127 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 2019-10-08, § 134 

Kommunstyrelsen beslutar 
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 
Länsstyrelsen Västerbotten 

Turism, fritid och kultur  
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KS-2019-546 

§ 128 Möteskalender 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesplan har upprättats. Kommunstyrelsen beslutar om 

allmänna utskottet, omsorgs- och utbildningsutskottets samt 

kommunstyrelsens sammanträdesdagar. 

Kommunfullmäktige har beslutat om sina sammanträdesdagar. 

Beslutsunderlag 
Förslag sammanträdesplan 

Allmänna utskottet 2019-10-08, § 136 

Kommunfullmäktige 2019-10-14, § 63 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att allmänna utskottets sammanträdesdagar fastställs enligt förslag 

Att kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställs enligt förslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kansliet  
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KS-2019-446 

§ 129 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 2019-10-08, § 137 

Handlingsprogram 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta, handlingsprogram och tillhörande bilagor enligt LSO, och därigenom 

också godkänna genomförandet av uppgifter och åtaganden som dessa 

beskriver  

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige 
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KS-2019-553 

§ 130 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 2019-10-08, § 139 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta ny förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Lappland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige  
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KS-2018-540 

§ 131 Avsluta förvaltade fonder 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun har sedan många år tillbaka förvaltat följande fonder: 

Fonder   Saldo innan förbrukning 

F.W Hedlunds donationsfond 20 757,17 sek 

J A Hörlings donationsfond 13 581,62 sek 

Fredrika Centralskolas Elevkårsfond 6 549,96 sek 

Åsele Centralskolas Elevkårsfond 16 739,93 sek 

Verksamheterna inom skolan och sociala har fått i uppdrag att förbruka 

kvarstående medel till ett visst ändamål och därefter avsluta fonderna under 

2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Kontoutdrag 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-10-01, § 63 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att anhålla hos länsstyrelsen om att få avsluta ovanstående fonder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Barn och utbildning 

Sociala  
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KS-2019-512 

§ 132 Ansökan om vistelsetid 
 

Ärendebeskrivning 
När vårdnadshavare är lediga (semester eller kompledighet m.m.) ska barnen 

inte vistas på förskolan med undantag för allmän förskola. Allmän förskola är 

en lagstyrd verksamhet som ska garantera att alla barn från höstterminen det år 

barnet fyller tre år erbjuds förskola under minst 525 timmar per år. 

Undantag kan medges efter särskild ansökan, se bilaga 1. 

Vårdnadshavare kan söka 10 dagar som avdelningspersonal kan bevilja, över 

10 dagar blir det rektors beslut.  

Tjänsteskrivelsen är ett led i handlingsplanen för budgetarbete inom 

kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Bilaga 1: Ansökan om vistelsetid under föräldrars ledighet 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-10-01, § 65 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att inte godkänna att den särskilda ansökan om vistelsetid under föräldrars 

ledighet tas bort. 

Att barn vars vårdnadshavare är lediga t.ex. semester, kompledighet m.m. inte 

ska vara i förskolan med undantag för allmän förskola. 
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KS-2019-527 

§ 133 Avgift prövning inom vuxenutbildning 
 

Ärendebeskrivning 
Huvudmannen får ta ut en avgift om högst 500 kr av den som vill genomföra 

en prövning i grundskolan, gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 

Avgiften tillfaller huvudmannen. 

En avgift får inte tas ut för: 

• den som har gått ut grundskolan eller specialskolan och inte fått minst 

betyget E i årskurs 9 eller i det ämne prövningen gäller 

• elev i gymnasieskolan som inte fått minst betyg E på den kurs 

prövningen gäller eller saknar betyg för att det inte funnits underlag för 

bedömning på grund av elevs frånvaro 

• elev i kommunal vuxenutbildning som fått betyget F på den kurs 

prövningen gäller 

• elev i kommunal vuxenutbildning som inom ramen för en kurs går 

igenom prövning eller validering, samt 

• den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska 

för invandrare eller motsvarande utbildning inte har nått upp till nivån 

för betyget E. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-10-01, § 66 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att ta ut en avgift på 500 kr per kurs för den som vill genomföra en prövning 

inom vuxenutbildningen. 
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KS-2019-544 

§ 134 Medåkande SFI-elever i ordinarie skolskjutsar 
 

Ärendebeskrivning 
Under årens lopp har det skett att SFI-elever som inte har körkort, möjlighet till 

samåkning eller tillgång till allmänna transportmedel har fått åka med i 

ordinarie skolskjuts i mån av plats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-10-01, § 69 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att SFI-elever får åka med ordinarie skolskjuts i mån av plats om man inte har 

körkort, möjlighet till samåkning eller tillgång till allmänna transportmedel. 

Att skriftlig ansökan ska göras till skolchef för godkännande utifrån ovan 

angivna villkor.  
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KS-2019-25 

§ 135 Kurser / Konferenser 
 

Inbjudan konferens om Agenda 2030 
26/11 i Umeå. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att informationen läggs till handlingarna 
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§ 136 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 2019-10-01 

AU 
KS-2019-57 

Protokoll 2019-10-08 

Bostadsanpassningsbidrag 
KS-2019-61 

Redovisning September 2019 

Teknisk chef 
KS-2019-62 

Förvärvstillstånd September 2019 

Anslutning till kommunalt vatten KS-2019-417 
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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 2019-09-01 – 

2019-09-30,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-

09-01 – 2019-09-30,enligt lista  

Delegationsbeslut enhetschef handikappomsorgen  

19 KS  88 002  

Delegationsbeslut avseende ärenden enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) för perioden 2019-09-01 – 2019-09-30, 

enligt lista 

Delegations beslut 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 2019-09-01-2019-09-30 

enligt lista. 

Delegations beslut administrativ assistent sociala avdelningen 

19.KS 88  002 

Delegationsbeslut avseende fastställda faderskap enligt FB 1:4 för perioden 

2019-09-01 – 2019-09-30 , antal 1 st enligt lista 

Delegationsbeslut avseende Faderskap, nedläggning av utredning jml 2:7 

FB för perioden 2019-09-01 – 2019-09-30, 0 st enligt lista 

Delegationsbeslut avseende Riksfärdtjänst enligt Riksfärdtjänstlagen §5 

perioden 2019-09-01 – 2019-09-30, antal 3st enligt lista 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna redovisade delegationsbeslut 
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§ 137 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. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna  

  

http://www.skl.se/
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§ 137 Delgivningar 
 

1 

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

19:36 

Mottagande till och ersättning för nationellt godkänd idrottsutbildning. 

19:40. 

Budgetförutsättningar för åren 2019-2022. 

2 

Nyhetsbrev SmåKom höstnytt. 

3 

Hela Sverige ska leva oktoberbrev. 

4 

Havs- och vattenmyndigheten nyhetsbrev 9 oktober – 16 oktober. 

5 

Stiftelsen allmänna Barnhuset nyhetsbrev oktober. 

6 

Länsstyrelsens arbete med planeringsunderlag. 

7 

Nyheter från LEKS oktober. 

8 

Sammanställd länsrapport för lägesbilder hösten 2019. 

9 KS-2019-560 

Kollektivtrafiken 2019: 

Delårsbokslut 190831. 

10 KS-2019-561 

Kollektivtrafiken 2020: 

Budget 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna  

  

http://www.skl.se/
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Bilaga 1: Protokollsanteckning  
 

Jim Danielsson (c) anser att beslutsgången var: 

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar att ta fram en plan för 

att återställa balanskravsunderskottet enligt Jim Danielssons (c) yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. 


