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KS-2019-109 

§ 144 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning från verksamheterna 

Verksamheterna redovisar vad som händer och hur ekonomin ser ut i 

förhållande till den prognos som finns i delårsbokslutet. 

Vuxenutbildning och kompetensförsörjning 

Lärcentrum har fått förstärkning genom två statsbidrag, dels för personal och 

dels för investeringar. Antalet studenter som nyttjar lokalen och servicen ökar. 

Lärcentrum nyttjas regelbundet av Komvux-, universitets- och 

yrkeshögskolestudenter samt SFI-elever för samhällsorientering.  

Inventering och klassificering av gator Åsele och Fredrika 

Teknisk chef berättar om den gatuinventering som är gjord för att veta vad vi 

har så att det går att göra prioriteringar och långsiktiga planer. Standarden på 

gator är väldigt varierat, vissa delar har bra standard, andra riktigt dålig. Det 

behöver läggas upp en plan för hur vi ska få mest nytta för nedlagda 

investeringsmedel.  

Samverkansavtal sopbil 

Teknisk chef informerar om ett planerat samverkansavtal med Dorotea 

kommun för sopbil då det entreprenörsavtal de har löper ut i januari. Avtalet 

kommer att vara kostnadsneutralt, men avtalet innebär att vi delar på fasta 

kostnader som därmed sjunker. Det innebär förändrade turlistor som kommer 

att gälla från 1 februari. 

Dialog med arbetstagarorganisationer om personalutskott 

Kommunstyrelsens ordförande berättar för de fackliga representanterna om det 

beslutat som tagits om införandet av ett personalutskott (PU), att det jobbar på 

ett förslag till delegationsordning samt att det just nu jobbas med en 

rekrytering av en HR-strateg. PU kommer generellt att jobba med frågor som 

arbetsmiljö, kompetensförsörjning och andra övergripande frågor. 

Fackförbunden poängterar att det är viktigt att det finns en tydlig 

gränsdragning mellan vad som beslutas av PU och vad som beslutas i 

tjänsteorganisationen. 

Fackförbunden kommer att inbjudas till en träff med PU så snart det är möjligt 

2020. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att notera informationen 
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§ 145 Ändringar i föredragningslistan 
 

Ärendebeskrivning 
Fyra extra ärenden har anmälts till sammanträdet: 

Risk och sårbarhetsanalys för Åsele kommun 

Plan för extraordinära händelser i Åsele kommun 

Anbud för skogsförsäljning 

Förändrade rutiner för verksamhetsrapportering 

Ärende 4 delegationsordning för personalutskott utgår då handlingarna inte är 

klara. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att de anmälda extraärendena tillåts. 

Att extra ärendena tas upp efter ärende 6. 

Att ärende 4 utgår. 
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KS-2019-579 

§ 146 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 
 

Ärendebeskrivning 
I kommunens författningssamling finns allmänna lokala ordningsföreskrifter 

som styr hur ordning ska upprätthållas på framförallt allmänna platser i 

kommunen utöver, och som komplement till, övrig gällande nationell 

lagstiftning.  

De av fullmäktige senast beslutade ordningsföreskrifterna skrev 1996 och de är 

därför i behov av en uppdatering. 

Ett nytt förslag har arbetats fram av utredare, teknisk chef, miljö- och 

hälsovårdsinspektör och räddningschef. 

Ordningsföreskrifterna lämnas för remiss till länsstyrelsen och polismyndighet. 

Beslutsunderlag 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åsele kommun 1996-03-11 

Förslag reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Allmänna utskottet beslutar 
Att återremittera ärendet för kompletteringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunsekreterare 
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KS-2019-227 

KS-2019-566 

§ 147 Delegering ändrad 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.  

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att de delegerar till 

kommunstyrelsen beslutanderätten att anpassa kommunkoncernens kreditram 

utifrån aktuella likviditetsbehov samt att kommunfullmäktige höjer 

kommunens rörelsekredit till max 30 mkr. 

För att skapa en flexibilitet och effektivitet förslås att kommunstyrelsen 

delegerar till ekonomichef genom att uppdatera ärende 2.5 till: 

Att ”anpassa och underteckna avtal för kommunkoncernens kreditram utifrån 

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

kommunala bolag utifrån given ram.” 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2019-10-29, § 126 

Kommunstyrelsens delegationsordning 190613 

Allmänna utskottet förslår 
Att, under förutsättning att beslut tas om rörelsekredit i kommunfullmäktige, 

uppdatera ärende 2.5 i delegationsordningen till 

”anpassa och underteckna avtal för kommunkoncernens kreditram utifrån 

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

kommunala bolag utifrån given ram”. 
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Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2019-589 

§ 148 Antagande av skogsbruksplan 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun har tillsammans med förvaltaren Norrskog tagit fram en 

skogsbruksplan för Åsele kommuns skogar.  Skogsbruksplanen innehåller även 

en åtgärdsplan för skötsel av kommunens skogar.   

Beslutsunderlag 
Skogsbruksplan 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta skogsbruksplan för kommande 10 år.  

Att uppdra till Tekniska avdelningen att årligen upphandla skogsvårdstjänster 

i enlighet med åtgärdsöversikten.  

Att uppdra till Tekniska avdelningen att årligen inhämta anbud för 

nyttjanderätt skogsavverkning och gallring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2019-600 

§ 149 Plan för extraordinära händelser i Åsele kommun 
Plan för kommunens arbete enligt Lag (2006:554) om kommuners och 

landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

(LEH). 

Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun skall under första året i en ny mandatperiod enlig LEH ta fram 

styrdokument som anger hur kommunen skall arbeta med 

krisberedskapsfrågor under planperioden Planen har enligt krav i lagen 

redovisats till Länsstyrelsen i Västerbotten 2019-10-31.  

Beslutsunderlag 
Plan för hantering av extraordinära händelser i Åsele kommun för perioden 

2020–2023. 

Allmänna utskottet föreslår 
Att besluta fastställa Plan för hantering av extraordinära händelser i Åsele 

kommun för perioden 2020–2023 samt 

Att uppdra till beredskapssamordnare och säkerhetsskyddschef att uppdatera 

krisledningsplaner, reglementen samt utbildnings-och övningsplan för 

perioden 2020–2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen   
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KS-2019-601 

§ 150 Risk och sårbarhetsanalys för Åsele kommun 
Upprättad i enlighet med krav i Lag (2006:554) om kommuners och landstings 

åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 

Sammanfattning av ärendet 
Lagen föreskriver att en kommun under första året i en ny mandatperiod skall 

genomföra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som visar på kommunens 

generella krishanteringsförmåga. 

Kommunens risk- och säkerhetsgrupp har tagit fram underlag, som sedan 

sammanställts av krisberedskapssamordnare och säkerhetsskyddschef till en 

RSA för perioden 2020–2023. Kommunens RSA följer krav i lagstiftningen LEH 

samt föreskriften (MSBFS 2015:5) från Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. Analysen påvisar 

kommunens behov av åtgärder för att höja sin generella 

krishanteringsförmåga. Analysen ligger även till grund för det samlade 

säkerhetsarbetet i kommunen. 

Risk- och sårbarhetsanalysen är i enlighet med lagens krav redovisad till 

Länsstyrelsen i Västerbotten 2019-10-31. Uppföljning av åtgärder i RSA skall 

genomföras och redovisas årligen till Länsstyrelsen i Västerbotten samt MSB.  

Med hänvisning till Lag (2009:4009) Offentlighets- och sekretesslag Kap.18, §13 

kommer endast sammanfattning av dokumentet att stå till publikt förfogande, 

resterande delar sekretesskyddas då det kan antas att det allmännas 

möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser försämras om 

uppgifterna i analysen röjs. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av Åsele kommuns risk- och sårbarhetsanalys för perioden 

2020–2023. 

Allmänna utskottet föreslår 
Att besluta att fastställa utarbetad Risk- och sårbarhetsanalys för perioden 

2020–2023  

Att uppdra till risk- och säkerhetsgruppen att baserat på risk- och 

sårbarhetsanalysens resultat, under perioden 2020–2023 arbeta för att 

genomföra utpekade åtgärder för att höja kommunens generella 

krishanteringsförmåga.  

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2019-606 

§ 151 Antagande av anbud skogsskötsel 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun har genom anbud inbjudit Norra, Martinssons, NK Lundström, 

SCA, Norrskog, Brattby såg, Holmen och Höglandssågen att inkomma med 

anbud på avverkning, gallring och skogsskötsel. 

I anbudstidens slut hade 2 anbud inkommit. Vid utvärdering av anbud har det 

funnits att Norrskog inkommit med det mest fördelaktiga anbudet. 

Beslutsunderlag 
Anbud och traktskisser 

Norrskog anbud 

Norra skogsägarna anbud 

Anbudsöppning Protokoll 

Utvärdering Protokoll 

Jäv 
Torsten Lundborg (L) anmäler jäv. 

Allmänna utskottet beslutar  
Att anta Norrskogs anbud 

Att uppdra till teknisk chef att teckna avtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Teknisk chef  
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KS-2019-92 

§ 152 Uppföljning från verksamheterna 
 

Ärendebeskrivning 
På allmänna utskottets sammanträde 219-02-20 beslutades om starka 

restriktioner gällande anställningar och att verksamheterna månadsvis ska 

redovisa till allmänna utskottet om anställningar och vikarier. 

Rapporteringen som gjorts har också inneburit rapport om verksamheten och 

ekonomi. Det har upplevts som positivt bland både politiker och 

tjänstepersoner, men allmänna utskottet sammanträder förhållandevis ofta och 

det hinner inte hända så mycket nytt i verksamheterna. 

Revisionen har också påpekat att kommunstyrelsen inte fullt ut lever upp till 

sitt uppsiktsansvar över de kommunala bolagen och stiftelserna.  

Förslag finns därför att verksamhetscheferna deltar på vartannat AU samt att 

de kommunala bolagen och stiftelserna deltar minst 1 gång per halvår, på de 

träffar där verksamheterna inte deltar. Från bolag och stiftelser bjuds 

ordförande och VD, eller motsvarande, in till mötet. 

Allmänna utskottet beslutar  
Att verksamhetsrapportering sker vid vartannat sammanträde 

Att bolag och stiftelser bjuds in att delta minst en gång per halvår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Verksamhetschefer 

Bolag och stiftelser  
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KS-2019-25 

§ 153 Kurser / Konferenser 
 

Blänkare till kommande VA seminarium den 4 december 
 

Allmänna utskottet beslutar  
Att informationen läggs till handlingarna  
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§ 154 Delgivningar 
 

1 

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

19:42 

Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i Föräldraledighetlagen. 

2 

Vindnytt Oktober 2019. 

3 

Höstens nyhetsbrev från Naturvårdsenheten. 

4 KS-2019-594 

2 artiklar om sveket mot Ångermanälven. 

5 KS-2019-560 

Kollektivtrafiken: Uppföljning per 190831. 

6 KS-2019-581 

Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner: 

Informationer och protokoll 

 

Allmänna utskottet föreslår  
Att delgivningarna läggs till handlingarna  

 

http://www.skl.se/

