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Signatur 

ÅSELE KOMMUN Närvarolista

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

 Omröstning § Omröstning § 

Namn Parti Närvaro

Tjänstgörande 

ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår

Jim 

Danielsson C 1

Anna 

Enfeldt C 1

Sylvia 

Samuelsson C 1

Åsa 

Eriksson C 1

Margareta 

Johansson C 1

Niklas 

Fransson C  - Eva Strömberg

Noomi 

From-Norlin C 1

Alf 

Johansson C 1

Sylvia 

Schöne C 1

Torsten 

Lundborg L 1

Urban 

Lindström S 1

Gunnel 

Jonsson S 1

Birgitta 

Norrlänning S 1

Andreas 

From S 1

Pernilla 

Norberg S 1

Tommy 

Danielsson S 1

Carina 

Danielsson S 1

Marcus 

Lindh S  - Gundrun Lindberg

Vivi-Ann 

Bäcklund S 1

17 Transport sida 1 0 0 0 0 0 0
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ÅSELE KOMMUN Närvarolista

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

 Omröstning § Omröstning § 

Namn Parti Närvaro

Tjänstgörande 

ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår

Peter

Lindström S  - Roger Jakobsson

Birgitta

Jonsson S 1

Peter

Danielsson S  - Svante Söderqvist

Stig-Anders

Hansson V 1

Thord

Dahlberg V 1

Linnéa 

Lindberg ÅP 1

Anders

Westman ÅP 1

Brage

Sundberg ÅP 1

Kurt-Olof

Edström ÅP 1

Ulla

Sundberg ÅP 1

Joel

Hellman ÅP 1

----- SD

Ersättare  

Eva

Strömberg C 1

Marita 

Hansson C  -

Michael 

Gavelin C  -

Joakim

Enerstedt C  -

Berit

Oderståhl C 1

Hans-Greger

Jonsson L 1

12 Transport sida 2 0 0 0 0 0 0
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ÅSELE KOMMUN Närvarolista

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

 Omröstning § Omröstning § 

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

Transport sida 1

9 SUMMA 0 0 0 0 0 0
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KS-2019-109 

§ 77 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiska ärenden 

Ekonomichef informerar om delårsbokslut 2019-08-31 och om Budget 2020 med 

flerårsplan 2021 - 2022 samt investeringsbudget för 2020. Budget 2020 

innehåller vissa osäkerheter då vi än inte fått de slutgiltiga 

befolkningssiffrorna, det slutgiltiga beslutet om delskatteväxling med Region 

Västerbotten inte klart och det positiva beslutet om förändringar i 

kostnadsutjämningen inte är inräknat då beslutet kom föregående vecka och 

den exakta summan är oklar. 

Handlingsplaner inom räddningstjänsten 

Risk- och sårbarhetsanalys för den nya mandatperioden presenteras. Då 

handlingen omfattas av sekretess finns handlingarna endast i analog form för 

genomläsning.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att notera informationen 
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§ 78 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-2019-607 

§ 79 Enkel fråga till kommunfullmäktige 
 

Ärendebeskrivning 
En ledamot som snabbt vill ha svar från någon ansvarig i den styrande 

majoriteten kan skriftligen lämna in en så kallad enkel fråga. 

Enkla frågor ska beröra ganska enkla sakförhållanden och meningen är inte att 

framkalla någon politisk debatt. 

En enkel fråga leder inte till något beslut i fullmäktige. När frågan besvaras får 

bara den som ställer frågan och den som svarar delta. 

En enkel fråga har inlämnats av Margareta Johansson (c) och besvaras av 

kommunstyrelsens ordförande Andreas From (s). 

Fråga: 

Till kommunalrådet. 

Hur kommer det sig att delårsrapporten inte behandlas i oktobers 

kommunfullmäktige? 

Vid beslutet om att ändra datum för delårsrapporten påpekades att det blir kort 

om tid till fullmäktige, men det lovades att det skulle hinnas med till 

kommunfullmäktige i oktober. Att få delårsrapporten i slutet av november är ju 

rätt meningslöst då man inte kommer att hinna påverka bokslutet nämnvärt. 

Svar: 

Sammanträdesplanen 2019 är följande beslutsgång möjligt  

8 okt AU 

29 okt KS 

25 nov KF 

Tanken med ändringen av redovisningsperioden var att KS kan ta 

delårsbokslutet senast 2 månader efter periodens utgång. Tidigare har vi haft 

delvis mera än 2,5 månader till KS (delårsbokslut 2018-06-30 togs av KS 2018-

09-18) 

Sen har vi i KS just som i beslutet i kommunfullmäktige löd, lagt särskild vikt 

vid ekonomiska redovisningen och helårsprognosen månad 5. 

Man sitter ju inte och väntar på delårsprognosen ska falla ner i knäna på en 

innan man vidtar åtgärder. 
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Sen strävar verksamheterna efter en snabbare hantering så det kommer senast 

under februari månad lämnas in ett tjänstemannaförslag om förenklad 

förvaltningsberättelse i delårsbokslutet efter samråd med revisionen. 

Vi får också ha detta i åtanke vid framtida beslut om sammanträdesplaner. 

 

 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunfullmäktige 2019-11-25 Sida 10 av 33 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 
Signatur 

 

KS-2019-505 

§ 80 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 

Kommunstyrelsen 2019-10-29, § 120 

Revisionsrapport 

Åsele kommunrevisorers uttalande 

Yrkande 
I ett tilläggsyrkande yrkar Jim Danielsson (c) att en handlingsplan med 

åtgärder tas fram för att möta det negativa resultat prognosen 2019 visar. 

Urban Lindström (s) och Andreas From (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-

styrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det. 

Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt Jim 

Danielssons (c) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige inte beslutar 

enligt det. 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att fastställa delårsbokslut 2019 

Reservationer 
Jim Danielsson (c), Anna Enfeldt (c), Sylvia Samuelsson (c), Åsa Eriksson (c), 

Margareta Johansson (c), Eva Strömberg (c), Noomi From-Norlin (c), Alf 

Johansson (c), Sylvia Schöne (c), Torsten Lundborg (L), Stig-Anders Hansson 

(v) och Thord Dahlberg (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jim 

Danielssons (c) yrkande. 

Expediering    
Ekonomi  
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KS-2019-320 

§ 81 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 

Kommunstyrelsen 2019-10-29, § 121 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-04, § 60 

Kommunfullmäktige beslutar 
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    
Ekonomi 

Verksamhetschefer  
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KS-2019-548 

§ 82 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 2019-10-29, § 122 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att skattesatsen för 2020 fastställs till 23,60 kr  

 

 

 

 

 

 

Expediering    
Ekonomi  
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KS-2019-128 

§ 83 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 

Kommunstyrelsen 2019-10-29, § 123 

Yrkande 
I ett tilläggsyrkande yrkar Jim Danielsson (c) att det tas fram en åtgärdsplan för 

att återställa balanskravsunderskottet som idag enligt prognos uppgår till ca - 

26 Mkr. 

Andreas From (s) och Urban Lindström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Ärendegång 
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommun-

styrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det. 

Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt Jim 

Danielssons (c) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige inte beslutar 

enligt det. 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att godkänna budget 2020 

Reservationer 
Jim Danielsson (c), Anna Enfeldt (c), Sylvia Samuelsson (c), Åsa Eriksson (c), 

Margareta Johansson (c), Eva Strömberg (c), Noomi From-Norlin (c), Alf 

Johansson (c), Sylvia Schöne (c), Torsten Lundborg (L), Stig-Anders Hansson 

(v) och Thord Dahlberg (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jim 

Danielssons (c) yrkande. 

Expediering   Ekonomi  
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KS-2019-504 

§ 84 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 2019-10-29, § 124 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att godkänna förslaget budget 2021 - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering    
Ekonomi  
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KS-2019-364 

§ 85 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 2019-10-29, § 125 

Yrkande 
Torsten Lundborg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 
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    
Ekonomi 

Verksamhetschefer  
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KS-2019-566 

§ 86 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 2019-10-29, § 126 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen beslutanderätten att 

anpassa kommunkoncernens kreditram utifrån aktuella likviditetsbehov 

Att kommunfullmäktige höjer kommunens rörelsekredit till max 30 mkr 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering    
Ekonomi  
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KS-2019-446 

§ 87 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 2019-10-29, § 129 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att anta, handlingsprogram och tillhörande bilagor enligt LSO, och därigenom 

också godkänna genomförandet av uppgifter och åtaganden som dessa 

beskriver  

 

 

 

 

 

 

Expediering    
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KS-2019-553 

§ 88 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 2019-10-29, § 130 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att anta ny förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Lappland 
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KS-2019-527 

§ 89 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 2019-10-29, § 133 

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

inom vuxenutbildningen. 
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KS-2019-600 

§ 90 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 2019-11-12, § 149 

Kommunstyrelsen 2019-11-25, § 138 

Kommunfullmäktige beslutar 
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.  
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KS-2019-601 

§ 91 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 (2009:400) 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 2019-11-12, § 150 

Kommunstyrelsen 2019-11-25, § 139 

Muntlig information 

Kommunfullmäktige beslutar 
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   Räddningschef 
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KS-2019-569 

§ 92 Medborgarförslag - Namn på ishallen 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele IK har inkommit med ett medborgarförslag om att utlysa en tävling för 

att namnge ishallen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att medborgarförslaget får ställas. 

Att uppdra till kommunstyrelsen att bereda och besluta i ärendet. 
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KS-2019-610 

§ 93 Interpellation - behovsstyrd personalplanering 
 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen står om interpellationer: 

En interpellation får ställas av ledamöter och riktas till ordförande i en nämnd 

eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som 

fullmäktige bestämmer.  

Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med en 

motivering. Interpellationen ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en 

nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning. De for dock inte avse 

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för 

kommunen. 

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får 

ställas. 

I interpellationsdebatten får alla fullmäktigeledamöter delta. 

Interpellationen ska inlämnas 14 dagar före sammanträdet vid vilket den avses 

ställas. 

Åsa Eriksson (c) har 2019-11-07 inlämnat en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Andreas From (s). 

Beslutsunderlag 
Interpellation - behovsstyrd personalplanering 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att interpellationen får ställas 
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KS-2019-611 

§ 94 Interpellation - otydlig organisation 
 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen står om interpellationer: 

En interpellation får ställas av ledamöter och riktas till ordförande i en nämnd 

eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som 

fullmäktige bestämmer.  

Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med en 

motivering. Interpellationen ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en 

nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning. De for dock inte avse 

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för 

kommunen. 

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får 

ställas. 

I interpellationsdebatten får alla fullmäktigeledamöter delta. 

Interpellationen ska inlämnas 14 dagar före sammanträdet vid vilket den avses 

ställas. 

Anna Enfelt (c) har 2019-11-07 inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande Andreas From (s). 

Beslutsunderlag 
Interpellation - otydlig organisation 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att interpellationen får ställas 
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KS-2019-612 

§ 95 Interpellation - hållbart ledarskap 
 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen står om interpellationer: 

En interpellation får ställas av ledamöter och riktas till ordförande i en nämnd 

eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som 

fullmäktige bestämmer.  

Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med en 

motivering. Interpellationen ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en 

nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning. De for dock inte avse 

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för 

kommunen. 

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får 

ställas. 

I interpellationsdebatten får alla fullmäktigeledamöter delta. 

Interpellationen ska inlämnas 14 dagar före sammanträdet vid vilket den avses 

ställas. 

Jim Danielsson (c) har 2019-11-07 inlämnat en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Andreas From (s). 

Beslutsunderlag 
Interpellation - hållbart ledarskap 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att interpellationen får ställas 
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KS-2019-613 

§ 96 Interpellation - anställningsstopp 
 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen står om interpellationer: 

En interpellation får ställas av ledamöter och riktas till ordförande i en nämnd 

eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som 

fullmäktige bestämmer.  

Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med en 

motivering. Interpellationen ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en 

nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning. De for dock inte avse 

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för 

kommunen. 

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får 

ställas. 

I interpellationsdebatten får alla fullmäktigeledamöter delta. 

Interpellationen ska inlämnas 14 dagar före sammanträdet vid vilket den avses 

ställas. 

Stig-Anders Hansson (v) har 2019-11-07 inlämnat en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Andreas From (s). 

Beslutsunderlag 
Interpellation - anställningsstopp 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att interpellationen får ställas 
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KS-2019-614 

§ 97 Interpellation - misstro mot politisk och 

tjänstemannaledning 
 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen står om interpellationer: 

En interpellation får ställas av ledamöter och riktas till ordförande i en nämnd 

eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som 

fullmäktige bestämmer.  

Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med en 

motivering. Interpellationen ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en 

nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning. De for dock inte avse 

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för 

kommunen. 

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får 

ställas. 

I interpellationsdebatten får alla fullmäktigeledamöter delta. 

Interpellationen ska inlämnas 14 dagar före sammanträdet vid vilket den avses 

ställas. 

Torsten Lundborg (L) har 2019-11-07 inlämnat en interpellation till 

kommunfullmäktiges ordförande Anders Westman (Åp). 

Beslutsunderlag 
Interpellation - misstro mot politisk och tjänstemannaledning 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att interpellationen får ställas 
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KS-2019-615 

§ 98 Interpellation - förändringar särskilt boende 
 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen står om interpellationer: 

En interpellation får ställas av ledamöter och riktas till ordförande i en nämnd 

eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som 

fullmäktige bestämmer.  

Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med en 

motivering. Interpellationen ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en 

nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning. De for dock inte avse 

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för 

kommunen. 

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får 

ställas. 

I interpellationsdebatten får alla fullmäktigeledamöter delta. 

Interpellationen ska inlämnas 14 dagar före sammanträdet vid vilket den avses 

ställas. 

Margareta Johansson (c) har 2019-11-11 inlämnat en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Andreas From (s). 

Beslutsunderlag 
Interpellation - förändringar särskilt boende 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att interpellationen får ställas 
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KS-2019-616 

§ 99 Anmälan av motion 
 

Ärendebeskrivning 
Margareta Johansson (c) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning 
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KS-2019-571 

§ 100 Avsägelse av förtroendeuppdrag - Birgitta Jonsson 
 

Ärendebeskrivning 
Birgitta Jonsson (s) har 2019-10-10 lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag i 

Konstvägen sju älvar. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att godkänna avsägelsen. 
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KS-2018-644 

§ 101 Valärende - Val till Konstvägen sju älvar 
 

Ärendebeskrivning 
Birgitta Jonsson (s) har avsagt sig sitt uppdrag som styrelseledamot i 

Konstvägen sju älvar och en ny ledamot ska utses. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Valberedningen 2019-11-25, § 8 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att utse Gerhard Sannsell (s) till styrelseledamot i Konstvägen sju älvar 
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KS-2019-582 

§ 102 Avsägelse av förtroendeuppdrag - Nicklas 

Fransson 
 

Ärendebeskrivning 
Niklas Fransson (c) har 2019-10-28 lämnat in en avsägelse av sina uppdrag i 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Avsägelsen i fullmäktige meddelas länsstyrelsen som utifrån valresultatet utser 

ny ledamot. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att godkänna avsägelsen. 
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KS-2018-644 

§ 103 Valärende - Val till kommunstyrelsen 2019 - 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Niklas Fransson (c) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen och en ny ledamot ska utses. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Valberedningen 2019-11-25, § 9 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att utse ersättare Åsa Eriksson (c) till ledamot i kommunstyrelsen. 

Att på nästkommande kommunfullmäktige utse ny ersättare i 

kommunstyrelsen. 
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