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§ 140 Ändringar i föredragningslistan 
 

Ärendebeskrivning 
Det föreslås att ärende 9 utgår för fortsatt beredning. 

Ett extra ärende är anmält: valärende i allmänna utskottet 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att ärende 9 utgår 

Att extraärende: valärende i allmänna utskottet tas upp sist i dagordningen  
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KS-2019-109 

§ 141 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamheterna informerar om detaljbudget 2020. Det fokuseras på de större 

förändringarna och vilka ändringar som gjorts jämfört med 2019 års 

detaljbudget.  

Kommunstyrelsen beslutar 
Att notera informationen  
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KS-2019-593 

§ 142 Detaljbudget 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 om budgetramar för 2020 samt plan 
för 2021-2022. Verksamheterna har därefter slutfört sina detaljbudgetar utifrån 
beslutade ramar 2020.  

Kommunstyrelsen skall ta ställning och besluta om dessa.  

Beslutsunderlag 
Rambudget 
Detaljbudgetar 

Yrkande 
Urban Lindström (s) yrkar att detaljbudgeten fastställs. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att fastställa detaljbudget 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Ekonomi 

Verksamhetschefer  
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KS-2019-227 

KS-2019-566 

§ 143 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 2019-11-12, § 147 
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Kommunstyrelsen beslutar 
Att 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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Ekonomichef  
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KS-2019-589 

§ 144 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 2019-11-12, § 148 

Kommunstyrelsen beslutar 
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 
Tekniska   
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KS-2019-227 

KS-2017-409 

§ 145 Delegationsordning för personalutskott 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-14, § 54, att ändra kommunstyrelsens 

reglemente och införa ett personalutskott. 

Kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt 3 om personalärenden, behöver 

därför revideras utifrån den nya organisationen. 

Beslutsunderlag 
Socialdemokraternas förslag, ny delegationsordning 

Kommunstyrelsens delegationsordning 2019-06-13 

Allmänna utskottet 2019-11-25, § 155 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att ärende 3.1 lyfts ut som ärende då det inte är en delegation utan beskrivs i 

inledande text. 

Att ärende 3.2 ändras till PU som delegat med notering att det görs i samråd 

med kommunstyrelsens ordförande. 

Att ärende 3.4 ändras till två månader med tanke på sommarsemesterperioden. 

Att ärende 3.3 ändras från en månad till 2 - 6 månader. 

Att stryka ”och chefer inom ledningsgruppen” ur 3.13. 

Att dokumentet förtydligas med vilka verksamhetschefer som finns. 

Att i övrigt godkänna förslag till förändring i delegationsordningen. 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kansliet 

Personalutskott  
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KS-2018-644 

§ 146 Kommunstyrelsens personalutskott 2020 - 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska ha tre utskott, allmänna utskottet, omsorgs- och 

utbildningsutskottet samt personalutskott. Personalutskottet ska bestå av 3 

ordinarie ledamöter och 3 ersättare. 

Vid val av ledamöter i utskotten bör, i den utsträckning det är möjligt, ersättare 

i kommunstyrelsen utses för att sprida uppdragen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att utse  

Ledamot   Ersättare 

Tommy Danielsson (s)  Gerhard Sannsell (s) 

Linnéa Lindberg (Åp)  Brage Sundberg (Åp) 

Marita Hansson (c)  Stig-Anders Hansson (v) 

Att utse Tommy Danielsson (s) till ordförande i personalutskottet 

Att utse Marita Hansson (c) till vice ordförande i personalutskottet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Valda 

Löner  
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KS-2019-546 

§ 147 Sammanträdesplan 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesplan har upprättats. Kommunstyrelsen beslutar om 

allmänna utskottet, omsorgs- och utbildningsutskottets samt 

kommunstyrelsens sammanträdesdagar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-29 om sammanträdesdagar för allmänna 

utskottet och kommunstyrelsen. Omsorgs- och utbildningsutskottet har lämnar 

förslag för sina sammanträdesdagar 2020. 

Kansliet har enligt uppdrag av allmänna utskottet lämnar förslag på 

sammanträdesdagar för personalutskottet. 

Beslutsunderlag 
Förslag sammanträdesplan 2020 

Allmänna utskottet 2019-10-08, § 136 

Kommunstyrelsen 2019-10-29, § 128 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-11-05, § 72 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att bifalla förslag till sammanträdesplan 2020 för omsorgs- och 

utbildningsutskottet samt personalutskottet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kansliet  
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KS-2019-562 

§ 148 Barn till föräldralediga 
 

Ärendebeskrivning 
I Skollagen 2010:800, 8 kap 6§ står det ”Barn vars föräldrar är arbetslösa eller 

föräldra-lediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från 

och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar 

per vecka”. 

Detta framgår även av prop 2009/10:165. De barn som idag är inskrivna i för-

skolan, vars föräldrar är föräldralediga, erbjuds idag utifrån direktiv i 

Skollagen 15 timmar per vecka. De barn som går under allmän förskola följer 

idag grund-skolans läsårstider. Detta innebär att barnen är lediga från 

förskolan under lov-dagar för skolan.  

Utifrån att förskolan ska ha budget i balans föreslår vi en del ändringar i 

tillämpningen av tid i förskolan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-11-05, § 76 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att föräldrar som är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen erbjuds 

förskola under samma tider som grundskolans läsårstider 

Att erbjudandet om 15 timmar per vecka tillgodoses under samma tider som 

all-män förskola: tisdag, onsdag och torsdag 08:30 – 13:30.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Barn och utbildning  
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KS-2019-578 

§ 149 Utökning av tid i förskoleklass  
 

Ärendebeskrivning 
Undervisning i förskoleklass ska utgå från den värdegrund och det uppdrag 

samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av läroplanen. I skollagen 

2010:800 står det att eleverna ska erbjudas minst 525 timmar under läsåret samt 

att utbildningen ska vara avgiftsfri. Läsåret 2018/19 blev förskoleklass 

obligatorisk för eleverna. 

Elever i förskoleklass har rätt till minst 525 undervisningstimmar per läsår. Det 

är huvudmannen som avgör hur dessa timmar ska fördelas över läsåret. 

Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola. Det finns ingen 

regel som säger hur många dagar i veckan en elev ska går i förskoleklass. Men 

den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och sex 

timmar per dag (Skolverket). 

Vid förskoleklassverksamheterna inom Åsele kommun erbjuder vi idag 

verksamhet tre dagar/vecka, 5 timmar/dag under läsåret. Under läsåret 

2019/20 fick förskoleklassen ett kartläggningsmaterial som är obligatoriskt att 

genomföra som en del i läsa-, skriva- och räknagarantin som genomförts för 

grundskolan. 

För att ge våra elever goda förutsättningar att utvecklas i riktning mot 

grundskolans kunskapskrav behöver vi genomföra en förändring i 

verksamheten. Vi ser ett behov av att skapa en kontinuerlig verksamhet som 

liknar grundskolans men det är viktigt att strukturerar utbildningen så att 

eleverna har tillräckliga möjligheter till vila och lek utifrån deras ålder och 

utvecklingsbehov. Barnets bästa ska alltid vara utgångspunkten när 

verksamheten i förskoleklass organiseras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-11-05, § 76 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att förskoleklassen följer grundskolans läsårstider 

Att verksamheten förläggs till fem dagar/vecka under läsåret 

 

 

Expediering 
Barn och utbildning  
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KS-2019-483 

§ 150 Ledningsansvar för hälso- och sjukvård inom 

elevhälsan 
 

Ärendebeskrivning 

Inom elevhälsan ska det finnas en verksamhetschef som har det samlade 

ledningsansvaret för hälso- och sjukvård enligt 29 § HSL. Verksamhetschefen är 

den person som såväl tillsynsmyndigheter som elever, föräldrar och 

vårdnadshavare samt skolpersonal ska kunna vända sig till med frågor som rör 

elevhälsans hälso- och sjukvård. En verksamhetschef ska bland annat ansvara 

för den löpande verksamheten och upprätthålla och bevaka elevhälsans hälso- 

och sjukvård. Saknar verksamhetschefen formell hälso- och 

sjukvårdskompetens skall en medicinsk ledningsansvarig (MLA) utses som 

ansvarar för diagnostik, vård och behandling i kommunens skolhälsovård, t ex 

läkemedelshantering, medicinteknik, hygienrutiner för diagnostik, vård och 

behandling, remiss-hantering, vaccinationsprogrammet, dokumentation i 

skolhälsovårdsjournal, anmälan till vårdgivare och Socialstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har tidigare förordnat Susanne Sjölund som 

verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom elevhälsan. Vid tidpunkten för 

omsorgs- och utbildningsutskottets beredning av ärendet så hade 

skolsköterskan aviserat att hon skulle sluta varför inget namnförslag på 

medicinskt ledningsansvarig (MLA)kunde lämnas då. 

Beslutsunderlag 
OU 2019/§ 58 

Tjänsteskrivelse 

Bilaga elevhälsans uppdrag mm 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att tillsätta Johanna Dahlberg som medicinskt ledningsansvarig (MLA) enligt 

lagkrav. 

 

 

 

 

 

Expediering 
Barn och utbildning  
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§ 151 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 2019-11-05 

AU 
KS-2019-57 

Protokoll 2019-11-12 

Protokoll 2019-11-25 

Kommunchef 
KS-2019-63 

Attestlistor 1900901-191031, KS-2019-39 

Ekonomichef 
KS-2019-218 

Omsättning av lån. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna redovisade delegationsbeslut 
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§ 152 Delgivningar 
 

1 

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

19:42 

Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i Föräldraledighetlagen. 

2 KS-2019-633 

Vindnytt Oktober 2019. 

3 KS-2019-633 

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 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna  

 

  

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

1 

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

19:37 

Premie för TGL-KL 2020. 

19:39 

Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär 

som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL. 

19:43 

Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de kommunala 

musik/kulturskolorna för kalenderåren 2020-2022. 

19:47 

Ändringar till Överenkommelse som lönestatistik – SÖK T samt ny handbok 

AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista. 

2 KS-2019-633 

Hela Sverige ska leva novemberbrev. 

3 KS-2019-633 

Information SKL byter namn till SKR.. 

4 KS-2019-633 

Umeå kommun överklagar Trafikverkets beslut om hastighetsbegränsning. 

5 KS-2019-633 

Trafikverkets utredning om nattåg till övre Norrland från december 2020. 

6 KS-2019-581 

Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner: 

Informationer för kännedom. 

7 KS-2018-372 

Utveckla Åseles näringslivs protokoll 191029. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna  

  

http://www.skl.se/
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KS-2018-644 

§ 153 Kommunstyrelsens allmänna utskott  
 

Ärendebeskrivning 
Linnéa Lindberg (Åp) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens 

allmänna utskott. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna Linnéa Linbergs (Åp) avsägelse 

Att utse Brage Sundberg (Åp) som ledamot i allmänna utskottet 

Att utse Linnéa Lindberg (Åp) som ersättare i allmänna utskottet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Valda 

Löner 


