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KS-2020-37 

§ 1 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsrapportering 

Enligt tidigare beslut återrapporterar alla verksamhetschefer om sina 

respektive verksamheter gällande ekonomi, sjukskrivningar och utveckling. 

Räddningstjänstsamverkan: Räddningsregion Södra Lappland 

Räddningschef informerar om Ledningssamverkan i Norr- och Västerbotten. 

Samverkan aktualiserades i hög grad under sommaren 2018 och de många 

skogsbränderna. Den 17 mars 2020 kommer en proposition i riksdagen att 

presenteras om ny ledningssamverkan för landets räddningstjänster, som 

troligen kommer att mynna ut i en ny lag om att alla räddningstjänster ska vara 

anslutna till en större ledningscentral. 

Inom Region 10 ser man nu över en utökad samverkan inom ledning och 

operativt arbete. Samverkansavtalet kommer att vara en bit på väg på att lösa 

det nya förväntade lagkraven. Samverkan ska ske inom ledningsfunktion, 

utbildning och övning, stabsarbete samt operativt genomförande vid insatser. 

Tomtförsäljning 

Lagfart på en tidigare såld tomt söktes aldrig, ett nytt köpeavtal har upprättats 

enligt samma underlag som tidigare. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att notera informationen.  
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KS-2020-16 

§ 2 Äskande om investeringsmedel för 

bredbandsutbyggnad Österstrand, Mossvattnet, 

Överrissjö 
 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund  

Åsele Kommun har i sin bredbandsstrategi vilken är beslutad av 

kommunfullmäktige, angett som mål att år 2020 ska 95% av alla 

kommuninvånare och lokalt verksamma företag ha tillgång till bredband om 

minst 100Mbit/sek. Det aktuella projektet ingår, och är högprioriterat, i 

bredbandsstrategins genomförandeplan för att uppnå dessa 95%. 

Områdesnät 

Tänkt projekt hos jordbruksverket för byarna Österstrand, Mossvattnet och 

Överissjö. Detta innebär att det finns medel att söka för att bygga fiber i de 

berörda byarna. 

Ekonomi 

Total budget för områdesnätet i de aktuella byarna: 

 

Jordbruksverket     739 200,- 

Privat finansiering     316 800,- 

 Summa  1 056 000,- 

 

Ortsammanbindande nät 

Nät som knyter samman ex två byar.  

Äskandet som söks är för den här typen av nät. 

Ekonomi 

Ortsammanbindande nät Åsele - Överissjö 

Totalt projekt  2 500 000Kr 

EU medel   1 250 000 kr 

Kommunens egen insats  1 250 000 kr 

Bidragspengar 

Utlysning av Ortsammanbindandenät (OSN) medel från länsstyrelsen sker i 

mitten av december 2019, Västerbotten erhåller ca: 14miljoner. 
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Konsekvens 

Sökta medel ur investeringsbudgeten uppgår till 1 250 000,- kommunens egen 

insats fördelat på 2021 - 2022, vilket påverkar likviditeten i kommunen. Dessa 

1 250 000,- skrivs av på en 30 års period vilket innebär att 1/30 del av 

kostnaden finns i bokföringen i form av avskrivning för år 2021 och framåt. 

Avskrivning av dessa medel betalas av abonnenter till Renens Kabel-TV / 

Internet och påverkar således inte kommunens resultat. 

Då det inte idag finns fiber till de tänkta byarna i projektet så faller även 

områdesnätsprojektet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Investeringsäskande 

Yrkanden 
Andreas From (s) yrkar avslag. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att avslå projektet med hänsyn till mycket hög kostnad per abonnent, 

kommunens ekonomiska situation och samt låga likviditet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Renens Kabel-TV & Internet 
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KS-2020-30 

§ 3 Bredbandsutbyggnad Långbäcken 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun har i sin bredbandsstrategi, vilken är beslutad av 

kommunfullmäktige, angett som mål att år 2020 ska 95 % av alla 

kommuninvånare och lokalt verksamma företag ha tillgång till bredband om 

minst 100 Mbit/sek. Det aktuella projektet ingår, och är högprioriterat, i 

bredbandsstrategins genomförande för att uppnå dessa 95 %. 

Det är tänkt ett projekt hos Jordbruksverket för byn Långbäcken  

Ekonomi 

Total budget för områdesnätet i de aktuella byarna: 

Jordbruksverket 642 880:- 

Privat finansiering 275 520:- 

 Summa 918 400:- 

Konsekvens 

Åsele kommun står som sökande part i projektet, detta innebär att man sköter 

all administration, inköp, avtal, fakturering, redovisning osv. 

Projektet beräknas pågå från mars 2020 till 31 december 2021. 

Kommunens likviditet påverkas under perioden Mars 2020 till april 2021, med 

möjlighet till del-rekvirering löpande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Information 

Allmänna utskottet beslutar 
Att godkänna ovanstående bredbandsprojektet  

 

 

 

 

 

Expediering 
Renens Kabel-TV & Internet  
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KS-2019-170 

§ 4 Viljeinriktning tomtförsäljning 
 

Ärendebeskrivning 
Allmänna utskottet och kommunstyrelsen har under 2019 vid flera tillfällen 

behandlat förslag till en viljeinriktning för tomtförsäljning i kommunen. I 

diskussioner har det framkommit att man inte ser behovet av viljeinriktningen 

utan att nuvarande arbetssätt fungerar. 

Beslutsunderlag 
Småhusmark 

Resttomter 

Priser 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 41 

Kommunstyrelsen 2019-04-16, § 51 

Allmänna utskottet 2019-05-14, § 70 

Kommunstyrelsen 2019-06-13, § 80 

Allmänna utskottet föreslår 
Att avsluta ärendet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen 
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KS-2019-661 

§ 5 Stipendier och reseersättningar till examensarbeten 

2020 
 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell för 

långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar för studenter som 

genomför examensarbeten i Akademi Norr kommunerna. 

Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal 

examensarbeten man önskar skall genomföras i kommunen samt anslår 

finansiering av stipendier och reseersättning för detta. Modellen innebär att 

kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensarbeten 

(ersättningar till studenter). På detta sätt har vi långsiktigt fått ett fungerande 

system utan administrativa kostnader och projektfinansiering. 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp av 13 000 kr, varav 3 000 kr är 

reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. Eventuellt 

stipendium (10 000 kr) beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat till faktisk 

prestation. 

Beslutsunderlag  
Förfrågan från Akademi Norr 

Allmänna utskottet beslutar 
Att avsätta 13 000 kr för att finansiera ett examensarbete för 2020 

Att Lärcentrums verksamhetsansvarig är kontaktperson till Akademi Norr 

Att kostnaden belastar Lärcentrums verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Lärcentrum 

Akademi Norr  
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KS-2019-673 

§ 6 Budget och verksamhetsplan 2020 - Akademi Norr 
 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Partnerskap-Akademi Norr har utarbetat ett förslag till budget 

för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin 

under budgetåret. 

Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast 

den 15 oktober 2019. Direktionen ska fastställa budgeten under november 

månad. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som 

stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. När budgeten är fastställd bestämmer 

direktionen storleken på bidragen som medlemmarna ska erlägga till 

förbundet.  

Förslag för budget 2020 kommer sent på grund av olika omständigheter. 

Förslaget är inte en budget i balans men med hänvisning till beslut 2017-11-23 

att eget kapital inte får underskrida 2,5 Mkr så bedömer direktionen att 

förbundet kan fastställa denna budget. Eget kapital vid utgången av 2019 

bedöms vara 3,5 Mkr.  

Beslutsunderlag  
Förfrågan från Akademi Norr 

Allmänna utskottet föreslår 
Att förslag till budget bifalls 

Att förslag till verksamhetsplan bifalls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2019-92 

§ 7 Anställningsstopp 
 

Ärendebeskrivning 
Då kommunens resultat för 2018 var starkt negativt infördes 2019-02-20 ett 

anställningsstopp som innebar starka restriktion för nyanställning och 

vikarieanskaffning samt att verksamheterna månadsvis skulle återrapportera 

till allmänna utskottet. 

Beslutet har gett resultat och även om 2019 års preliminära resultat också ser ut 

att vara negativt har kostnadsutvecklingen bromsats och minskats. 

Kommunens ekonomiska situation är fortfarande mycket ansträng och fortsatt 

återhållsamhet krävs. Återrapporteringen har varit positiv då dialog mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner blivit kontinuerlig och bra. Det upplevs 

dock att månadsvis rapportering blir för ofta. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-02-14, § 20 

Allmänna utskottet 2019-02-20, § 22 

Allmänna utskottet beslutar 
Att anställningsstoppet hävs men att verksamheterna fortfarande är 

återhållsamma och restriktiva gällande anställningar och vikarieanskaffning. 

Att verksamhetsrapporteringen till allmänna utskottet sker vid vartannat 

sammanträde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Verksamhetschefer  
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KS-2019-93 

§ 8 Inköpsstopp 
 

Ärendebeskrivning 
Då kommunens resultat för 2018 var starkt negativt infördes 2019-02-20 ett 

inköpsstopp. 

Beslutet har gett resultat och även om 2019 års preliminära resultat också ser ut 

att vara negativt har kostnadsutvecklingen bromsats och minskats. 

Kommunens ekonomiska situation är fortfarande mycket ansträng och fortsatt 

återhållsamhet krävs.  

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-02-14, § 21 

Allmänna utskottet 2019-02-20, § 23 

Allmänna utskottet beslutar 
Att inköpsstoppet hävs men att verksamheterna fortfarande är återhållsamma 

och restriktiva gällande inköp, resor och konferenser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Verksamhetschefer  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Allmänna utskottet 2020-01-28 Sida 12 av 23 
 

________________________________________________________________________________________ 
Allmänna utskottet 
Signatur 

 

KS-2019-681 

§ 9 Ombudgeteringar investeringar 2019 till 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Underlag för ombudgeteringar från 2019 års investeringsbudget till 2020 års 

budget har upprättats. 

Utfall av 2019 års siffror är inte fastställda förrän bokföringen är stängd, så 

preliminära siffror används till en början! 

Slutsummor fastställs i ett senare skede av bokslutet och ärendet kompletteras, 

så att fullmäktige kan besluta om ombudgeteringar inkl. fastställda siffror. 

Beslutsunderlag 
Underlag för ombudgeteringar från 2019 års investeringsbudget till 2020. 

Allmänna utskottet föreslår 
Att presenterade ombudgeteringar från 2019 års investeringsbudget till 2020 

godkänns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2019-652 

§ 10 Revisionsrapport - Kommunstyrelsens styrning och 

kontroll över kommunens samlade verksamhet 
 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har granskat kommunstyrelsens styrning och kontroll över 

kommunens samlade verksamhet. Rapporten behandlar framförallt KS 

uppsynsplikt och styrning över kommunala bolag och stiftelser.  

Rapporten visar att styrningen är delvis tillräcklig och man lämnar tre 

rekommendationer: 

• Kommunstyrelsen upprättar årligen en heltäckande plan för hur den ska 

fullgöra sin uppsikt. Planen ska baseras på en dokumenterad 

riskbedömning. 

• Kommunstyrelsen säkerställer att kommunala aktiebolag och stiftelser i 

rimlig grad blir bundna till kommunalrättsliga principer. Vår granskning 

visar att stadgar till stiftelser är i behov av en översyn. 

• Kommunstyrelsen gör en årlig prövning om kommunal verksamhet som 

bedrivs genom aktiebolag och stiftelser har bedrivits i enlighet med 

kommunalt ändamål och kommunala befogenheter. 

Under hösten 2019 påbörjades ett arbete inom kommunstyrelsen för att 

förbättra flera av dessa punkter. Allmänna utskottet träffade alla bolag och 

stiftelser tillsammans med kommunchef och ekonomichef och man kom 

gemensamt överens om att påbörja arbetet med riskanalyser och 

interkontrollplan. En gemensam mall har upprättats och genomförandet av det 

ska komma igång under 2020. Återrapportering och uppföljning sker via hel- 

och delårsboksluten. 

Man påbörjade också en regelbunden återrapportering och dialog då alla bolag 

och stiftelser inbjuds till allmänna utskottets sammanträden två gånger varje 

halvår för att förbättra både dialog och uppsynsplikten. 

Den nya redovisningslagen ställer också krav på att fokusera mer på koncernen 

i redovisning och det arbetet påbörjas redan i 2019 års årsredovisning. 

Som nämns i rapporten är ägardirektiven till Åsele Energiverks AB med 

dotterbolag under revidering och behandlas under 2020. Stiftelsernas stadgar är 

också i behov av revidering. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens styrning och kontroll över kommunens samlade 

verksamhet 

Bilaga: revisionsrapport 

Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet förslår 
Att uppdra till Åsele Näringslivsstiftelse, Stiftelsen Åselehus och Stiftelsen 

Kvarnbäcken - Torvsjö kvarnar, att under 2020 utreda och revidera sina stadgar 

enligt de kommunalrättsliga principerna. 

Att fortsätta genomföra de ovan nämnda och påbörjade åtgärderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2019-683 

§ 11 Begäran om återtagande av ärende hos Svekred - 

ansökan om avbetalningsplan 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele Kommun har en fordring mot ett företag för Vatten & Avlopp samt 

Renhållning.  

Kunden har bestridit fakturorna men enligt utredningen av tekniska chefen 

ligger ansvaret för uppkommen vattenkostnad hos fastighetsägaren.  

Ärendet har legat vilande för att företaget skulle återkomma med en 

avbetalningsplan. ÅNS har varit den part som företaget fört dialogen med. 

Någon avbetalningsplan har inte kommit in och när ÅNS valt att inte delta i 

dialogen längre så har Tekniska verksamheten återaktualiserat ärendet. Ärende 

har gått till Kronofogden. 

2019-12-12 har en ansökan om avbetalningsplan samt minskning av 

skuldsumman kommit in. 

Ärendet återtogs från Kronofogden tills beslutet är klart. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet beslutar 
Under förutsättningen att de obetalda fakturorna från 2018 är de enda som får 
finnas vid upprättande av avbetalningsplanen:  

  
Att avbetalningsplanen med SEK 183 597:- plus SEK 67 335:- samt 
inkassokostnader ca 25 000:- för 48 månader upprättas. 
 
Under avbetalningsplanens löptid får det inte förekomma några ytterligare 
obetalda fakturor, annars gäller inte avbetalningsplanen längre. 
 
 
 
 
 

 

Expediering 
Tekniska 
Ekonomi 
Företaget  
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KS-2020-13 

§ 12 Trafikplan 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunernas lokala trafikbeställning ska ligga till grund för regionalt 

trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län som antas av 

Kollektivtrafikmyndigheten Region Västerbotten. Trafikbeställningen ska vara 

inlämnad senast mars månad till Kollektivtrafikmyndigheten.  

Denna trafikbeställning är en kortfattad nulägesbeskrivning av inomkommunal 

kollektivtrafik i Åsele kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Nuvarande ringbilstrafik bilaga 1 

Statistik Åsele kommun bilaga 2 

Allmänna utskottet föreslår 
Att Åsele kommun beställer ringbilar indelade i 4 områden som tidigare.  

Ringbilen kan beställas en dag i veckan i respektive område och målpunkten är 

serviceorterna Åsele och Fredrika. Ringbilen går mitt på dagen med 

uppehållstid i serviceorterna kl. 10-12.  

Att utreda om detta motsvarar de behov som finns hos målgruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen 
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KS-2019-616 

§ 13 Svar på motion - beslutsunderlag till KF 
 

Ärendebeskrivning 
Margareta Johansson (c) har inlämnat en motion om att komplettera 

kommunfullmäktiges protokoll med antingen hela beredningsprocessens 

förslag till beslut alternativt att alla beslutsunderlag publiceras publikt.  

De efterfrågade protokollen, som utgör beslutsunderlag, finns publikt 

publicerade på kommunens webbplats. Att publicera alla beslutsunderlag på 

webben inför sammanträdet tillåter inte GDPR, utan rensning av 

personuppgifter i alla underlagen. Det innebär ett stort medarbete på redan 

hårt belastade handläggare och/eller kanslipersonal. Då materialet är offentliga 

handlingar kan däremot den som är intresserad begära ut dem, enligt 

rättigheterna i Tryckfrihetsförordningen.  

Att inte beskriva hela beredningsprocessen i varje enskilt ärende i protokollet 

togs bort 2011 samtidigt som det beslutades att publicera protokollen publikt 

på webben. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 

Kommunfullmäktige 2019-11-25, § 99 

Tjänsteskrivelse med kansliets utredning 

Allmänna utskottet föreslår 
Att avslå motionen 
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KS-2019-114 

§ 14 Ansökan om medel ur kompetensutvecklingspotten 

- svenska som andraspråk 
 

Ärendebeskrivning 
Dåvarande personalutskottet har träffat överenskommelse med de fackliga 

organisationerna om att fr o m 1997-07-01 avsätta 9 000 kronor per månad av 

det totala utrymmet för den s k verksamhetspotten till en årlig pott för 

kompetensutveckling.  

Åtgärder inom ramen för avsatta medel för kompetensutveckling beslutas av 

allmänna utskottet efter samråd i en partsammansatt grupp.  

Skolan har inkommit med ansökan om Svenska som andraspråk A, att lära på 

ett andraspråk och svenskans grammatik. 15hp Umeå Universitet 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar  

Kompetensutvecklingsgruppens yttrande. 

Allmänna utskottet beslutar 

Att bevilja ansökan 
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KS-2020-36 

§ 15 Ansökan om medel ur kompetensutvecklingspotten 

- dyskalkyli i teori och praktik 
 

Ärendebeskrivning 
Dåvarande personalutskottet har träffat överenskommelse med de fackliga 

organisationerna om att fr o m 1997-07-01 avsätta 9 000 kronor per månad av 

det totala utrymmet för den s k verksamhetspotten till en årlig pott för 

kompetensutveckling.  

Åtgärder inom ramen för avsatta medel för kompetensutveckling beslutas av 

allmänna utskottet efter samråd i en partsammansatt grupp.  

Skolan har inkommit med ansökan om en tvådagarskurs fortsättningskurs 

Dyskalkyli i teori & praktik 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar  

Kompetensutvecklingsgruppens yttrande. 

Allmänna utskottet beslutar 

Att bevilja ansökan. 
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KS-2020-22 

§ 16 Kurser / Konferenser 
 

Inbjudan till konferens Regional utveckling 2020 
13 maj i Stockholm 

Allmänna utskottet beslutar  
Att informationen läggs till handlingarna  
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§ 17 Delgivningar 
 

1 

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

19:48 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

19:50 

Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser m.m. samt 

partsgemensamma arbeten med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 

Samverkansråd. 

19:51 

Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas 

Riksförbunds Samverkansråd. 

19:52 

Principöverenskommelse - Nytt kompetens- och omställningsavtal och därtill 

hörande ändringar i Allmänna bestämmelser m.m. 

19:53 

Överenskommelse om prolongering av Principöverenskommelse Lokala 

omställningsmedel (TLO-KL) och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna 

bestämmelser. 

19:54 

Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2020 för lokaler med avtal knutna till 

konsumentprisindex (KPI). 

19:55 

Kompletterande information i anledning av höjd avgångsålder i lagen om 

anställningsskydd, LAS fr.o.m. den 1 januari 2020. 

19:56 

Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar fackförbundet Akavia. 

19:57 

Omsorgsprisindex (OPI). 

19:58 

Redovisningsfrågor 2019 och 2020. 

19:59 

Budgetförutsättningar för åren 2019-2023. 

19:60 

Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 

2019, 2020 och 2021. 
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19:61 

AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2020. 

19:62 

Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016–2021. 

19:63 

Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet har gått samman med Unionen. 

19:64 

Höjd tidigaste uttagsålder för allmän pension och införande av riktålder m.m. 

19:65 

Överenskommelser om ändrade villkor för avgiftsbestämd ålderspension med 

anledning av förlängt arbetsliv. 

20:01 

Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad 

pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda 

pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2020 

20:02 

Ändrat belopp i TRAKT T 1 januari 2020. 

2 

SmåKom nyhetsbrev Januari. 

3 

Hela Sverige ska leva December brev. 

4 

2030-sekretariatets nyhetsbrev december. 

5 

Nyhetsbrev december Fores Klimatprogram. 

6 

Nytt i naturen 4-2019. 

7 

Vattenblänk nr 4. 

8 

Havs- och vattenmyndigheten Förslag till Sveriges första havsplaner. 

Havs- och vattenmyndigheten Fiskemöjligheter 2020 - kvoter för Västerhavet 

klara. 

9 

Nyhetsbrev Informationssäkerhet nr 1, 2020. 
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10 

Aktuell Hållbarhet Billiga mätare ska skydda hjärnan från koldioxid. 

Aktuell Hållbarhet Nya klimatutredaren: Ge Preem tillstånd för utbyggnad. 

11 

Sagavägen nyhetsbrev december. 

12 

Meddelande 18-2019 från SKRs styrelse. 

13 

Information om Lupp från myndighet för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

14 

Migrationsverket Fastställd årsplanering 2020. 

15 

Svar på enkät om kommunernas informationssäkerhetsarbete från SKR. 

16 

Kommunstyrelsen i Umeås beslut om Överklagande av Trafikverkets beslut 

gällande föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i Västerbottens län. 

17 KS-2019-642 

Protokoll Destination South Lapland AB. 

18 KS-2019-641 

Protokoll South Lapland Eco Invest AB. 

19 KS-2019-580 

Beslut från skogsstyrelsen om biotopskyddsområde. 

20 KS-2020-10 

Protokoll MBL §11 - Budget 2020. 

21 KS-2019-644 

Inspektion hos Överförmyndarnämnden i Södra Lappland. 

 

 

Allmänna utskottet föreslår  
Att delgivningarna läggs till handlingarna  

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen 


