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KS-2020-37 

§ 1 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef informerar om ärende ombudgeteringar investeringar 2019 till 

2020. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att notera informationen 
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KS-2019-196 

§ 2 Ägardirektiv Åsele Energiverk AB med dotterbolag 
 

Ärendebeskrivning 
Nya ägardirektiv för Åsele Energiverk AB med dotterbolag har arbetats fram 

gemensamt av kommunen och Energiverket. 

Beslutsunderlag 
Förslag nya ägardirektiv 

Allmänna utskottet 2019-12-10, § 158 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta nya ägardirektiv för Åsele Energiverk AB med dotterbolag 
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KS-2018-322 

§ 3 Revidering av arvodesreglemente 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 71 om nytt arvodesreglemente för 

perioden 2019 - 2022. Reglementet behöver revideras i och med att 

kommunfullmäktige 219-10-14, § 57 beslutade att införa ett personalutskott 

under kommunstyrelsen. 

Några mindre justeringar är också inarbetade och markerade i bifogat förslag. 

Det gäller framförallt § 10 förlorad semesterförmån där det fanns oklarheter 

samt att personalutskottet tar över arbetsuppgifter som tidigare delegerats till 

allmänna utskottet. 

Beslutsunderlag 
Reviderat arvodesreglemente 2019 - 2022 

Allmänna utskottet 2019-12-10, § 159 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta reviderat arvodesreglemente 2019 - 2022. 
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KS-2019-618 

§ 4 Revidering av förbundsordning för LYSTKOM 
 

Ärendebeskrivning 
Lycksele, Storuman och Åsele kommun har bildat kommunalförbundet 

LYSTKOM. Respektive medlemskommuns fullmäktige har fastställt en 

förbundsordning med tillhörande reglemente. Förbundsordningen behöver 

revideras enligt nedanstående:  

§2 

Åsele kommuns ledningsgrupp beslutade 2019-01-10 att överlämna sin e-

tjänstekortsorganisation till LYSTKOM. Skrivningen ska strykas. 

Åsele kommun överlämnar inte arbetsuppgifter i gemensam IT-organisation. 

och e-tjänstekortsorganisation. 

§4 

Ett kommunalförbund med direktion behöver inte ha ett arbetsutskott. I nuläget ser vi 

inte att det finns något behov av ett arbetsutskott. Skrivningen ska strykas. 

Direktionen ska utse ett arbetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare.  

§5 

Tydligare skrivning i förbundsordning gällande revision. 

Kommunen där kommunalförbundet har sitt säte ska utse två revisorer. 

Revisorerna väljs för samma period som direktionen. Revisorerna kan komma 

från alla medlemskommuner, kravet är att de ska ha rösträtt i någon av 

medlemskommunerna. Revisorerna är med fördel någon av 

medlemskommunernas aktiva lekmannarevisorer. Kommunalförbundets 

revisorer ska på begäran lämna uppgifter till medlemskommunernas 

förtroendevalda revisorer. Kommunalförbundet skriver egen 

revisionsberättelse som inte behöver fogas samman med 

medlemskommunernas. 

Kommunalförbundet bekostar revisorernas arbete. 

§9 

Ett kommunalförbund ska ha en digital anslagstavla, på egen hemsida eller en av 

medlemskommunernas hemsida. Inga anslag ska göras på annat ställe. Skrivningen är 

kvar sen LYST-nämnden och ska strykas. 
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Kungörelse av det sammanträde vid vilket förbundets budget och 

verksamhetsplan ska fastställas ska även anslås på anslagstavlan hos respektive 

medlemskommun.     

§12  

Meningen ska strykas då anslag ska ske enligt § 9. 

Förslaget till budget och verksamhetsplan ska anslås på respektive 

medlemskommuns anslagstavla. 

§15 

Angiven fördelningsmodell i §§ 10 och 11 gäller istället för struken text i § 15. 

mellan medlemmarna i förhållande till den samlade påförda medlemsavgiften 

de senaste tre åren. 

§18 

Ett tillägg/förtydligande i reglementet kring ledning och styrning.  

förbundet verkar för öppenhet och dialog mellan förbundet och 

medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag 
Förbundsordning LYSTKOM 

Reglemente LYSTKOM 

Sammanträdesprotokoll LYSTKOM 2019-11-04, § 39 

Allmänna utskottet 2019-12-10, § 160 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta reviderad förbundsordning 
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Kommunfullmäktige 
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KS-2019-635 

§ 5 Flaggpolicy 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun har idag ingen flaggpolicy men det har efterfrågats och ett 

förslag har arbetats fram. I och med att Åsele 2018 blev samisk 

förvaltningskommun ska vi även flagga med den samiska flaggan på samiska 

flaggdagar och andra högtidliga tillfällen.  

Den samiska samrådsgruppen har fått tillfälle att yttra sig om förslaget och har 

inte haft några synpunkter. 

När policyn blir beslutad behöver rutiner för genomförande av flaggning 

arbetas fram. 

Beslutsunderlag 
Förslag Flaggpolicy Åsele kommun 

Allmänna utskottet 2019-12-10, § 165 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta Flaggpolicy Åsele kommun 

Att uppdra till verksamheten att utarbeta rutiner för hur genomförandet ska 

ske 
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Kommunfullmäktige  
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KS-2019-170 

§ 6 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 2020-01-28, § 4 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att avsluta ärendet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Tekniska  
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KS-2019-673 

§ 7 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 2020-01-28, § 6 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att förslag till budget bifalls 

Att förslag till verksamhetsplan bifalls 
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Kommunfullmäktige 
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KS-2019-681 

§ 8 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 2020-01-28, § 9 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att presenterade ombudgeteringar från 2019 års investeringsbudget till 2020 

godkänns. 
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Kommunfullmäktige  
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KS-2019-652 

§ 9 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 2020-01-28, § 10 

Kommunstyrelsen beslutar 
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. 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att kommunfullmäktige noterar informationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Åsele Näringslivsstiftelse 

Stiftelsen Åselehus 

Stiftelsen Kvarnbäcken - Torvsjö kvarnar 

Kommunfullmäktige  
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KS-2020-13 

§ 10 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 2020-01-28, § 12 

Kommunstyrelsen beslutar 
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 
Kollektivtrafikmyndigheten 

Trafikplanerare 

BoU-chef 

Riks- och Färdtjänsthandläggare 

Teknisk chef  
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KS-2019-616 

§ 11 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 2020-01-28, § 13 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att avslå motionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige  
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KS-2018-615 

§ 12 Revisionsrapport - Samverkan kring ungdomar som 

riskerar att fara illa 
 

Ärendebeskrivning 
PWC gjorde under 2018 en granskning av kommunens samverkan kring barn 

och ungdomar som riskerar att fara illa. Revisionsrapporten visar att 

samverkan bedrivs på ett till övervägande del ändamålsenligt sätt. Den interna 

kontrollen inom granskningsområdet bedöms vara bristfällig. Utifrån 

rapporten rekommenderar kommunrevisorerna följande för att utveckla 

verksamheten: 

• Kommunstyrelsen prövar hur förebyggargruppens funktion och 

mandat ska förtydligas i fråga om förebyggande insatser. En tydlig 

intern ansvars- och arbetsfördelning inom området bör eftersträvas. 

• Kommunstyrelsen säkerställer att det skapas rutiner för uppföljning 

respektive återrapportering till styrelsen avseende samverkan för barn 

och unga som riskerar att fara illa. 

Utifrån ovanstående rekommendationer arbetar verksamheterna med följande 

handlingsplan: 

För att förtydliga förebyggargruppens funktion, mandat och ekonomi ser 

verksamheterna vinning i att koppla samman förebyggargruppens arbete med 

kommunens folkhälsoråd. Arbete med kommunens folkhälsoråd pågår. 

Policydokument bör upprättas för förebyggargruppens verksamhet när 

gruppen inordnas inom det förebyggande folkhälsoarbetet i kommunen. 

Att upprätta ett skriftligt policydokument för förebyggargruppens verksamhet. 

Kommunens verksamheter har under året utvecklat samverkan inom Hälsa, 

Lärande och Trygghet (HLT). Samverkansarbetet har fördjupats och 

förtydligats genom kommunens deltagande i TSI-projektet (Tidiga 

samordnande insatser). Årshjul har upprättats för HLT-samverkan med 

terminsvis utvärdering och uppföljning. Detta säkerställer rutiner för 

uppföljning och återrapportering till huvudmannen.  

Att uppföljning och utvärdering av HLT-samverkan (Hälsa, Lärande, 

Trygghet) redovisas gemensamt från verksamheterna till Omsorgs- och 

utbildningsutskottet vid två tillfällen per läsår.  
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Omsorgs- och utbildningsutskottet har beslutat: 

Att upprätta ett skriftligt policydokument för förebyggargruppens verksamhet 

Att uppföljning och utvärdering för HLT-samverkan (Hälsa, Lärande, 

Trygghet) redovisas gemensamt för verksamheterna till omsorgs- och 

utbildningsutskottet vid två tillfällen varje läsår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Revisionsrapport 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-12-17, § 83 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att notera rapporten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige 
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KS-2019-655 

§ 13 Ansökan om vistelsetid - tillägg till 

tillämpningsanvisningarna förskola/fritidshem 
 

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

inte vistas p förskola 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 ska erbjudas förskola under minst 525 timmar per år. 

Vårdnadshavare kan söka 10 dagar som avdelningspersonalen kan bevilja, över 

10 dagar blir det rektors beslut.  

Möjlighet att söka dagar enligt särskilda ansökan gäller vid: 

• Vårdnadshavares sjuk- och tandvårdsbesök 

• Vård av nära anhörig i livets slutskede 

• Begravning av nära anhörig 

• Bouppteckning 

Tjänsteskrivelsen är ett led i handlingsplanen för budgetarbete inom 

kommunen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-12-17, § 85 

Kommunstyrelsen beslutar  
Att vårdnadshavare kan ansöka om vistelsetid enligt ovanstående punkter. 

Att punkterna skrivs in i tillämpningsanvisningarna för förskola/fritidshem. 

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-2017-462 

KS-2019-585 

§ 14 Arbetstidsförkortning för socionomer inom Individ- 

och familjeomsorgen 
 

Ärendebeskrivning 
Under en överskådlig tid var situationen inom individ- och familjeomsorgen 

(IFO) ansträngd, man brottades med svårigheter att klara lagstiftningens krav. 

Bristen av socionomer samt svårighet att rekrytera socionomer gjorde att man 

tvingades ta in konsulter för att täcka behoven. 

De senaste två åren har det inom individ- och familjeomsorgen skett en stor 

förändring, genom att belysa frågor som arbetsvillkor, kompetens och 

personalförsörjning. Individ- och familjeomsorgen är idag att betrakta som en 

kvalitativ verksamhet med god kompetens och god kvalitet som följd. 

Nettokostnadsavvikelsen minskar stadigt genom att den kompetens som idag 

finns inom individ- och familjeomsorgen kan jobba förebyggande och med 

tidiga insatser samt uppföljande verksamhet. 

Genom att införa 32 timmars arbetsvecka har Åsele kommun blivit attraktiv på 

arbetsmarknaden är det lättare att rekrytera personal med kompetens. 

Sjukfrånvaron är mycket låg, under perioden 1 januari till och med 31 oktober 

2019 har socialsekreterare varit frånvarande 104 timmar i anmäld sjukfrånvaro, 

vilket motsvara under en procentenhet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-12-05, § 138 

Ärendefördjupning 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-12-17, § 81 

Kompletterande utredningsmaterial 

Yrkande 
Gunnel Jonsson (s) yrkar att försöksperioden avslutas och att socionomerna 

återgår till ordinarie 40 timmars arbetstid från och med 1 april 2020.  

Kommunstyrelsen beslutar 
Att försöksperioden avslutas och att socionomerna återgår till ordinarie 40 

timmars arbetsvecka från och med 1 april 2020. 

 

 

Expediering 
Sociala  
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KS-2020-56 

§ 15 Förändringar i delegationsordning 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen reviderade delegationsordningen inför uppstarten av PU. 

Fortsatt revidering behövs: 

1.10 Tillägg PU som delegat för sitt verksamhetsområde 

1.15 Tillägg PU som delegat för sitt verksamhetsområde 

2.13 Tillägg PU som delegat för sitt verksamhetsområde 

3.27 Behov av tydliggörande då detta är delegerat till kommunchef 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning 2020-01-01 

Personalutskottet 2020-02-04, § 3 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att tillägg och ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning görs enligt 

ovan angivna förslag. 

Att i ärende 3.26 stryks ”verksamhetsmål” 

Att ärende 3.27 förtydligas med att personalutskottet har det övergripande och 

strategiska ansvaret medan det operativa ansvaret är delegerat till 

kommunchef. 
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KS-2020-83 

§ 16 Revidering av riktlinjer för 

kompetensutvecklingspotten 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har en kompetensutvecklingspott där medel avsätts varje månad 

från anställdas löner. Enligt de riktlinjer som följer med ansökan ska allmänna 

utskottet besluta om ansökan. Då ansökan gäller anställda individer kan det 

anses att det faller inom PU ansvarsområde varför vi föreslår att det ändras till 

PU beslutar om ansökningarna istället. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer kompetensansökan 

Personalutskottet 2020-02-04, § 4 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att kommunstyrelsen flyttar ansvaret för kompetensutvecklingspotten från 

allmänna utskottet till personalutskottet. 

Att delegationsordningen kompletteras med personalutskottets delegation att 

besluta om ansökningar ur kompetensutvecklingspotten. 

Att ansökningar får göras löpande och tas upp för beslut på nästkommande 

sammanträde. 

Att uppdra till HR att utreda och se över kompetensutvecklingspottens syfte 

och funktion i samråd med fackförbunden.  
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KS-2019-521 

§ 17 Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram 

för Västerbottens län 2020 - 2023, ärende-id KTM46-

2019 
 

Ärendebeskrivning 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet ta fram ett regionalt 

trafikförsörjningsprogram. Det är en strategisk plan för utveckling av den 

regionala kollektivtrafiken. Programmet ligger till grund för exempelvis arbetet 

inför upphandlingar och för att förbättra tillgänglighet och kvalitet i 

kollektivtrafiken. Ett nytt program behöver tas fram då det nuvarande sträcker 

sig till 2019.  

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är underställt den Regionala 

Utvecklingsstrategin (RUS), på samma sätt som Länstransportplanen. En ny 

RUS är under framtagande.  

Åsele kommun har beredits möjlighet att senast den 29 februari inkomma med 

synpunkter på förslaget till program. 

Yttrande 

Åsele kommun välkomnar möjligheten att yttra sig över förslaget till regionalt 

trafikförsörjningsprogram och vill framföra följande synpunkter: 

Skilda förutsättningar i Västerbottens län 

Västerbotten är ett stort län med olika befolkningstäthet. 

Där det bor mycket människor finns det naturligt bättre underlag för 

kollektivtrafik. 

För att hela länet ska få ta del av kollektivtrafik vore det önskvärt att det 

förtydligas i trafikförsörjningsprogrammet förslag på hur även de mest glest 

befolkade delarna i länet ska erhålla fungerande kollektivtrafik. 

Beslutsunderlag 
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020 - 2023. 

Diskussionsunderlag behandlat vid Kollektivtrafikutskottet 19-09-05. 

Lycksele kommun. yttrande daterat 2020-02-05. 
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Kommunstyrelsen beslutar 
Att Åsele kommun lämnar nedanstående remissyttrande över förslaget till 

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020 - 2023.  

Att Åsele kommun har även tagit del av Lycksele kommuns remissyttrande och 

ställer sig bakom deras yttrande.  
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§ 18 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 2019-12-17 

AU 
KS-2019-57 

Protokoll 2019-12-10 

KS-2020-51 

Protokoll 2020-01-28 

Kommunchef 
KS-2019-63 

Attestlistor 1901101-191231, KS-2019-39 

Attestlistor 200101-200131, KS-2020-9 

Ekonomichef 
KS-2019-218 

Nedskrivning kundfordringar. 

Bostadsanpassningsbidrag 
KS-2019-61 

Redovisning December 2019 

Teknisk chef 
KS-2019-62 

Förvärvstillstånd December 2019 

Sophämtning KS-2019-438 

Skolchef 
KS-2019-64 

Interkommunala ersättningar (IKE) 2020. 

KS-2020-84 

Läsårstider 2020-2021. 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2020-02-18 Sida 25 av 33 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

Miljö och byggchef 
KS-2020-85 

Plan och bygg 2020. 

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  

2019-10-01 – 2019-12-31,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  

2019-10-01 – 2019-12-31,enligt lista  

 

Delegationsbeslut enhetschef handikappomsorgen  
19 KS  88 002  

Delegationsbeslut avseende ärenden enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) för perioden 2019-10-01 – 2019-12-31, enligt 

lista 

 

Delegationsbeslut 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 2019-10-01-2019-12-31 

enligt lista. 

 

Delegationsbeslut administrativ assistent sociala avdelningen 
19.KS 88  002 

Delegationsbeslut avseende fastställda faderskap enligt FB 1:4 för perioden 

2019-10-01 – 2019-12-31 , antal 6 st enligt lista 

 

Delegationsbeslut avseende Faderskap, nedläggning av utredning jml 

2:7 FB för perioden 2019-10-01 – 2019-12-31, 1 st enligt lista 

 

Delegationsbeslut avseende Riksfärdtjänst enligt Riksfärdtjänstlagen §5 

perioden 2019-10-01 – 2019-12-31, antal 7st enligt lista 
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Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna redovisade delegationsbeslut 
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KS-2020-22 

§ 19 Kurser / Konferenser 
 

Kommunutredningens betänkande 
26 mars i Umeå. 

Landsbygdsriksdagen 2020 
8-10 maj i Jönköpings län. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att notera informationen  
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§ 20 Delgivningar 
 

1 

Sveriges Kommuner och Regioner www.skr.se cirkulär nr: 

19:44 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2020. 

19:45 

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2020. 

19:46 

Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2020. 

19:49 

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform. 

2 KS-2020-86 

SmåKom nyhetsbrev december 

3 KS-2020-86 

Vindnytt november 

Allmänna utskottet föreslår 191210 
Att delgivningarna läggs till handlingarna 
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§ 20 Delgivningar 
 

1 

Sveriges Kommuner och Regioner www.skr.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 KS-2020-86 

SmåKom nyhetsbrev Januari. 

3 KS-2020-86 

Hela Sverige ska leva December brev. 

4 KS-2020-86 

2030-sekretariatets nyhetsbrev december. 

5 KS-2020-86 

Nyhetsbrev december Fores Klimatprogram. 

6 KS-2020-86 

Nytt i naturen 4-2019. 

7 KS-2020-86 

Vattenblänk nr 4. 

8 KS-2020-86 

Havs- och vattenmyndigheten Förslag till Sveriges första havsplaner. 

Havs- och vattenmyndigheten Fiskemöjligheter 2020 - kvoter för Västerhavet 

klara. 

9 KS-2020-86 

Nyhetsbrev Informationssäkerhet nr 1, 2020. 
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10 KS-2020-86 

Aktuell Hållbarhet Billiga mätare ska skydda hjärnan från koldioxid. 

Aktuell Hållbarhet Nya klimatutredaren: Ge Preem tillstånd för utbyggnad. 

11 KS-2020-86 

Sagavägen nyhetsbrev december. 

12 KS-2020-86 

Meddelande 18-2019 från SKRs styrelse. 

13 KS-2020-86 

Information om Lupp från myndighet för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

14 KS-2020-86 

Migrationsverket Fastställd årsplanering 2020. 

15 KS-2020-86 

Svar på enkät om kommunernas informationssäkerhetsarbete från SKR. 

16 KS-2020-86 

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 200128 
Att delgivningarna läggs till handlingarna  
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§ 20 Delgivningar 
 

1 

Sveriges Kommuner och Regioner www.skr.se cirkulär nr: 

20:03 

Tekniksprångsavtalet 20. 

20:04 

Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion av 

läkarintyg efter dag 14. 

20:05 

En starkare skydd för välfärdssystemet. 

20:06 

Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott. 

20:07 

Internränta för år 2020. 

2 KS-2020-86 

SmåKom 

Nominera och motionera! 

Nyhetsbrev Februari. 

Rapport från styrelsen. 

3 KS-2020-86 

Meddelande från SKR:s Styrelse: 

Överenskommelse mellan staten och SKR om Psykisk hälsa 2020. 

Överenskommelse mellan staten och SKR om äldreomsorg. 

4 KS-2020-86 

Nyhetsbrev1 från 2030-sekretariatet januari 2020. 

5 KS-2020-86 

Vindnytt Januari från svensk vindenergi. 

6 KS-2020-86 

Redovisning av konsumentvägledning 2019-07-01 – 2019-12-31. 

7 KS-2020-86, MB-2019-342 

Delegationsordning Miljö och bygg. 

8 KS-2020-86 

Energi och klimatrådgivning verksamhetsberättelse. 
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9 KS-2019-672 

Skrivelse – Krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier. 

10 KS-2020-76 

Synpunkter från hemsidan. 

11 KS-2020-77 

Skrivelse – Utlys klimatnödläge nu! 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna 

 


