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§ 18 Ändringar i dagordningen 

 

Ärendebeskrivning 
Ärende 15 försäljning av fastighet Vargen utgår. 

Ett extraärende är anmält, Åsele kommuns hantering av Coronaviruset (Covid-

19) 

Allmänna utskottet beslutar 
Att ärende 15 försäljning av fastighet Vargen utgår 

Att ärende Åsele kommuns hantering av Coronaviruset (Covid-19) läggs till 

och tas upp sist på dagordningen.  
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KS-2020-37 

§ 19 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Information om årsredovisning 2019 

Ekonomichef tillsammans med verksamhetschefer och controller informerar 

om årsredovisning 2019.  

Information från verksamheterna  

Verksamhetschefer deltar och informerar om det aktuella läget i sina respektive 

verksamheter. 

Information gällande Coronavirusets påverkan 

Den regionala samverkan kring samhällsstörning och kris har aktiverats och 

sammanträtt de senaste tre veckorna enligt den överenskommelse som finns i 

länet.  

Risk- och säkerhetsgruppen i kommunen har sammanträtt och fattat ett antal 

beslut. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att notera informationen 

 

 

Ajournering 15.00 - 16.00 för deltagande i regionalt samverkansmöte med 

länets aktörer med anledning av Coronaviruset. 
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KS-2019-569 

§ 20 Medborgarförslag - namn på ishall 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele IK har inkommit med ett medborgarförslag om att namnge Åsele ishall.  

Efter beslut i allmänna utskottet 2019-12-10, § 164, har ÅIK tagit in namnförslag 

från invånare via ett digitalt formulär. Ca 60 förslag har inkommit, ur vilka tre 

förslag har valts ut och presenteras för allmänna utskottet.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 2019-11-25, § 92 

Allmänna utskottet 2019-12-10, § 164 

Inlämnade förslag 

Allmänna utskottet beslutar 
Att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Åsele IK  
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KS-2020-137 

§ 21 Idrotts- och ledarskapsstipendium 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Varje år delas ett idrotts- och ledaskapsstipendium ut i Åsele Kommun. Fritid, 

turism och kultur har annonserat om förslag till kandidater till årets idrotts- 

och ledarskapsstipendium. Förslagen skulle vara inlämnade senast 8 mars 2020. 

För 2019 har 5 nomineringar inkommit. 

Beslutsunderlag 
Inkomna nomineringar  

Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet beslutar 
Att tilldela Mikael Ullén 2019 års idrotts- och ledarskapsstipendium med 

motiveringen 

”Han är materialförvaltaren som sköter allt som kommer i hans väg då det 

gäller vårt A-lag. Han är först på plats innan träningar och matcher och oftast 

sist därifrån. Han slipar och lagar lagets utrustning och hjälper även till med de 

övriga lagens utrustning om det finns behov. Han hämtar och lämnar 

utrustning i Umeå när han åker och jobbar och så fort han är hemma så åker 

han till ishallen och kollar läget. Han sköter även vår ismaskin många av 

passen under säsongen. Han är en person som betyder ALLT för vår 

organisation men han håller en väldigt låg profil. Vi skulle därför vilja lyfta 

honom genom denna utmärkelse, så även alla andra i Åsele får veta vilken 

fantastisk ledare och ideell stjärna han är.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Chef Fritid, turism och kultur  
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KS-2020-138 

§ 22 Kulturstipendium 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Varje år delas ett kulturstipendium ut i Åsele kommun. Fritid, turism och 

kultur har annonserat om förslag till kandidater till årets kulturstipendium. 

Förslagen skulle vara inlämnade senast 8 mars 2020. 

För 2019 har 4 nomineringar inkommit. 

Beslutsunderlag 
Inkomna nomineringar 

Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet beslutar 
Att tilldela Avasjö Samfällighetsförening 2019 års kulturstipendium med 

motiveringen 

”Avasjö Samfällighetsförening har tillsammans med SCA rustat upp en 

gammal fäbodvall ”Antesbodarna” strax norr om Avasjö.  SCA är delvis 

markägare och har bidragit med upprustning av byggnaderna och Avasjö 

Samfällighetsförening sköter drift och underhåll. 

De har återställt byggnader, restaurerat beten, anlagt parkering och 

serveringsmöjligheter och gjort fäbodvallen tillgänglig för allmänheten. 

Invändigt är allt bevarat som det såg ut när fäboddriften upphörde någon gång 

på 40-talet.  

Under sommarmånaderna är ”Antesbodarna” en levande fäbod med djur och 

en livs levande ”Fäbostinta” och öppen för allmänheten med en guidad 

visning. 

Ett besök på Antesbodarna med en guidad visning flyttar besökaren tillbaka i 

tiden ca 100 år och ger en mycket bra bild av hur livet levdes i vår kommun i 

forna tider. 

Avasjö Samfällighetsförening har gjort en förtjänstfull insats för att bevara den 

lokala kulturen. De bedriver dessutom en aktiv kulturell verksamhet genom att 

hålla fäboden öppen för allmänheten. En mycket bra förebild för oss alla i 

kommunen” 

 

Expediering 
Chef Fritid, turism och kultur 

Kulturansvarig  
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KS-2019-37 

§ 23 Kulturplan 2019 - 2023 
 

Ärendebeskrivning 
En kulturplanens syfte är att ange politisk riktning och mål för hur Åsele 

kommun ska arbeta med kultur, samt tydliggöra vilken roll kulturen har i 

kommunen åren 2019 – 2023.  

Den lyfter fram de lokala kulturpolitiska målsättningarna och utgår ifrån de 

regionala kulturpolitiska och de nationella målen/målsättningar samt de 

styrdokument och lagar som är av betydelse. 

Ett förslag till kulturplan för 2019 - 2023 har lämnats in under 2019 men 

återremitterats för kompletteringar. En reviderad plan har nu lämnats in. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-03-19, § 29 

Kommunstyrelsen 2019-04-16, § 46 

Allmänna utskottet 2019-09-03, § 106 

Reviderad kulturplan januari 2020 

Allmänna utskottet föreslår 
Att fastställa föreslagen plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2020-65 

§ 24 Riktlinjer för avyttring 
 

Ärendebeskrivning 
I kommunen köps det regelbundet in inventarier och 

förbrukningsinventarier/utrustning, som därmed blir kommunens egendom. 

Ibland uppstår ett överskott av inventarier och utrustning i och med att behov, 

verksamheter och teknik förändras. Dessa behöver då avyttras, vilket kan ske 

genom försäljning, bortskänkning eller skrotning.  

Kommunen strävar efter att nyttja inventarier och utrustning så länge de 

uppfyller krav på kvalitet och funktionalitet för dels vara resurseffektiva och 

dels att minimera avfallet. Därefter ska de avyttras på ett sätt som ta hänsyn till 

miljö och klimat. Återanvändande och återbruk, internt eller externt, 

förespråkas för att minska kommunens negativa miljöpåverkan.  Det bidrar 

positivt till riksdagens miljömål och gör att vi klättrar högre i avfallstrappan.  

Ett förslag på riktlinjer för avyttring har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Förslag: Riktlinjer för avyttring 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta Riktlinjer för avyttring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Allmänna utskottet 2020-03-17 Sida 10 av 27 
 

________________________________________________________________________________________ 
Allmänna utskottet 
Signatur 

 

KS-2020-109 

§ 25 Årsredovisning av kommunens arbete med LSO och 

LBE 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kraven i gällande lagstiftning skall kommunen genomföra uppföljning 

av de uppgifter som det åligger kommunen att utföra enligt Lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor (LBE). Uppföljning är en del av den lagstadgade egenkontroll som skall 

genomföras. Genomförd analys och uppföljning skall redovisas i ansvarig 

nämnd.  

Redovisnings av årsuppföljningar har genomförts enligt instruktion och insänts 

till berörda myndigheter. 

Uppföljningen visar att måluppfyllelsen för verksamhetsåret 2019 inte uppnås 

gentemot de fastställda målen i den beslutade tillsynsplanen eller i det 

kommunala säkerhetsprogrammet för planperioden. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av årsuppföljning av kommunens uppgifter enligt Lagen om 

skydd mot olyckor (LSO) samt Lagen om brandfarliga varor och explosiva 

varor (LBE) med tillhörande bilagor. 

Allmänna utskottet föreslår 
Att godkänna uppföljning och insända redovisningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2019-334 

§ 26 Tilldelningsbeslut Pensionsadministration 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun har genomfört en upphandling av pensionsadministration för 

tre år med start 1 april 2019, med möjlighet till 2 + 2 års förlängning.  

Ett anbud har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Anbud 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta anbudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2020-93 

§ 27 Partistöd 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 4 kap 29-32 § KL ska utbetalning av partistöd fattas i fullmäktige varje år. 

När beslutet fattas är ett övervägande för den enskilda kommunen. Detsamma 

gäller om partistödet ska betalas ut i förskott eller efterskott. I Åsele brukar 

beslutet fattas av kommunfullmäktige före sommaren.  

Beslutsunderlag 
Handbok 

Inkomna ansökningar 

Allmänna utskottet föreslår 
Att godkänna utbetalning av partistöd till alla partier som inlämnat godkänd 

redovisning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2020-105 

§ 28 Jakträttsbevis Avasjö VVO 
 

Ärendebeskrivning 
En ansökan har inkommit om jakträtt för älg och småvilt i Avasjö.  

Styrelsen för Avasjö viltvårdsområde tillstyrker ansökan om jakträtt genom 

arrende av jaktmark från Åsele kommun. 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor 

Allmänna utskottet beslutar 
Att kommunens jaktansvarige får i uppdrag att teckna jakträttsbevis för 

kommunens räkning jaktåret 2020/2021, enligt gällande taxor. 

Att jakträttsbevis ej får överlåtas till annan person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Jaktansvarig  
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KS-2020-139 

§ 29 Uppdatering av kriterier för jakträttsbevis 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun äger skogsmark vilket innebär att kommunen har jakträttsbevis 

i Avasjö, Hälla, Söråsele, Torvsjö och Älgsjö.  

Kriterier och rutiner för användandet av jakträttsbevisen har varierat över åren 

och är i behov av en uppdatering utifrån aktuella förhållanden. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2003-06-30, § 97 

Allmänna utskottet 2017-06-19, § 132 

Allmänna utskottet beslutar 
Att uppdra till verksamheten att uppdatera riktlinjer och kriterier för 

jakträttsbevis 

Att utforma en funktionell ansökningsblankett för jakträttsbevis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Jaktansvarig  
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MB-2019-387 

KS-2020-123 

§ 30 Remiss - Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har utarbetat ett förslag på ett nytt reglemente 

och översänt för granskning/yttrande hos kommunstyrelsen.  

De ser gärna att kommunstyrelsen yttrar sig särskilt över: 

- § 2 ansvar för energirådgivning och arkiv 

- § 6 personalansvar 

- Ansvarig chefs befattningsbenämning 

Kommunkansliets synpunkter 

Uppdrag och verksamhet, § 2 

Energi- och klimatrådgivning: bedömningen är att kompetensen i frågorna 

finns inom miljö- och byggs verksamhet i högre grad än inom 

kommunstyrelsen och därför med fördel läggs under miljö- och byggs ansvar. 

Arkiv: kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ansvarar för centralarkiv. 

Verksamheterna under kommunstyrelsen ansvarar för sina respektive närarkiv, 

det är därför lämpligt att samma upplägg och ansvarsfördelning görs för miljö- 

och byggs närarkiv. När handlingar flyttas till centralarkivet flyttas ansvaret för 

handlingarna till kommunstyrelsen. 

Fastighetsbildningslagen: i kommunstyrelsens reglemente, § 8, delegerar 

fullmäktige vissa uppgifter till kommunstyrelsen. Det bör ses över så att 

uppdrag och ansvar inte blir otydliga. 

Personalansvar, § 6 

Två alternativ föreslås. Då miljö- och bygg endast har ett fåtal anställda 

förordar kansliet alternativ 1, att kommunstyrelsen är anställningsmyndighet, 

för att skapa en effektiv verksamhet. Därmed förordas också att benämning på 

chef är verksamhetschef för att falla under samma delegationer som övriga 

verksamhetschefer i kommunstyrelsens delegationsordning.  

Behandling av personuppgifter, § 7 

Kommunstyrelsen har fått uppdrag att vara personuppgiftsansvarig för 

personuppgiftsbehandlingar och system som är kommunövergripande, 

exempelvis personalsystem. Miljö- och bygg är dock personuppgiftsansvariga 

för sina nämndspecifika personuppgiftsbehandlingar. 

I övrigt rekommenderas bifall till föreslaget reglemente. 
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Beslutsunderlag 
Utkast reglemente 

Följebrev 

Allmänna utskottet beslutar 
Att anta remissyttrande enligt förslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Miljö- och byggnadsnämnden  
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KS-2020-126 

§ 31 Årsredovisning 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2019 har upprättats. 

Kommunens resultat uppgår till minus 14,8 Mkr. 

Migrationsverket har avslagit ansökningar och underlåtit att utbetala beviljade 

medel på grund av medelsbrist. KPA har meddelat att man klassificerat 

pensionskostnader fel under ett antal år samt gjort en felräkning på särskilt 

löneskatt, detta ger kostnader för kommunen. Sammanlagt ger detta kostnader 

för kommunen på 3,5 Mkr som inte är påverkbara och därmed kan utgöra 

synnerliga skäl och då inte ingå i balanskravsunderskottet. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 

Allmänna utskottet föreslår 
Att kostnader som uppstått på grund av Migrationsverket och KPA enligt 

beskrivning ovan på 3,5 Mkr, ska utgöra synnerliga skäl i balanskravsresultat. 

Att reglering av Balanskravsunderskottet 2018 samt 2019 ska påbörjas senast i 

2022, när ombyggnationen äldreboenden är färdigställt och de beslutade 

besparingsåtgärder får full effekt. Regleringen ska sedan ske inom de närmaste 

tre åren. Vilket innebär att balanskravunderskottet ska vara reglerat 2025. 

Reservation 
Jim Danielsson (c) reserverar sig förslaget om att förskjuta tiden för 

återställande av balanskravsunderskottet. 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunstyrelsen  
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KS-2020-102 

§ 32 Intresseanmälan att köpa kommunal mark 
 

Ärendebeskrivning 
2014-01-13 inkom en intresseanmälan till kommunen om att få köpa en del av 

en fastighet i Söråsele. Värdering utfördes av Skogsstyrelsen 2015-12-21 och 

värdet av skogsinnehavet var då 156 000 kronor. Ytan uppgår till 3,9 ha och 

utifrån kommunens gällande priser vid markförsäljning uppgår markpriset till 

66 000 kronor.  

Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-14 § 85 att sälja del av fastigheten, att 

köpeskillingen fastställs till 222 000 kronor och att köparen står för 

avstyckningskostnader och lagfart.  

Då kommunen inte hörde något från intressenterna skickades en förfrågan till 

intressenterna 2017-04-26 om de vill fullfölja köpet eller inte. Eftersom man inte 

fick något svar från intressenterna avslutades ärendet 2018-08-22.  

Under januari 2020 tog intressenterna kontakt med kommunen och blev då 

informerad om att ärendet avslutats.  

I en skrivelse daterad 2020-02-16 från intressenterna framkommer att de vill 

slutföra köp av del av fastigheten.  

Sedan 2016 har kommunen pekat ut aktuellt område i LIS-planen, vilket 

betyder att kommunen anser att området är lämpligt för landsbygdsutveckling 

i strandnära läge.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse dat. 2020-02-16 Slutföra köp av fastighet 

Kommunstyrelsens beslut 2016-06-14 § 85 Intresseanmälan för köp av 

kommunal mark 

Skogsvärdering dat. 2015-12-21 

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-27 § 6 Förslag till markpriser vid 

markförsäljning resp. arrenden 

LIS-plan inkl. bilagor  

Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet beslutar 
Att inte sälja del av fastigheten till intressenten med hänvisning till att området 

i LIS-planen är utpekat som ett av de mest attraktiva områdena för 

fritidshusbyggande i kommunen och att området kan fördelas på ett flertal 

tomter. 

Expediering: De sökande  
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KS-2018-549 

§ 33 Revidering av bidragsnormer för föreningsbidrag 
 

Ärendebeskrivning 
Fritid, turism och kultur förslår en förändring i bidragsnormerna för 

föreningsbidrag för att underlätta framtida beslut gällande särskilda bidrag då 

det uppdagats att våra föreningsbidrag inte täcker upp alla verksamheters 

behov av bidrag.  

Förslagen förändring avsnitt 5.1 särskilt bidrag 

Från: 

Förening som bedriver verksamhet som kommunen bedömer som viktigt för 

turismen, beviljas bidrag till olika arrangemang eller drift av anläggning. 

Till: 

Förening som bedriver verksamhet som kommunen bedömer som viktig för 

turismen, eller anses viktig för bygden, kan beviljas bidrag till olika 

arrangemang eller drift av anläggning. 

Beslutsunderlag 
Bidragsnormer 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta reviderade bidragsnormer 
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KS-2020-133 

§ 34 Beslut om ansvarsfrihet för LYSTKOM 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen för LYSTKOM 2019 fastställdes av direktionen 2020-02-27.  

Eftersom LYSTKOM är ett kommunalförbund med direktion ska frågan om 

ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommun. 

LYSTKOM har översänt årsredovisning. Revisorerna jobbar med sitt 

granskningsutlåtande och ärendet kommer att kompletteras med detta så snart 

det är klart.  

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll LYSTKOM 2020-02-27, § 4 

Årsredovisning LYSTKOM 2019 

Allmänna utskottet föreslår 
Att bevilja direktionen för LYSTKOM ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

Att godkänna årsredovisning för 2019 
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KS-2020-129 

§ 35 Revidering av samverkansavtal och reglemente för 

den gemensamma överförmyndarnämnden i södra 

Lappland 
 

Ärendebeskrivning 
Under 2018 beslutade Dorotea, Sorsele, Storuman, Åsele och Lycksele 

kommuner att bilda en gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 

januari 2019. Lycksele kommun utsågs till värdkommun och den gemensamma 

nämnden startade sin verksamhet 2019-01-01. 

Den 1-2 oktober 2019 granskade Länsstyrelsen Överförmyndarnämndens 

verksamhet. Av Länsstyrelsens samlade bedömning framkom vid inspektionen 

att det i allt väsentligt saknas rutiner och uppföljning för att säkerställa att 

överförmyndarnämndens handläggning sker på ett lämpligt och rättssäkert 

sätt. Länsstyrelsen bedömde att bristerna var av sådan omfattning och karaktär 

att de riskerar att leda till rättsförluster för enskilda varför 

överförmyndarnämnden fick allvarlig kritik.  

Utifrån Länsstyrelsens kritik anordnades den 16 januari 2020 en informations- 

och utbildningsdag där Överförmyndarförvaltning i Umeå kommuns 

verksamhetschef och jurist informerade om Umeåregionens gemensamma 

överförmyndarverksamhet. Deltagande vid informations- och utbildningsdag 

var kommunstyrelseordföranden, oppositionsråd, kommunchefer, 

överförmyndarnämndens ledamöter och tjänstepersoner. 

Efter informationen uppdrog kommunstyrelseordförandena enhälligt till 

kommuncheferna att, utreda tjänstepersonsorganisationen inom 

Överförmyndarnämnden i södra Lapplands verksamhet, med utgångspunkt att 

Lycksele kommun skulle vara anställningsmyndighet över 

Överförmyndarnämnden i södra Lapplands verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Översyn av överförmyndarnämndens tjänstepersonorganisation 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd 

Samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd 

Fördelningsnyckel 

Tjänsteskrivelse 

Muntlig information 
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Allmänna utskottet förslår 
Kommunfullmäktige antar reviderat samverkansavtal med fördelningsnyckel 

och reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden i södra 

Lappland under förutsättning att övriga ingående kommuner fattar 

motsvarande beslut. 
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KS-2020-142 

§ 36 Investeringsbudget ombyggnation Fredrika skola 
 

Ärendebeskrivning 
Det har tidigare beslutats att renovera Fredrika skola. Offerter för projektet har 

kommit in. Den visar på kostnader på 2,2 Mkr och är därmed betydligt större 

än den tidigare avsatta budgeten på 0,5 Mkr. 

Den tidigare budgeten var baserad på antaganden om att det gällde framförallt 

ytskiktsrenoveringar samt nya toaletter. 

Då planen är att inrymma förskola ställs dock mycket högre krav på 

brandsäkerhet vilket medför ett mycket större renoveringsbehov än beräknat. 

Enligt bifogat underlag med ritningar finns tre alternativ. 

Beslutsunderlag 
Beräkningsunderlag från teknisk ingenjör  

Allmänna utskottet beslutar 
Att investeringen inte genomförs 2020 på grund av ansträngd likviditet. 

Minskning av driftkostnaderna 170 tkr förskjutas därmed också om ett år. 

Att verksamheterna bereder ärendet till investeringsbudget 2021. 
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KS-2020-165 

§ 37 Åsele kommuns hantering av Coronaviruset (Covid-

19) 
 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Corona-pandemin har kris- och säkerhetsgruppen under 

ledning av kommunchef fattat ett antal beslut för att minska spridningen av 

Covid-19. 

Ledningsgruppen har beslutat att införa: 

• Resestopp: tjänsteresor utanför kommunen ska inte genomföras 

• Digitala möten: alla möten som kan ske via telefon eller digitala 

lösningar ska ske utan fysiska möten och därmed begränsa även 

inresandet till kommunen.  

• Besöksstopp: stark restriktion på besök på vårdinrättningar och 

äldreboenden  

• Avstängning av personal: alla som besökt riskområden eller uppvisar 

förkylningssymptom ska stanna hemma i 9 dagar efter hemkomst eller 2 

dagar efter att man är symptomfri. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Allmänna utskottet beslutar 
Att notera informationen  
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§ 38 Delgivningar 
 

1 

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

20:08 

Budgetförutsättningar för åren 2020-2023. 

20:09 

Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas 

Riksförbunds Samverkansråd. 

20:10 

Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt diskriminering och 

diskriminering genom bristande tillgänglighet. 

20:11 

Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldighet vid avstängning 

som förs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus. 

2 

SmåKom Nyhetsbrev Mars. 

3 

Hela Sverige nyhetsbrev nr 1 2020. 

4 

Nyhetsbrev från 2030-sekretariatet februari 2020. 

5 

Havs- och vattenmyndigheten ger 437 miljoner till lokala miljöprojekt. 

6 

Nytt i naturen 1 2020. 

7 

Vindnytt februari 2020. 

8 

Miljösamverkan Sveriges Verksamhetsberättelse 2019. 

9 

Från WWF till Hållbarhetsansvarig för kommunen, för vidarebefordran till den 

politiska ledningen. 

10 

SKR Socialtjänst nyhetsbrev februari 2020. 

11 

Meddelande 4 2020 från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och 

SKR om strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025. 

http://www.skl.se/
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12 

Beslut om licensjakt efter lodjur 2020. 

13 MB-2019-83 

Redovisning av Arkiv på plan 3. 

14 

Information om Gemensam beställningscentral – Länstrafiken – Region 

Västerbotten. 

15 

Information om Bussgods i Norr- och Västerbotten. Ny är det nya Bussbolaget 

på gång. 

16 KS-2020-124 

Ny formell hantering av kollektivtrafiken i Västerbotten. 

17 KS-2019-561 

Information från kollektivtrafiken: Skattebefrielse för biodrivmedel. 

18 KS-2020-69 

Yttrande på nätkoncession luftledning från Kvällåliden till Norrtjärn. 

19 KS-2019-494 

Beslut från Bergsstaten om undersökningstillstånd. 

20 KS-2017-394, KS-2019-317 

Beslut från Länsstyrelsen: 

Stor-Almselberget naturreservat. 

Järnesberget naturreservat. 

21 KS-2020-89 

Remissvar på naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för genomförande 

av reviderade direktiv på avfallsområdet. 

22 KS-2020-134, KS-2020-135 

LYSTKOM: 

Disponering av 2019 års resultat. 

Reviderade telefonriktlinjer. 

Allmänna utskottet förslår 
Att delgivningarna läggs till handlingarna 
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