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KS-2020-37 

§ 21 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Information ges om  

Examensarbete: Fritidspolitikers uppfattningar om sin kunskap om NPF och ett 

specialpedagogiskt samarbete 

Taxor för renhållning samt vatten och avlopp 

Årsredovisning 2019. Ekonomichef, stiftelser och bolag redovisar koncernens 

årsredovisning för 2019. 

Verksamhetschefer rapporterar om det ekonomiska utfallet första kvartalet 

2020. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att notera informationen och lägga den till handlingarna 
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KS-2019-37 

§ 22 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 2020-03-17, § 23 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att fastställa föreslagen plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige  
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KS-2020-65 

§ 23 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 2020-03-17, § 24 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att anta Riktlinjer för avyttring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Ekonomi 

Verksamhetschefer  
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KS-2020-109 

§ 24 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 2020-03-17, § 25 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna uppföljning och insända redovisningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Räddningschef  
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KS-2019-334 

§ 25 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 2020-03-17, § 26 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att anta anbudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Administrativ chef 
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KS-2020-93 

§ 26 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 2020-03-17, § 27 

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

redovisning 
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Kommunfullmäktige  
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KS-2020-126 

§ 27 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 2020-03-17, § 31 

Yrkande 
Urban Lindström (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 

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

beskrivning ovan på 4 Mkr, ska utgöra synnerliga skäl i balanskravsresultat. 

Att reglering av balanskravsunderskottet 2018 samt 2019 ska påbörjas senast 

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. 

Reservationer 
Jim Danielsson (c), Åsa Eriksson (c), Anna Enfeldt (c) och Torsten Lundborg (L) 

reserverar sig mot förslaget till beslut om att förlänga tiden för 

balanskravsunderskottet.  

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige  
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KS-2018-549 

§ 28 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 2020-03-17, § 33 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att anta reviderade bidragsnormer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Chef Fritid, turism och kultur  
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KS-2020-133 

§ 29 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 2020-03-17, § 34 

Revisorernas redovisningar, 3 bilagor 

Jäv 
Andreas From (s) och Jim Danielsson (c) anmäler jäv i ärendet. 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att bevilja direktionen för LYSTKOM ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

Att godkänna årsredovisning för 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige  
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KS-2020-129 

§ 30 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 

Allmänna utskottet 2020-03-17, § 35 
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Kommunstyrelsen föreslår 
Att kommunfullmäktige antar reviderat samverkansavtal med 

fördelningsnyckel och reglemente för den gemensamma 

överförmyndarnämnden i södra Lappland under förutsättning att övriga 

ingående kommuner fattar motsvarande beslut. 

Att budgetramen för överförmyndarnämnden 2020 ökas med 40 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige  
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KS-2020-196 

§ 31 Ändring av renhållningstaxan för verksamheter 
 

Ärendebeskrivning  
På kommunfullmäktige 2019-11-25 antogs taxor och avgifter för renhållning 

2020 för behandling och mottagning av grovavfall från verksamheter. 

Det blir en orimligt hög kostnad för avfallet om det debiteras enligt fastslagen 

taxa, taxan gäller för varje påbörjad m3, vilket innebär att om det lämnas in ca 

0,1 m3 så debiteras det för 0,5 m3 för t.ex. brännbart avfall 1 123,50 kr. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur Taxor och avgifter 2020 

Information budgetberedning 2021, 2020-04-06 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att 2019 års taxa för behandling och mottagning av grovafall gäller för 2020. 

Att renhållningstaxan ses över till 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktige  
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KS-2020-190 

§ 32 Justering VA taxor 2020 
 

Ärendebeskrivning 
VA-Bokslut 2019 visar att VA-kollektivet gör ett minusresultat på 840 tkr. 

Genom att VA-kollektivet ska vara självfinansierat och ej får finansieras med 

skattemedel så behöver en justering av tidigare beslutade VA-taxor för 2020. 

Detta för att utifrån beräkningar kommer VA-kollektivet uppvisa negativt 

resultat även 2020 med nuvarande beslutade taxor. 

Beslutsunderlag 
VA-Bokslut 2019  

Förslag till taxeförändringar beräkningar 

Information budgetberedning 2021, 2020-04-06 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att höja VA-taxor med 14% för att täcka nuvarande kostnader och kommande 

investeringsbehov inom VA-kollektivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Kommunfullmäktig  
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KS-2020-201 

§ 33 Verksamheternas 3-månadersrapport 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2019-03-11 ska ekonomiavdelningen 

sammanställa och redovisa 3-månadersrapporter till Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Tremånadersrapport 

Yrkande 
Gunnel Jonsson (s) yrkar att verksamheterna omgående tar fram en 

handlingsplan för att komma inom ram. 

Jim Danielsson (c) yrkar bifall till Gunnels förslag och att handlingsplanen 

presenteras på nästa sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att notera informationen. 

Att verksamheterna presenterar en handlingsplan för att komma inom sin 

budgetram på nästa kommunstyrelsesammanträde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Verksamhetschefer 

Ekonomi  
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KS-2020-70 

§ 34 Utökning av bemanning i Fredrika 
 

Ärendebeskrivning 
Förskolan i Fredrika har idag 2,0 personal i tjänst som ska täcka förskola, 

fritidshem samt skolskjutsfritids. Det finns en del i förskola där man även 

hjälper till i förskoleklass. Verksamheten består av 18 barn i åldrarna 1 - 13 år. 

Personalen tillagar frukost själva till de ban som kommer tidigt. Öppettiderna 

är 06:30 - 18:00. Det innebär att personalen har perioder av ensamarbete med 

flera barn.  

Båda verksamheterna styrs av Skollagen (2018:800) samt av läroplaner för 

respektive verksamhet. Läroplanen ställer krav på undervisning för våra barn. 

Fritidshemmen har ett kapitel i läroplan för grundskola, förskoleklass och 

fritidshem som ställer krav på verksamheten.  

I Skollagen (2018:800) står det att: 

- Förskola ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg 

omsorg 

- Fritidshemmet ska erbjuda meningsfull fritid och rekreation 

- Att vi ska säkra barns trygghet och studiero 

Barnkonversionen är en lag som vi också ska ta i beaktande när det gäller 

omorganisationer som rör barn. Barnkonventionen innehåller rättigheter som 

varje barn ska ha upp till 18 år. Artiklarna 2, 3, 6 och 12 är huvudprinciperna. 

Arbetsmiljölagen ställer också krav på hur vi ska arbeta för en god arbetsmiljö. 

De behov som finns är att verksamheten tillförs ca 500 000 kr per år för att 

utöka personalbemanningen med 100 % förskollärare/fritidspedagog för att 

säkerställa barns utbildning och trygghet samt personalens arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 
Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-02-11, § 4 

Yrkande 
Jim Danielsson (c) yrkar att extra medel tillskjuts för att trygga barnens 

skolgång. 

Ärendegång 
Ordförande ställer omsorgs- och utbildningsutskottets förslag mot Jim 

Danielssons (c) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

omsorgs- och utbildningsutskottets förslag.  
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Kommunstyrelsen beslutar 
Att utökningen får ske inom befintlig ram  

Reservationer 
Jim Danielsson (c), Åsa Eriksson (c), Anna Enfeldt (c) och Torsten Lundborg (L) 

reserverar sig mot beslutet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 
Barn och utbildning  
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KS-2020-28 

§ 35 Uppföljning/utvärdering barn- & utbildning 
 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsredovisningar 2018/19 avseende förskolor, förskoleklass, grundskolor, 

fritidshem i en huvudmannarapport har lämnats från skolan till omsorgs- och 

utbildningsutskottet som beslutat att lämna huvudmannarapporten till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Huvudmannarapport 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-02-11, § 5 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att notera informationen 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2020-04-15 Sida 20 av 28 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

KS-2020-88 

§ 36 Rekommendation till Västerbottens kommuner och 

Region Västerbotten beträffande beslut om 

överenskommelse om regional samverkansstruktur 

avseende vård och omsorg 
 

Ärendebeskrivning 
Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 

2019, genomfördes en utredning av formerna för samverkan mellan länets 

kommuner och dåvarande landstinget, inom området vård- och omsorg. 

”Organisering av samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner 

avseende vård och omsorg” (Dnr: VLL 2105-2018). Den övergripande 

strukturen och huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades av länets 

kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 2018/2019. I samma beslut 

beställdes ett gemensamt projekt för att inom ramen för dessa huvudpunkter, 

implementera en ny samverkansstruktur i länet.  

Implementeringsprojektet har under 2019 arbetat med dialog mellan 

kommunerna och Region Västerbotten. De synpunkter som framkommit vid 

dessa dialoger har inarbetats i bilagt förslag till överenskommelse om regional 

samverkansstruktur. Ny samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 

2020, under förutsättning av behöriga beslut under våren 2020.   

Utöver överenskommelse om regional samverkansstruktur biläggs en 

redovisning av projektets arbetssätt och de ställningstaganden som gjorts 

under processen med att ta fram överenskommelsen. 

Den politiska styrgruppen för projektet ”Implementering av ny 

samverkansstruktur”, rekommenderar länets kommuner och Region 

Västerbotten att godkänna projektets redovisning, samt att anta 

överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg. 

Rekommendation är att länets kommuner och Region Västerbotten beslutar: 

- att godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1 

- att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård 

och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten, enligt bilaga 2 

- att uppdra till berörda hos huvudmännen att utse representanter till Samråd 

vård och omsorg samt Länssamverkansgruppen 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Redovisning från projektet av bakgrund till regional överenskommelse 

Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg 

mellan Västerbottens kommuner och Region Västerbotten 

Missiv och rekommendationer till beslut avseende regional 

samverkansstruktur och regional överenskommelse 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1 

Att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och 

omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten, enligt bilaga 2 

Att utse Linnéa Lindberg och Anna Enfeldt som representanter till Samråd 

vård och omsorg 

Att socialchefen förordas att representera kommunen i Länssamverkans-

gruppen med skolchef som ersättare. 
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KS-2020-141 

§ 37 Fredrika skola 
 

Ärendebeskrivning 
Fredrika skola är en F - 6 skola med 16 elever. Grundbemanningen är 1,00-

tjänst. Utifrån en tidigare tjänsteskrivelse 2018 utökades bemanningen med 0,6 

tjänst inom ram. Inflyttningen till Fredrika gjorde att vi var tvungna att utöka 

bemanningen med ytterligare 0,4 tjänst inom ram för att kvalitetssäkra 

undervisningen. Utökningen av bemanningen innebär en kostnadsökning på ca 

630 tkr/år. 

Undervisningen i Fredrika är basera på en B-skolform vilket innebär att lärare 

ska ha alla klasser i samma ämne, på olika nivåer, i samma klassrum på och 

samma gång. Eleverna från åk 4 - 6 åker in en dag till Åsele för att få ämnena 

hemkunskap och slöjd tillgodosedda. 

För att kvalitetssäkra undervisningen i Fredrika skola från F - 6 krävs en 

grundbemanning med 2,00 tjänst främst utifrån spridning i årskurser med 

också antalet elever. Andra faktorer som spelar in är nationella prov i åk 3 och 

6, språkval i åk 6 vilket innebär att eleverna ska ha möjlighet att välja mellan 

två moderna språk, och betyd i åk 6. 

En eventuell pensionsavgång ht -20 ger oss möjlighet att arbeta för en budget i 

balans utifrån politiska direktiv, med en grundbemanning på 1,00 tjänst som 

finns inom ram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Konsekvens och riskbedömning 

Barnkonventionen 

Elevundersökning 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att avslå förslaget om att flytta in åk 4 - 6 till Åsele Centralskola fr o m 

höstterminen 2020. 
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§ 38 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-2020-34 

Protokoll 2020-02-11 

Protokoll 2020-03-17 

PU 
KS-2020-52 

Protokoll 2020-02-04 

Protokoll 2020-03-10 

AU 
KS-2020-51 

Protokoll 2020-03-17 

Kommunchef 
KS-2020-119 

Ledighet för facklig förtroendeman 2019-07-01 – 2019-12-31 

Ledighet för egna angelägenheter 2019-07-01 – 2019-12-31 

Ledighet för besök inom hälso- och sjukvård – max tre besök/år med 

bibehållen lön utöver akuta läkarbesök 2019-07-01 – 2019-12-31 

Bostadsanpassningsbidrag 
KS-2020-120 

Redovisning januari – februari 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna redovisade delegationsbeslut 

 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2020-04-15 Sida 24 av 28 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

KS-2020-22 

§ 39 Kurser / Konferenser 
 

Webbsänd konferens 
Regional utveckling 13 maj 2020 – Skapa bilder med hjälp av fakta, statistik och 

analyser. 

Tema: Näringsliv och hållbarhet. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att notera informationen  
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§ 40 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 KS-2020-199 

SmåKom Nyhetsbrev Mars. 

3 KS-2020-199 

Hela Sverige nyhetsbrev nr 1 2020. 

4 KS-2020-199 

Nyhetsbrev från 2030-sekretariatet februari 2020. 

5 KS-2020-199 

Havs- och vattenmyndigheten ger 437 miljoner till lokala miljöprojekt. 

6 KS-2020-199 

Nytt i naturen 1 2020. 

7 KS-2020-199 

Vindnytt februari 2020. 

8 KS-2020-199 

Miljösamverkan Sveriges Verksamhetsberättelse 2019. 

9 KS-2020-199 

Från WWF till Hållbarhetsansvarig för kommunen, för vidarebefordran till den 

politiska ledningen. 

10 KS-2020-199 

SKR Socialtjänst nyhetsbrev februari 2020. 

11 KS-2020-199 

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 KS-2020-199 

Beslut om licensjakt efter lodjur 2020. 

13 MB-2019-83 

Redovisning av Arkiv på plan 3. 

14 KS-2020-199 

Information om Gemensam beställningscentral – Länstrafiken – Region 

Västerbotten. 

15 KS-2020-199 

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. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna 
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§ 40 Delgivningar 
 

1 

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

20:12 

Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN 

vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad 

av coronavirus. 

20:13 

Bemanning vid omfattande personalfrånvaro. 

20:14 

Överenskommelse om undantag från överläggnings skyldigheten vid 

avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, som görs i syfte att 

förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus. 

20:15 

Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Läkare jämt i 

förbundsområdet ingående organisationer. 

20:16 

 Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Hälso- och 

sjukvård jämt i förbundsområdet ingående organisationer. 

2 KS-2020-199 

SmåKom: 

Nyhetsbrev april. 

Riksdagsrunda mars 2020. 

3 KS-2020-199 

Hela Sverige ska levas Nyhetsbrev nr 2 2020. 

4 KS-2020-199 

Vattenblänk nr 1 2020. 

5 KS-2020-199 

Havs och  kustplanering nr1 2020. 

6 KS-2020-199 

2030-sekretariatet Nyhetsbrev 3, mars 2020. 

7 KS-2020-199 

Energikontor norr nyhetbrev mars 2020. 

8 KS-2020-199 

Svenska stadskärnor Nyhetsbrev. 
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9 KS-2020-199 

Parasportmagasinet nr 1. 

10 KS-2020-199 

Vindnytt från Svensk vindenergi - Mars 2020. 

Pressmeddelande Charlotte Unger Larsson slutar som VD för svensk 

Vindenergi. 

Pressmeddelande svensk Vindenergi värvar strategisk analytiker. 

11 KS-2020-199 

Årsbokslut för Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och -regioner FSV. 

12 KS-2020-199 

Förtydligande av hantering av statlig medfinansiering i Länstransportplan 

2018-2029 Västerbottens län. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna 

 


