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§ 41 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista har skickats ut med medföljande handlingar. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att fastställa föredragningslistan 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2020-05-25 Sida 4 av 8 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

KS-2020-251 

§ 42 Köp av verkstadslokal i Fredrika 
 

Ärendebeskrivning 
Vattenfall genomför stor etablering av vindkraft i Fredrika Åsele kommun. De 

kommer att verka i kommunen under många år framåt. De efterfrågar idag 

ytterligare lokaler för att fylla sina behov. De hyr idag in sig i del av Åsele 

kommuns fastighet Viska 1:143 Industrivägen 2 men önskar nu hyra hela 

fastigheten. För att kunna genomföra detta behöver kommunen hitta annan 

plats för räddningstjänsten som idag inryms i fastigheten. 

Idag finns en privatägd byggnad belägen på kommunens fastighet 1:143 till 

salu med adressen Industrivägen 8. Denna kan komma att passa in i 

kommunens framtida fastighetsplanering. För att ett eventuellt 

köp/investering skall kunna ske, behöver kommunen i första hand avsätta 

medel för detta. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-12, § 43 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att fullmäktige avsätter 1 Mkr ur likvida medel för eventuellt köp av fastighet i 

Fredrika 

Att ge kommunstyrelsens allmänna utskott mandat att besluta om köp utifrån 

kommunens samlade behov och ovan avsatta medel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige  
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KS-2018-637 

§ 43 Revidering av kommunstyrelsen reglemente 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning tillåter deltagande på distans på 

fullmäktiges sammanträden. Kommunstyrelsen har dock inte motsvarande i 

sitt reglemente gällande sina och utskottens sammanträden. 

Med tanke på den rådande pandemin av covid-19 och behoven av att minska 

smittspridningen, skydda våra riskgrupper samt att säkerställa beslutsförighet 

föreslås att det tillåts deltagande på distans för kommunstyrelsens och dess 

utskotts sammanträden.  

Förslag, tillägg i reglemente:  

Styrelsen/Utskotten får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 

ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 

ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla 

detta till kansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Styrelsen/Utskottet får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 

på distans i kommunstyrelsen och utskott.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens reglemente 

Allmänna utskottet 2020-05-12, § 48 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att kommunstyrelsens reglemente §§ 12 och 13 om styrelsens respektive 

utskottens sammanträden kompletteras med föreslaget tillägg. 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige   
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KS-2020-258 

§ 44 LYSTKOM - Budget och investeringsbudget 2021 

samt plan för 2022 - 2024 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt § 12 i förbundsordningen ska kommunalförbundet LYSTKOM under 

året ta fram förslag till budget och verksamhetsplan för nästkommande år. 

Samråd med medlemskommunerna om budget ska ske senast 15 september 

och direktionen ska besluta om slutgiltig budget och verksamhetsplan för 2021 

under oktober månad. 

LYSTKOM har lämnat förslag på budget 2021, investeringsbudget 2021 samt 

plan för 2022 - 2024. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll LYSTKOM 2020-04-27, § 15 

Förslag: LYSTKOM Budget 2021, plan 2022 - 2024 samt investeringsbudget 2021 

med plan 2022 - 2024. 

Allmänna utskottet 2020-05-12, § 49 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att LYSTKOM förslag till budget 2021, investeringsbudget 2021 samt plan 2022 

- 2024 bifalls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige   
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KS-2020-278 

§ 45 Bolagsordning - Åsele Kraft AB - Energiverket AB - 

Åsele Elnät AB 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ändring av Bolagsordning för Åsele Energiverk AB, Åsele Kraft AB 

och Åsele Nät AB har upprättats 

Beslutsunderlag 
Gällande bolagsordningar Åsele Kraft AB, Åsele Energiverk AB, Åsele Elnät 

AB 

Förslag reviderade bolagsordningar Åsele Kraft AB, Åsele Energiverk AB, 

Åsele Elnät AB 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att justera bolagsordningen för Åsele Energiverk AB, Åsele Kraft AB samt 

Åsele Elnät AB med 

§ 4: tillägg ”som är geografiskt avgränsat till Åsele kommun”, samt  

§ 5: ändring från ”att yttra sig till ”att ta ställning” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige   
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KS-2020-270 

KS-2020-282 

§ 46 Kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport - 

granskning av årsredovisning 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har i sin granskning av årsredovisning 2019 riktat en anmärkning 

mot kommunstyrelsen för bristande måluppfyllelsen för ekonomin samt 

ohörsamhet till ekonomiska mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige och i 

kommunallag (ekonomi i balans). 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - granskning av årsredovisning 2019 

Förslag: Skrivelse från kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att delge kommunfullmäktige bifogad skrivelse 

Protokollsanteckning 
Oppositionen har i KS vid ett flertal tillfällen påtalat det olämpliga och olagliga 

beslutet att skjuta på balanskravet samt att inte upprätta en plan för att 

återställa det samma.  

Vi har därtill frågat vilka åtgärder som gjorts och vilken effekt dessa har 

resulterat i. Både då det gäller inköpsstopp och anställningsstopp så har inga 

siffror presenterats. 

Vi har vid ett flertal tillfällen och med motioner påtalat att vi inte klarar de 

finansiella målen, utan behöver råd och hjälp utifrån. 

Olyckligtvis så ser även detta verksamhetsår (enligt prognoser) ut att bli en ny 

förlust år, med ej klarade finansiella mål. 

 

 

Sammanträdet ajourneras kl 8.10 - 8.15 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 


