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KS-2020-37 

§ 53 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Räddningschef informerar om den nyligen formerade 

Räddningstjänstsamverkan i Region 10 (RSR10) och den lagrådsremiss för Lag 

om skydd mot olyckor, LSO, som är ute på remiss och hur den kan komma att 

påverka oss. Den största påverkan är nya krav på ledningssystem där det ses 

över en samverkan och gemensam funktion för hela Norr- och Västerbotten. 

Det ställs också krav på tydligare handlingsplaner samt högre krav på 

förebyggande arbete och tillsyn. Förändringarna kommer att kosta, men oklart 

hur mycket.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Allmänna utskottet beslutar 
Att notera informationen 
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§ 54 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista med medföljande handlingar har skickats ut. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att fastställa föredragningslistan 
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KS-2020-249 

§ 55 Arkivreglemente för kommunalförbundet Lystkom 
 

Ärendebeskrivning 
Det viktigaste instrumentet för regionernas och kommunernas arkivvård är de 

egna lokala föreskrifterna (arkivreglementen), som reglerar ansvarsfrågor kring 

arkivvården. Arkivreglementet utfärdas med stöd av 16 § arkivlagen, som ger 

fullmäktige möjlighet att utfärda mer detaljerade föreskrifter för 

kommunalförbundets arkivvård.  

Kommunalförbundet Lystkom saknar arkivreglemente och omfattas inte av de 

arkivreglementen som gäller i medlemskommunerna. 

Enligt en dom i mål 3835-12 i Högsta förvaltningsdomstolen måste 

kommunalförbundets arkivreglemente fastställas av respektive 

medlemskommuns fullmäktige. Kommunalförbundet är dock i övrigt sin egen 

arkivmyndighet och har tillsyn enligt arkivlagen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till arkivreglemente för kommunalförbundet Lystkom 

Protokoll Lystkom 2020-04-27, § 28 

Allmänna utskottet föreslår 
Att godkänna arkivreglemente för Lystkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KS-2020-283 

§ 56 Årsredovisning med revisionsberättelse för 2019 - 

Samordningsförbundet Södra Lappland 
 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Södra Lappland har upprättat årsredovisning med 

medföljande revisionsberättelse för 2019.  

Medlemskommunernas kommunfullmäktige och Region Västerbotten ska 

godkänna årsredovisning och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019  

Revisionsberättelse 

Allmänna utskottet föreslår 
Att godkänna styrelsens förslag till årsredovisning för år 2019 och bevilja 

ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 års verksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen   
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KS-2020-305 

§ 57 Akademi Norr - ansvarsfrihet 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr 

avseende 2019 fastställdes av direktionen 2020-02-28. 

Eftersom Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett kommunalförbund med 

direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 

fullmäktige. 

Av upprättad årsredovisning framgår att revisorerna föreslår att direktionen 

för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet samt att 

kommunalförbundets årsredovisning för 2019 godkänns.  

Beslutsunderlag 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse 2019 

Protokoll Akademi Norr 2020-02-08, § 6 

Jäv 
Andreas From (s) anmäler jäv 

Allmänna utskottet föreslår 
Att godkänna årsredovisning 2019 för Partnerskap Inland - Akademi Norr 

Att bevilja kommunalförbundets direktion ansvarsfrihet för året 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KS-2020-297 

§ 58 Borgensförbindelse - regressavtal och avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvest 

motpartsexponeringar avseende derivat 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”).  

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 

helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 

lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, 

att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara 

solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 

Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Åsele kommun 

utfärdade sin borgensförbindelse den 23 augusti 2005 och har bekräftat 

densamma genom beslut av fullmäktige den 19 maj 2014.  

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 

borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid 

företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning 

företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.  

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 

regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 

medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 

Åsele kommun undertecknade Regressavtalet den 1 november 2011 och 

Garantiavtalet den 1 november 2011.  

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 

åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 

genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, 

mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. 

Giltighetstiden för Åsele kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar 

således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för 

medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests 

verksamhet är det av mycket stor vikt att Åsele kommun innan avtalens 

giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan,  
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som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en 

separat sådan bekräftelse av avtalen.  

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 

förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska 

bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, 

som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). När 

detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare 

en tioårsperiod 

Beslutsunderlag 
Inkommen information från Kommuninvest 

Allmänna utskottet föreslår 
Att Åsele kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 23 

augusti 2005 (”Borgensförbindelsen”), vari Åsele kommun åtagit sig solidariskt 

borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 

(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 

företräda Åsele kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 

ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i 

förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.  

Att Åsele kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Åsele kommun 

den 1 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 

anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 

Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

Att Åsele kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Åsele kommun 

den 1 november 2011, vari Åsele kommuns ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

Att utse Kommunalråd Andreas From och Ekonomichef Sabine Bösinger att för 

Åsele kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 

beslut. 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KS-2019-336 

§ 59 Remiss: Regional utvecklingsstrategi för 

Västerbottens län 2020 - 2040 - RUS 
 

Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i länet och ska 

därmed skriva en regional utvecklingsstrategi (RUS). 2018 påbörjades 

processen med en ny strategi då den föregående gäller perioden 2014 - 2020. 

Ett förslag har arbetats fram och skickats till kommunerna för remissyttrande. 

Region 10 har med Lycksele i spetsen samordnat sina svar. 

Beslutsunderlag 
Regional utvecklingsstrategi 2020 - 2030 

Bilaga Förslag remissyttrande 

Yrkande 
Linnéa Lindberg (Åp) yrkar att det i remissvaret läggs till angående bilden på 

sidan 13 i RUS att det finns en uppdaterad modell (illustration av Matilda Hall) 

framtagen av länsstyrelsen i Västerbotten. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att lämna yttrande enligt bilaga med tillägg av Linnéa Lindbergs (Åp) 

tilläggsyrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Region Västerbotten  
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KS-2020-171 

§ 60 Remiss: Starkare kommuner - med kapacitet att 

klara välfärdsuppdraget 
 

Ärendebeskrivning 
Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad utmaningar, 

bland annat till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba 

urbaniseringstakten. För att kommunerna på lång sikt ska kunna möta 

samhällsutvecklingen krävs att de har en kapacitet som står i proportion till 

deras uppgifter. 

Regeringen tillsatte i februari 2017 en parlamentariskt sammansatt kommitté 

som gavs i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas 

kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Kommittén 

skulle dels identifiera och analysera de utmaningar som väntas ha särskilt stor 

påverkan på kommunernas förmåga att klara av sina uppgifter, dels analysera 

och föreslå vilka av följande åtgärder som bör vidtas för att stärka den 

kommunala kapaciteten: 

• Kommunal samverkan 

• Kommunsammanläggningar 

• Förändrade uppgifter 

• Asymmetrisk ansvarsfördelning 

Därutöver skulle det tittas på andra tänkbara åtgärder vilket främst handlar om 

digitaliseringens möjligheter. 

Kommittén överlämnade i februari 2020 sitt slutbetänkande till regeringen, 

varvid en remissperiod fram till september vidtagit. Åsele tillhör inte den 

handfull kommuner i länet som utgör officiella remissinstanser men har 

likafullt rätt att lämna in synpunkter på betänkandet. Yttrandet har tagits fram i 

dialog med Region 10-kommunerna och kommer också att tillsändas Region 

Västerbotten, som underlag för deras yttrande. 

Beslutsunderlag 
SOU 2020:8 Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 

Remissförfrågan Regeringskansliet 

Önskemål om synpunkter Region Västerbotten 

Förlag remissyttrande 

 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/02/sou-20208/
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Allmänna utskottet beslutar 
Att lämna remissyttrande enligt bilaga till Finansdepartementet och Region 

Västerbotten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Region Västerbotten 

Finansdepartementet 
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KS-2020-168 

§ 61 Taxor och avgifter 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till taxor och avgifter för 2021 har arbetats fram av verksamheterna 

med undantag av tekniskas verksamhet samt Miljö och Bygg som kommer att 

lämna in sina taxor i september och kommer att skickas ut på remiss när 

förslagen är klara. 

Beslutsunderlag 
Förslag från verksamheterna 

Allmänna utskottet beslutar 
Att taxor och avgifter 2021 skickas ut till politiska partier och råd för 

synpunkter. 

Att synpunkter ska ha inkommit senast 1 september.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Ekonomi 

Politiska partier 

Råden  
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KS-2019-343 

§ 62 Medborgarförslag - Rullskidbana 
 

Ärendebeskrivning 
Den 4 juni 2019 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en rullskidbana i 

Åsele. 

Fritid, turism och kulturs bedömning 

Det finns idag inte något utrymme för en rullskidbana i budgeten då 

investeringsbehoven i kommunen är omfattande. 

Förslaget finns kvar hos Fritid, Turism och Kultur om det eventuellt finns 

möjlighet att göra något kommande år. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 2019-10-174, § 72 

Allmänna utskottet föreslår 
Att med ovanstående skrivning anses medborgarförslaget vara besvarat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KS-2020-241 

§ 63 Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om planbeskrivning 
 

Ärendebeskrivning 
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning syftar 

till att på en övergripande nivå reglera de grundläggande förutsättningar för 

överföring av informationen i planbeskrivningar. Boverket har bedömt det 

nödvändigt att reglera formerna för överföring av detaljplaneinformation för 

att möjliggöra återanvändning och att i framtiden skapa förutsättning för 

nationell åtkomst.  

Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen är att 

planhandläggare på kommuner behöver anpassa sitt arbetssätt och sina 

verktyg. Kommunerna kommer att efter en given tidpunkt ta fram 

planbeskrivningar på ett sätt som uppfyller kravet i föreskriften. Detta kan till 

exempel ske med stöd av en programvara. 

Miljö- och byggkontorets synpunkter 

Konsekvensen av förslaget är att det kommer att ställas krav på kommunerna 

att kunna leverera ut digitalt material till allmänheten, det vill säga att alla 

detaljplaner ska digitaliseras så att invånare kan gå in och klicka på en fastighet 

via en webbkarta ska kunna ta del av vilka bestämmelser (så om 

planbeskrivningar) som gäller för en specifik fasighet. Där ska även en 

koppling mot planbeskrivningen göras så att all administrativ information 

kommer kunna läsas. Detta kommer att bli ett lagkrav som kommuner blir 

skyldiga att göra och inte bara ”bör” göra. 

För små kommuner kommer det att innebära stora krav och ökade kostnader 

vad gäller personal med hög kompetens inom IT, Plan-och bygglagen samt 

GIS. 

Beslutsunderlag 
Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

planbeskrivning med tillhörande konsekvensbeskrivning 

Allmänna utskottet beslutar 
Att kommunen ställer sig positiv till förslaget under förutsättning att staten 

tillskjuter tillräckliga medel för genomförandet och de ökade behovet av olika 

kompetenser. 
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Att Åsele kommun vid ett införande av digitala detaljplaner söker samverkan 

med andra kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Boverket   
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KS-2020-251 

§ 64 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. 

Kommunfullmäktige gav 2020-05-25, § 46, allmänna utskottet mandat att 

besluta om köp utifrån kommunens samlade behov och avsatte till det 1 miljon 

kronor.  

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-12, § 43 

Kommunstyrelsen 2020-05-25, § 42 

Kommunfullmäktige 2020-05-25, § 46 

Muntlig information 

Allmänna utskottet beslutar 
Att uppdra till tekniska verksamheten att genomföra köpet 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Tekniska  
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§ 65 Delgivningar 
 

1 

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

20:24 

Överenskommelse om kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m.m. 

20:28 

Revidering av preliminär kostnad- och LSS-utjämning 2021. 

2 

Aktuell Hållbarhet nyhetsbrev: 

Boliden CDP bedriver en utpressningskampanj.  

3 

Energikontor Norr nyhetsbrev: 

Omvärldsanalys, nytt projekt och glad midsommar. 

4 

Havs- och vattenmyndigheten: 
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