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11 

Budget och verksamhetsplan 2021 för kommunalförbundet Partnerskap 
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12 

Borgensförbindelse - regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 

för Kommuninvest motpartsexponeringar avseende derivat 

13 

Insatskapital Kommuninvest 

14 

Revisionsrapport – Anpassnings- och effektivitetsarbete inom 
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Anders Westman 

Ordförande   Jeanette Olofsson  

   Sekreterare 

Med tanke på den rådande pandemin och risken för smittspridning av covid-19 har 

kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande under året uppmanat ersättare i nämnder och 

utskott att inte delta i sammanträden annat än då de tjänstgör. Då fullmäktige är ett offentligt 

sammanträde har alla rätt att delta, men vi uppmanar till försiktighet och att deltagare tänker på att 

hålla avstånd till varandra i lokalerna. 
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Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid  Kulturhuset kl 13.00 

 

Paragrafer  59 - 80 

 

Beslutande  Enligt bifogad förteckning  

 

Övriga deltagare Namn och titel 

Namn och titel 

Namn och titel 

Namn och titel 

 

Utses att justera Namn  Parti   

Namn  Parti 

 

Justeringens tid och plats Kommunkansliet 

 

Sekreterare   

  Namn 

Ordförande   

  Namn 

Justerare   

  Namn 

   

  Namn 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Kommunfullmäktige   

                          Sammanträdes- 2020-09-28 Datum för anslagets uppsättande:  

                          datum: 

                            Datum för anslagets nedtagande:   

Protokollets förvaringsplats:  Kommunkansliet 

Underskrift:   

 

 Petra Danielsson 
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Kommunfullmäktige 
Signatur 

ÅSELE KOMMUN Närvarolista

Kommunfullmäktige 2018-10-10--2022-10-09

 Omröstning § Omröstning § 

Namn Parti Närvaro

Tjänstgörande 

ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår

Jim 

Danielsson C

Anna 

Enfeldt C

Sylvia 

Samuelsson C

Åsa 

Eriksson C

Margareta 

Johansson C

Eva 

Strömberg C

Noomi 

From-Norlin C

Marita 

Hansson C

Sylvia 

Schöne C

Torsten 

Lundborg L

Urban 

Lindström S

Gunnel 

Jonsson S

Birgitta 

Norrlänning S

Andreas 

From S

Pernilla 

Norberg S

Tommy 

Danielsson S

Carina 

Danielsson S

Marcus 

Lindh S

Vivi-Ann 

Bäcklund S

0 Transport sida 1 0 0 0 0 0 0
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Kommunfullmäktige 
Signatur 

ÅSELE KOMMUN Närvarolista

Kommunfullmäktige 2018-10-10--2022-10-09

 Omröstning § Omröstning § 

Namn Parti Närvaro

Tjänstgörande 

ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår

Peter

Lindström S

Birgitta

Jonsson S

Peter

Danielsson S

Stig-Anders

Hansson V

Thord

Dahlberg V

Linnéa 

Lindberg ÅP

Anders

Westman ÅP

Brage

Sundberg ÅP

Kurt-Olof

Edström ÅP

Ulla

Sundberg ÅP

Joel

Hellman ÅP

----- SD

Ersättare  

Michael 

Gavelin C

Joakim

Enerstedt C

Berit

Oderståhl C

Lars-Olof 

Sahlbjörk C

Frank 

Schöne C

Hans-Greger

Jonsson L

0 Transport sida 2 0 0 0 0 0 0
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Kommunfullmäktige 
Signatur 

ÅSELE KOMMUN Närvarolista

Kommunfullmäktige 2018-10-10--2022-10-09

 Omröstning § Omröstning § 

Namn Parti Närvaro

Tjänstgörande 

ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår

Richard

Östmark L

Gudrun

Lindberg S

Roger

Jakobsson S

Emilia

Söderström S

Svante

Söderqvist S

Camilla 

Wikström S

Ove

Nordin S

Joakim

Uddeby V

Sonja

Vikman V

Paul

Eriksson ÅP

Zuzana 

Zecova ÅP

Enar

Nordin ÅP

---- SD

0 Transport sida 3 0 0 0 0 0 0

Transport sida 2

Transport sida 1

0 SUMMA 0 0 0 0 0 0
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Innehåll 
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§ 62 MOBILITETSSTÖD SOM KOMPLEMENT TILL FÄRDTJÄNST LAG (2014:132)................................................. 9 
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§ 64 HANDLINGSPLAN VÅLD I NÄRA RELATION - INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN ............................. 12 

§ 65 ARKIVREGLEMENTE FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET LYSTKOM ................................................................ 13 
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§ 80 MEDBORGARFÖRSLAG - PROMENAD- OCH CYKELVÄG ........................................................................... 31 

 

 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunfullmäktige 2020-09-28 Sida 6 av 31 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 
Signatur 

 

§ 59 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista har skickats ut med medföljande handlingar 

Förslag till beslut 
Att fastställa föredragningslistan  
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§ 60 Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente § 32 ska allmänheten ges möjlighet att 

ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter, ordförande och vice 

ordförande kommunens styrelse/nämnder, bolag och stiftelser samt till 

kommunens revisorer och chefstjänstemän. 

En fråga kan vara skriftlig eller muntlig. Samtliga frågor ska 

inlämnas/meddelas kommunfullmäktige senast kl 12.00 måndagen veckan före 

kommunfullmäktiges sammanträde. 

Inga frågor har inlämnats 
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KS-2019-579 

§ 61 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 
 

Ärendebeskrivning 
I kommunens författningssamling finns allmänna lokala ordningsföreskrifter 

som styr hur ordning ska upprätthållas på framförallt allmänna platser i 

kommunen utöver, och som komplement till, övrig gällande nationell 

lagstiftning. 

De av fullmäktige senast beslutade ordningsföreskrifterna skrevs 1996 och där 

därför i behov av en uppdatering. 

Ett nytt förslag har arbetats fram av utredare, tidigare teknisk chef, miljö- och 

hälsovårdsinspektör och räddningschef. 

Allmänna utskottet 2019-11-12 beslutade att skicka ut ordningsföreskrifterna på 

remiss. Polismyndigheten, Stiftelsen Åselehus och Miljö- och 

byggnadsnämnden har fått förfrågan. Alla har svarat att de inte har några 

synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åsele kommun 1996-03-11 

Förslag reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Remissvar 

Allmänna utskottet 2020-05-12, § 41 

Kommunstyrelsen 2020-06-16, § 50 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta reviderad allmänna lokala ordningsföreskrifter 
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Kommunfullmäktige 
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KS-2020-219 

§ 62 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Lag 

(2014:132) 
 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

Lagen om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst är en frivillig 

möjlighet för kommuner att införa ekonomiskt stöd för anskaffning och 

anpassning av ett motorfordon till personer med funktionsnedsättning.  

Lagen infördes år 2014 och gäller för personer som är beviljad rätt till färdtjänst 

men som på grund av ålder inte har rätt till bilstöd via socialförsäkringsbalken 

52 kap.  

Nuläge 

Den 18 februari inkom till kommunfullmäktige en ansökan om mobilitetsstöd 

som komplement till färdtjänst, ansökan har handlagts men ansökan har 

avvisats då kommunfullmäktige i Åsele kommun inte har fattat beslut om att 

mobilitetsstöd ska införas. 

När en kommun får in en ansökan om mobilitetsstöd, men kommunen inte har 

infört sådant stöd, bör kommunen fatta ett skriftligt avvisningsbeslut. 

Motiveringen till avvisningsbeslutet är att kommunfullmäktige inte har infört 

mobilitetsstöd i Åsele kommun.  

Målgruppen för det ekonomiska stödet som mobilitetsstöd innebär har enligt 

lagens proposition varit personer som är beviljad rätt till färdtjänst och som har 

ett dokumenterat resbehov om ca 200 färdtjänstresor per år. Mobilitetsstödet 

och färdtjänsten är en betydelsefull samhällsservice för personer med 

funktionsnedsättning. Inom transportpolitiken har dessa båda stödformer en 

viktig uppgift att fylla som komplement till kollektivtrafiken. 

När en kommun inför mobilitetsstöd äger varje kommun frågan om riktlinjer 

och kriterier för mobilitetsstödet. Kriterierna kan exempelvis avse belopp, 

miljöbilskrav eller begränsning av rätten till färdtjänstresor enligt 12 § 

Färdtjänstlagen. 

Det finns dock ett behov av tydliga kriterier och riktlinjer för att säkerställa 

rättssäkerheten och likställighetsprincipen. Det är även viktigt att framhålla att 

kommunen ska få lämna stödet under förutsättning att den som ska ta emot 

stödet samtycker till stödet och har tillstånd till färdtjänst enligt lagen om 

färdtjänst samt inte har rätt till bilstöd enligt socialförsäkringsbalken. 

 



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunfullmäktige 2020-09-28 Sida 10 av 31 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 
Signatur 

 

Omsorgs- och utbildningsutskottet har beslutat att upprätta riktlinjer och 

kriterier för handläggning av mobilitetsstöd enligt lag 2014:132  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-05-05, § 17 

Kommunstyrelsen 2020-06-16, § 55 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att införa mobilitetsstöd enligt lag 2014:132 i Åsele kommun 
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KS-2020-223 

§ 63 Handlingsplan POSOM 
 

Ärendebeskrivning 
POSOM är en ledningsfunktion för ledning och samordning av insatser för 

psykiskt och socialt omhändertagande av människor i kris- och 

katastrofsituationer. Huvuduppgiften för POSOM är att i det akuta skedet 

stödja individer och familjer, upprätta stödcentra och samverka med övriga 

organisationer som berörs av händelsen. POSOM vänder sig till de personer 

som vistas i kommunen. Verksamheten ska bygga på kunskap och erfarenhet 

från olika områden. POSOM består därför av representanter från olika 

kommunala verksamheter samt externa myndigheter och organisationer som, 

inom sina respektive organisationer och nätverk, bidrar med stödpersoner som 

genomför det psykiska och sociala omhändertagandet. 

Samverkan mellan Dorotea och Åsele kommuner 

Dorotea och Åsele samverkar i ledningsfrågor vid planering, utbildning och 

kvalitetshöjande insatser för stärkt beredskap vid allvarliga eller extraordinära 

händelser i kommunerna. Respektive kommunen svarar för egen POSOM 

organisation och egna rutiner som utgår från gemensam grund. Vid förfrågan 

bistår respektive kommun den andre med insatser som är möjliga att 

genomföra. 

Mål och syfte 

Dorotea och Åsele kommuner ska upprätthålla en god kvalitet gällande 

psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser som berör 

många. 

Handlingsplan POSOM föredrogs och godkändes av ledningsgrupp vid möte 

mars 2020 med beslut att delge Kommunstyrelse för kännedom. Fortsatt 

process för implementering i verksamheten pågår.  

Beslutsunderlag 
POSOM handlingsplan med bilagor 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-05-05, § 18 

Kommunstyrelsen 2020-06-16, § 56 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta handlingsplanen 
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KS-2020-226 

§ 64 Handlingsplan Våld i nära relation - insatser enligt 

socialtjänstlagen 
 

Ärendebeskrivning 
Individ- och familjeomsorgen har tagit fram ny handlingsplan för 

verksamhetens arbete med våld i nära relationer. 

Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa kvaliteten för individ- och 

familjeomsorgens stöd och hjälp till vuxna och barn som utsätts för våld i nära 

relationer. Handlingsplanen ska göra det lättare att komma rätt i kontakterna 

med samverkansaktörer, höja medvetandenivån och kunskapen om vilket stöd 

som erbjuds till våldsutsatta och deras familjer i Åsele kommun.  

Beslutsunderlag 
Handlingsplan Våld i nära relationer 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-05-05, § 19 

Kommunstyrelsen 2020-06-16, § 57 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta handlingsplan för våld i nära relationer  
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KS-2020-249 

§ 65 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 2020-06-23, § 55 

Kommunstyrelsen 2020-09-08, § 72 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att godkänna arkivreglemente för Lystkom 
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KS-2020-283 

§ 66 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 2020-06-23, § 56 

Kommunstyrelsen 2020-09-08, § 73 

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

ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 års verksamhet 
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KS-2020-305 

§ 67 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 

Allmänna utskottet 2020-06-23, § 57 

Kommunstyrelsen 2020-09-08, § 74 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att godkänna årsredovisning 2019 för Partnerskap Inland - Akademi Norr 

Att bevilja kommunalförbundets direktion ansvarsfrihet för året 2019 
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KS-2020-363 

§ 68 Budget och verksamhetsplan 2021 för 

kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi norr har skickat förslag på 

budget och verksamhetsplan för 2021 till sina medlemskommuner. 

Kommunalförbundets budgetprocess skall tidsmässigt anpassas till 

medlemskommunernas. 

Direktionen skall arbeta fram ett förslag till budget för förbundet. Budgeten 

skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. 

Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast 

den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten under oktober månad. 

Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 

8 kap 10 § kommunallagen. Direktionsmötet där budgeten fastställs är 

offentligt. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen 

som medlemmarna skall erlägga till förbundet.  

Beslutsunderlag 
Budget och verksamhetsplan 2021 

Följebrev 

Allmänna utskottet 2020-08-25, § 71 

Kommunstyrelsen 2020-09-08, § 75 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att förslag till budget och verksamhetsplan 2021 bifalls 
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KS-2020-297 

§ 69 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 2020-06-23, § 58 

Kommunstyrelsen 2020-09-08, § 76 

Kommunstyrelsen 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. 
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KS-2020-324 

§ 70 Insatskapital Kommuninvest 
 

Ärendebeskrivning 
Föreningsstämman i Kommuninvest Ekonomisk förening fastställde 2020-04-16 

förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening som reglerar 

medlemmarnas kapitalinsatser under åren fram till 2024. I stadgarna ges 

möjlighet för medlemmarna att 2020 på eget initiativ och i egen takt erlägga s.k. 

Särskild insats för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som 

följer av medlemskapet. 

Aktuellt har Åsele Kommun lagt in insatskapital med 765 kr per invånare, total 

insatskapital 2 138 425 kr, inklusive den från stämman beslutade årsinsats 2020 

med 32 568 kr. Åsele Kommun har därmed uppnådd mer än 75 % av högsta 

nivån. För att komma upp till högsta nivån (900 kr per invånare) återstår ett 

insatsbelopp med ca 376 175 kr.  

Räntan på insatskapitalet för 2019 fastställdes av stämman 2020 till 1,75 %. 

Efter besluten om insatskapital vid 2020 års föreningsstämma beslutades en 

från och med 1 januari 2021 nu enhetlig insatsnivå för åren 2021-2024, vilket 

innebär att år 2020 är sista gången som medlemmarna erbjuds att betala in 

Särskild insats i denna form. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Kommuninvest: ”Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2020” 

Allmänna utskottet 2020-08-25, § 73  

Kommunstyrelsen 2020-09-08, § 81 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att inte erlägga någon särskild insats i 2020 
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KS-2020-274 

§ 71 Revisionsrapport – Anpassnings- och 

effektivitetsarbete inom socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åsele kommun har PwC 

genomfört en granskning av kommunstyrelsen. Syftet med granskningen har 

varit att pröva om anpassnings- och effektivitetsarbetet inom socialtjänsten 

bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen tar utgångspunkt från 

kommunallagens revisionskapitel. 

I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till 

kommunstyrelsen: 

• Säkerställ att SMART(A) mål för ekonomi och effektivitet fastställs för 

år 2021. Genom att formulera mål inom området förbättras styrelsens 

ekonomistyrning.  

Svar: Arbete pågår inom arbetsgruppen målstyrning. 

• Se över på vilken ansvarsnivå som detaljbudget för socialtjänstens 

verksamhet ska fördelas fr.o.m. år 2021. 

Svar: Inledande avstämning i budgetberedning juni 2020 för att anpassa 

budgetstruktur mot verksamhetens organisation och ansvarsstruktur. 

Målsättning att beslut om detaljbudget med förändrad struktur tas i 

Kommunstyrelsen december 2020. 

• Säkerställ att innebörden av resultatansvar för chefer inom 

socialtjänstens verksamhet dokumenteras. 

Svar: Upprättande av skriftliga rutiner för budgetering och uppföljning, 

ansvarsområden tydliggörs. klart inom 2020. 

• Säkerställ att handlingsplaner nyttovärderas innan beslut om 

genomförande. 

Svar: Befintlig mall för tjänsteskrivelse kompletteras och omfattas av 

nyttovärdering, klart inom 2020. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutade 2020-06-24, § 33 att ge uppdrag 

till verksamheten att genomföra anpassningar enligt rekommendationen. 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport PwC April 2020 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-06-24, § 33 

Kommunstyrelsen 2020-09-08, § 78 
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Kommunstyrelsen föreslår 
Att notera informationen 
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KS-2020-296 

§ 72 Patientsäkerhetsberättelse 
 

Ärendebeskrivning 
Enl. Patientsäkerhetslagen (2010:659) PSL och Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för kvalitetsarbete, så ska 

vårdgivaren årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar patientsäkerhetsberättelse för 2019. 

Patientsäkerhetsberättelsen delger det systematiska patientsäkerhetsarbetet. 

Den berättar hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår 2019. 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Information av MAS 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-06-24, § 31 

Kommunstyrelsen 2020-09-08, § 79 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att notera informationen 

Att nya mål och strategier för 2020-2021 beslutas enligt bilaga 
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KS-2020-323 

§ 73 Borgensavgift 2021 
 

Ärendebeskrivning 
Reglerna om att en kommuns lån till eller borgen för ett kommunalt bolag 

måsta vara affärsmässigt betingat grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med 

statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att 

snedvrida konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst 

företag eller viss produktion. Bedömningen av om ett kommunalt företag har 

en ekonomisk fördel av en åtgärd som en kommun vidtar sker utifrån 

principen om den marknadsekonomiske investeraren.  

Kravet på affärsmässighet innebär även att relationerna mellan kommunen och 

bolaget måste vara konsekvent affärsmässiga och deras respektive ekonomier 

hållas åtskilda så att någon subventionering eller värdeöverföring i endera 

riktningen inte sker.  

EU:s statsstödsregler omfattar inte bara de kommunala bostadsaktiebolagen, 

utan motsvarande regler gäller även annan verksamhet som bedrivs av 

kommunala företag på en konkurrensutsatt marknad. Det betyder att 

kommunen, i de fall de går i borgen, ska ta ut en marknadsmässig avgift för att 

kompensera för den ekonomiska fördel detta innebär för det kommunala 

bolaget. 

Åsele Kommuns borgensåtagande för kommunala bolag:  

Åselehus 34,88 mkr  

Åsele Kraft 14,88 mkr 

Energiverket 46,5 mkr 

Frågan om vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift (det vill säga en 

borgensavgift utan konkurrenssnedvridning) ska utredas för varje kommunalt 

bolag separat. Det betyder att kommunen få inte fastställa en enda nivå för 

samtliga kommunala bolag för att säkerställa att borgensåtagande inte 

betraktas som otillåtet stöd. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-08-25, § 72 

Kommunstyrelsen 2020-09-08, § 80 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att borgensavgift fastställs för 2020 oförändrat mot 2019 med: 

Åsele Hus: 0,2 % 

Åsele Kraft/Energiverket: 0,4 %  
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KS-2020-367 

§ 74 Sammanträdesplan 2021 
 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för 2021 har arbetats fram utifrån gällande 

lagstiftning och rapportstruktur. 

Varje nämnd beslutar själv om sina och sina eventuella utskotts 

sammanträdesdagar och kommunfullmäktige beslutar om sina 

sammanträdesdagar.  

Beslutsunderlag 
Förslag sammanträdesplan 2021 

Allmänna utskottet 2020-08-25, § 74 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-08-26, § 45  

Kommunstyrelsen 2020-09-08, § 82 

Förslag till beslut 
Att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 till  

• 15 mars 

• 17 maj 

• 27 september 

• 22 november 
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KS-2020-321 

§ 75 Arbetsmiljöåtgärd för skolledning 
 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande rektor har ledningsansvaret för Åsele centralskola 1-9, Fredrika 

skola 1-6 och elevhälsan. 

Rektor förskola/förskoleklass/fritidshem har ansvaret för samtliga förskolor, 

förskoleklass och fritidshem i Åsele och Fredrika. 

From 2018 har det arbetats intensivt med elever som av olika anledningar 

hamnat under elevhälsans område, detta har inneburit att rektorernas 

arbetsuppgifter inte har rymts inom ramen för ordinarie arbetstid. Det 

pedagogiska ledarskapet har varit obefintligt vilket är en av grunduppgifterna 

för rektorerna att utföra. 

För att komma i fas med arbetsbelastningen måste åtgärder vidtas för att 

avlasta rektorerna så de får en bra arbetsmiljö och att arbetsuppgifterna ryms 

inom ramen för arbetstiden. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet beslutar 2020-08-26, § 51 att uppdra till 

skolledning att redovisa underlag till nästkommande kommunstyrelsemöte 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-06-24, § 41 

Bilaga: förslag till arbetsmiljöåtgärd för skolledning 

Kommunstyrelsen 2020-09-08, § 84 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att tillskjuta 150 000 kr från likvida medel till barn och utbildnings ram för att 

anställa en specialpedagog på 50% för höstterminen 2020 
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KS-2020-200 

§ 76 Motion - ansträngd ekonomisk situation 
 

Ärendebeskrivning 
Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet har inlämnat en motion till 

kommunfullmäktige 2020-05-25 angående kommunens ansträngda situation 

och förslår att kommunstyrelsen ger uppdrag till SKRs analysgrupp att se över 

kommunens organisation. 

Beslutsunderlag 
Inlämnad motion 

Kommunfullmäktige 2020-05-25, § 53 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Allmänna utskottet 2020-08-25, § 76 

Kommunstyrelsen 2020-09-08, § 83 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att avslå yrkandet om att kommunstyrelsen ger SKRs analysgrupp uppdraget 

se över kommunens organisation 

 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunfullmäktige 2020-09-28 Sida 27 av 31 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 
Signatur 

 

KS-2020-293 

§ 77 Svar på interpellation - Ny politisk 

ledningsorganisation  
 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen står om interpellationer: 

En interpellation får ställas av ledamöter och riktas till ordförande i en nämnd 

eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som 

fullmäktige bestämmer.  

Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med en 

motivering. Interpellationen ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en 

nämnds eller fullmäktigeberednings handläggning. De for dock inte avse 

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för 

kommunen. 

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får 

ställas. 

I interpellationsdebatten får alla fullmäktigeledamöter delta. 

Interpellationen ska inlämnas 14 dagar före sammanträdet vid vilket den avses 

ställas. 

Jim Danielsson (c) har 2020-05-19 inlämnat en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Andreas From (s). 

Frågan: 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-15 att införa en ny politisk organisation 

fr.o.m. 2013-01-01. Syftet med förändringarna av organisationen på såväl 

politisk såväl som tjänstemannanivå var att effektivisera och förbättra ledning 

och styrning mot bakgrund av de utmaningar kommunen stod inför avseende 

ekonomi, befolkningsutveckling, myndighetskrav och personalförsörjning. 

2018 gjorde PWC (Pricewaterhousecoopers, revisionsföma) på uppdrag av de 

förtroendevalda revisorerna granskat kommunens ledningsorganisation. Till 

samma uppdrag gjorde politiken en kompletterande beställning om en djupare 

utvärdering av den politiska organisationen. Syftet med revisionsgranskningen 

var att utreda och bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att den nya 

organisationen fungerar på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 
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Vid kommunfullmäktige 2018.01.15 § 47 beslutades att notera granskningen 

och utvärderingen samt uppdra till kommunstyrelsen att arbeta enligt de 

rekommendationer som PWC lämnat. 

PwC lämnade följande förslag till åtgärder: 

• Säkerställa förutsättningarna för förvaltningen att kunna leverera 

tillräckligt förberedda underlag för beslut, dels i form av tydliga mål 

och riktlinjer men också i form av tillräcklig utredningskapacitet och 

kompetens. 

• Säkerställer att styrelsens arbete utvärderas årligen, dels utifrån kvalitet 

och effektivitet men också med fokus på organisationens samspel. 

• Säkerställer att roller och ansvar i organisationen är tydliga, både 

mellan politik och förvaltning men även inom den politiska 

organisationen. Fokus bör ligga på att skapa tydlighet i 

kommunstyrelsens delegationer samt var gränsdragningen mellan 

beslut och verkställighet går. 

• Fortsättningsvis säkerställer att det finns tydliga ambitions- och 

viljeinriktningar vid organisations- och verksamhetsförändringar så att 

båda politik och förvaltning vet vilka förväntningar som vad som ska 

uppnås, vilket är väsentligt för möjligheterna att följa upp och utvärdera 

genomförda förändringar. 

 

Svar: lämnas under fullmäktige 

Beslutsunderlag 
Interpellation - Ny politisk ledningsorganisation 

Kommunfullmäktige 2020-05-25, § 58 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att   



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunfullmäktige 2020-09-28 Sida 29 av 31 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 
Signatur 

 

KS-2020- 

§ 78 Medborgarförslag - cykelväg till Stamsjön 
 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en cykelväg till Stamsjön 

från Åsele. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Att medborgarförslaget får ställas 

Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda ärendet 
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KS-2020-384 

§ 79 Medborgarförslag - inhägnad hundpark 
 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit om att hägna in ett område i centrala Åsele 

som hundpark. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Att medborgarförslaget får ställas 

Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda ärendet 
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KS-2020- 

§ 80 Medborgarförslag - promenad- och cykelväg 
 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en promenad- och cykelväg 

längs efter älven. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Att medborgarförslaget får ställas 

Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda ärendet 

 

 


