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KS-2019-129 

§ 34 Årsredovisning 2018 
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2018 har upprättats. Kommunens resultat uppgår till minus 

17,8 mkr, inklusive extrainlösen av pensionsskulder 2,7 mkr. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 

Muntlig information 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 33 

Allmänna utskottet föreslår 
Att 2018 års inlösen av pensioner (intjänad före 1998) med 2,7 mkr ska utgöra 

synnerliga skäl i balanskravsresultatet. 

Att godkänna årsredovisningen  
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KS-2019-128 

§ 35 Budget 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska budgeten samt flerårsplan fastställas av fullmäktige 

före november månads utgång.  

För att underlätta för verksamheterna samt skapa möjligheten att påbörja 

nödvändiga åtgärder tidigt ska beslut om budgetramar 2020 tas redan i 

Kommunfullmäktige i maj. 

Beslutsunderlag 
Budgetförslag Socialdemokraterna/Åsele Partiet 

Bilaga Budgetförslag Socialdemokraterna/Åsele Partiet 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 34 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta rambudget 2020 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2019-04-16 Sida 6 av 40 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

KS-2019-128 

§ 36 Omprioritering investering Fastighet - 

Verksamhetsanpassning 
 

Ärendebeskrivning 
För att finansiera lagt uppdrag att utveckla nuvarande SoL, LSS boenden samt 

skolan för högre grad av lokalnyttjande och effektivare samordning av personal 

behöver omprioritering av investeringsmedel genomföras. Anpassning och 

omställning av lokaler och verksamhet görs i en process i flera steg för om- och 

tillbyggnation. 

För att minska fördröjning av byggprocessen samt för att inte öka 

investeringsbudget 2019 ytterligare behöver omprioriteringen ske.  

Beslutsunderlag 
Investeringslista 

Budgetförslag 

Allmänna utskottet 2019-04-02, § 51 

Allmänna utskottet föreslår 
Att omprioritera investeringsbudget inom fastighet till att inriktas på 

verksamhetsanpassning av avdelningen Gullvivan Våning 1 

Att omprioritera investeringsbudget inom fastighet och park till att inriktas på 

verksamhetsanpassning av ny lokal för avdelningen Snödroppen i Fredrika 

”Gula” Skolan  
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KS-2019-207 

§ 37 Ekonomisk rapport jan - mars 2019 
 

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

sammanställa och redovisa 3-månadersrapporter till Kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 
Ekonomirapport jan-mars 2019 

 

Förslag till beslut 
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KS-2019-197 

§ 38 Besök inom hälso- och sjukvård med bibehållen lön 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommunhar tre (3) dagar/år för akutbesök och besök inom hälso- och 

sjukvård med bibehållen lön. Beslut togs i KS 2013-09-04 (13.KS305) att utöver 

centralt avtal bevilja ledighet med lön om det är nödvändigt att besöket sker på 

arbetstid med tre (3) dagar/år.  

Centralt avtal ”Allmänna bestämmelser, AB, kap. 6, § 28 mom. 10. 

”Besök inom hälso- och sjukvård med bibehållen lön. 

Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet 

med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom 

eller olycksfall. 

Arbetsgivaren kan även i övrigt bevilja ledighet med lön för besök inom hälso- och 

sjukvård”. 

”Anmärkning  

Momentet ska inte tillämpas som avses i mon. 1 a) och b) för tid då sjuklön utges enligt 

SjLL/avtalet (Sjuklönelagen) eller sjukpenning utges enligt SFB 

(Socialförsäkringsbalken).” 

Riktlinjer  

Det gäller endast akutbesök inom hälso- och sjukvård, inte bokat besök eller 

remiss. Med akut sjukdom avses hastigt insjuknande och/eller smärta och med 

olycksfall, en plötslig oförutsedd händelse. 

Inte bevilja övrig ledighet med lön för besök inom hälso- och sjukvård. Vid 

övriga tillfällen för besök inom hälso- och sjukvård ansöks om semester, 

flexledigt, kompledigt eller tjänstledigt utan lön. 

Beslutsunderlag 
Centralt avtal ”Allmänna bestämmelser, AB, kap. 6,  § 28 mom. 10. 

Sammanträdesprotokoll (13.KS305) 

Allmänna utskottet 201-04-02, § 55 

Allmänna utskottet föreslår 

Att följa centralt avtal, AB. Kap. 6 § 28 mom. 10. 

Att bevilja besök inom hälso-och sjukvård med bibehållen lön en (1) dag/år för 

akut sjukdom. 

Att riktlinjerna börjar gälla 2019-07-01.  

Att uppföljning görs efter 6 månader 2019-12-31. 
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KS-2019-127 

§ 39 Borgensavgift 2019 
 

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:  

Åsele Hus 40,98 mkr 

Åsele Kraft 15,4 mkr 

Energiverket 48,5 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 
Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 32 

Allmänna utskottet föreslår 
Att borgensavgift fastställs för 2019 till:  

Stiftelsen Åselehus: 0,2 % 

Åsele Kraft AB/Energiverket AB: 0,4 % 
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KS-2019-115 

§ 40 Kollektivtrafiken organisering och finansiering i 

Västerbotten - delskatteväxling 
 

Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten bildades den 1 januari 2019 och övertog då det regionala 

utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

(SFS 2010:639). En särskild fråga i den nya organisationen har varit att hantera 

organisationen av den regionala kollektivtrafiken. 

Region Västerbotten har i uppdrag att utifrån överenskommelsen vid 

regionledningsmötet i Skellefteå 2019-02-13 ta fram beslutsunderlag inför 

beslut om delskatteväxling av kollektivtrafiken i Västerbotten. Skatteväxlingen 

ska bekosta de gemensamma och övergripande kostnaderna för 

kollektivtrafikmyndigheten. 

Beslutsunderlag 
Missiv Region Västerbotten 

Rapport 2, 2019-02-08: Kollektivtrafikens organisering och finansiering i 

Västerbotten  

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 38 

Allmänna utskottet föreslår 
Att Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 1 

januari 2020. 

Att skatteväxling från kommunerna till Region Västerbotten genomförs genom 

att kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region Västerbotten höjer 

skatten med 5 öre från och med 1 januari 2020. 

Att Region Västerbotten och länets kommuner hemställer tillsammans hos 

regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen (2004:881) 

om kommunalekonomisk utjämning sänks med 5 öre för kommunerna och höjs 

med 5 öre för Region Västerbotten från och med 1 januari 2019. 

Att Region Västerbotten ansöker om ny länsvis skattesats för länet från och 

med 1 januari 2020, som följd av skatteväxlingen. 

Att ett mellankommunalt 3-årigt omställningsbidrag till följd av 

skatteväxlingen godkänns enligt redovisad rapport ”Kollektivtrafikens 

organisering och finansiering i Västerbotten - Rapport 2, 2019-02-08”. 
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KS-2019-188 

§ 41 Modernisering och aktualisering av ekonomiska 

modeller i samband med förändrad organisation och 

finansiering av RKM och Länstrafiken AB 
 

Ärendebeskrivning 
Bildandet av en regionkommun i länet från och med 2019 har aktualiserat ett 

behov av att se över formerna för hur den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten (RKM) ska organiseras och finansieras. Region 

Västerbotten har ett uppdrag att tillsammans med kommunerna ta fram ett 

förslag till långsiktig lösning. 

När nu regionen gör ett omtag med bland annat en ny finansieringsmodell för 

RKM och för gemensamma kostnader i Länstrafiken AB har det framkommit 

önskemål om att även aktualisera övriga finansiella modeller som berör 

kollektivtrafiken i länet. Detta handlar om den så kallade 

Västerbottensmodellen och kostnadsutjämningen för kollektivtrafik. 

Västerbottensmodellen är den modell som fördelar intäkter och kostnader för 

kollektivtrafik i länet (modellen beskrivs i rapporten om kollektivtrafikens 

organisering och finansiering). Modellen gäller sedan 2005 och har införts 

succesivt. I samband med att finansieringen av RKM och Länstrafiken AB 

förändras är det lämpligt att utvärdera och vid behov förändra denna modell. 

Syftet med en utvärdering är att skapa en aktuell, transparent och rättvis 

modell. Region Västerbotten bör tillsammans med kommunerna utvärdera 

modellen och till regionfullmäktige redovisa resultatet samt eventuella förslag 

till förändringar. 

Modellen för kollektivtrafik i kostnadsutjämningen baseras på de kostnader för 

kollektivtrafik som kommunerna hade 2009. Kostnaderna har förändrats under 

de senaste 10 åren, vilket medför att modellen sannolikt inte utjämnar på ett 

korrekt sätt mellan kommunerna i länet. På samma sätt som för 

Västerbottensmodellen är det lämpligt att i samband med övriga förändringar 

aktualisera kostnadsutjämningen med så rättvisande underlag som möjligt. 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten bör därför anhålla hos behörig 

myndighet om att länets kommunfördelning i modellen för kollektivtrafik i 

kostnadsutjämningen ska uppdateras. Syftet med en uppdatering är att givet 

kostnadsutjämningens utformning skapa en så aktuell modell som möjligt. 

Beslutsunderlag 
Informationsutskick från Region Västerbotten 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 39 
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Allmänna utskottet föreslår 
Att godkänna att Region Västerbotten tillsammans med kommunerna 

utvärderar Västerbottensmodellen 

Att Region Västerbotten anhåller hos behörig myndighet om att länets 

kommunfördelning i modellen för kollektivtrafik i kostnadsutjämning ska 

uppdateras. 
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KS-2019-81 

§ 42 Delårsrapport år 2018 för kommunalförbundet 

Partnerskap Inland - Akademi Norr 
 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har granskat Akademi Norrs delårsrapport för 2018 och lämnat sitt 

utlåtande.  

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i stort är upprättad i enlighet med 

lagens krav och god redovisningssed i övrigt samt att det prognostiserade 

resultatet är förenligt med de verksamhetsmässiga och de finansiella mål som 

direktionen fastställt i budget 2018. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport  

Revisorernas granskningsrapport 

Revisorernas utlåtande 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 36 

Allmänna utskottet föreslår 
Att notera informationen 
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KS-2019-198 

§ 43 Årlig uppföljning av kommunens arbete enligt 

uppgifterna enligt LEH 
 

Ärendebeskrivning 
I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, som tecknats mellan 

MSB och SKL anges mål och ersättning för kommunernas uppgifter enligt 

lagen (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). MSB har i 

samverkan med SKL utarbetat anvisningar för hur uppföljningen av 

kommunernas krisberedskap ska gå till och redovisas samt hur de statliga 

medlen får användas. 

Uppföljning skall redovisas årligen till MSB och ange hur kommunen under 

året arbetat med krisberedskapsfrågor, om utbildning och övning genomförts 

samt hur den statliga ersättningen används. 

Uppföljningen av verksamheten år 2018 för Åsele kommun har genomförts 

enligt instruktioner från MSB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet 2019-04-02, § 56 

Muntlig information 

Allmänna utskottet föreslår 

Att godkänna den årliga redovisningen om kommunens krisarbete för år 2018 

som insänts till MSB. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2019-04-16 Sida 15 av 40 
 

________________________________________________________________________________________ 
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KS-2019-199 

§ 44 Årlig uppföljning av kommunens arbete enligt 

uppgifterna enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO) samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor (LBE) 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kraven i gällande lagstiftning skall kommunen genomföra uppföljning 

av de uppgifter som det åligger kommunen att utföra i enlighet med 

lagstiftningarna ovan. Uppföljningen är en del av den lagstadgade egenkontroll 

som skall genomföras. Genomförd analys och uppföljning skall redovisas i 

ansvarig nämnd.  

Redovisning av årsuppföljningar har genomförts enligt instruktion och insänts 

till berörda myndigheter. 

Uppföljningen visar att måluppfyllelse för verksamhetsåret 2018 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 2019-04-02, § 57 

Allmänna utskottet föreslår 
Att godkänna uppföljning och insända redovisningar. 
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________________________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

KS-2019-37 

§ 45 Kulturplan 2019 - 2023 
 

Ärendebeskrivning 
Kulturplanens syfte är att ange politisk inriktning 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/målsättningarna samt de 

styrdokument och lagar som är av betydelse. 

Beslutsunderlag 
Kulturplan Åsele Kommun 2019 - 2023 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 29 

Allmänna utskottet föreslår 

Att anta Kulturplan Åsele Kommun 2019 - 2023 

Att bilaga 1 utgår ur dokumentet  
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KS-2019-168  

§ 46 Fördelning av bygdeavgiftsmedel 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Varje år delas bygdeavgiftsmedel ut i kommunen. Pengarna kommer från 

vattenregleringsföretagen. Medlen ska användas för ändamål som främjar 

näringsliv och service i bygden eller annars är till nytta för denna. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-12, § 31, att medel utgår till följande: 

- Allmänna näringslivsfrämjande åtgärder 

- Insatser inom landsbygdsutveckling i enlighet med kommunens 

  landsbygdsutvecklingsprogram, lokal utvecklingsstrategi eller  

  föreningslivets utveckling   

- Medfinansiering av EU-projekt 

- Insatser inom idrott, kultur och hälsa     

Inkomna ansökningar för 2019 uppgår till 2 396 564 kr. Att fördela i år finns 

1 144 054 kr. Av dessa brukar 400 000 kr tilldelas för kommunens 

näringslivsfrämjande utvecklingsarbete. Då återstår 744 054 kr att fördela 2019.   

Beslutsunderlag 
Sammanställning från länsstyrelsen över inkomna ansökningar 

Förslag till fördelning 

Inkomna ansökningar 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 30 

Allmänna utskottet föreslår 
Att bifalla förslaget till fördelning 
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Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

KS-2019-116 

§ 47 Muralmålning - Kulturhuset 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet gäller ett live-konst-evenemang under Åsele Marknad 2019 som 

innefattar en offentlig muralmålning. Det handlar om en försköning av miljön, 

destinationsutveckling m.m. Det kommer också bli till en stolthet för 

ungdomarna i och med att väggen som pryds är framsidan av ungdomsgården. 

Konstnär: Anya Blom 

Tänkt byggnad: Kulturhusets vägg mot parkeringen 

Målningens storlek: Ytans/väggens mått är ca 12,6 m hög och 7,95 m bred. 

Tidpunkt för målningen: 18 - 23 juli 2019 

Arbetsredskap: Skylift (konstnären innehar tillstånd för skylift) 

Kostnad: 68 750 kr inkl. moms. Belastar objekt 3026 

Bygglov: söks av tekniska avdelningen, som är mycket positiv till konstverket 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 31 

Allmänna utskottet föreslår 
Att politiken ställer sig positiv till konstverket och att målningen beviljas 

Att kostnaden belastar objekt 3026 ”Sommarmarknad” 

Att mindre justeringar i konstverket är tillåtet 
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KS2018-565 

§ 48 Likvidation av Destination South Lapland AB 
 

Ärendebeskrivning 
På kommunfullmäktige i november 2018 togs beslut om likvidation av 

Destination South Lapland AB. Strömsund, Dorotea och Vilhelmina kommuner 

har tagit motsvarande beslut. För att likvidera bolaget tillkommer dock 

kostnader i form av jurist och andra krav på aktiekapital.  

Det finns behov av och en förfrågan är ställd från bolaget om ett tillskott av 

aktieägarkapital på 100 000 kr från respektive kommun.  

Eventuella kvarvarande medel i bolaget vid likvidationen fördelas lika till 

aktieägarna. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Destination South Lapland AB 

Avtal 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 35 

Allmänna utskottet föreslår 
Att tillskjuta 100 000 kr till Destination South Lapland AB för att möjliggöra 

likvidation  

Att kostnaden belastar objekt 1017 Utvecklingsmedel 
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KS-2019-48 

§ 49 Omställningsstöd för förtroendevalda OPF-KL18 
 

Ärendebeskrivning 
”Tillämpningsanvisningar till bestämmelser om omställningsstöd och pension 

för förtroendevalda”. Ett tidsbegränsat omställningsstöd kan underlätta 

övergången till arbetslivet för förtroendevalda som har haft ett uppdrag på 

minst 40 % under minst ett år. Förutsättningen är att de förtroendevalda haft 

uppdrag med minst 40 % av heltid och lämnat sitt uppdrag efter minst ett år 

sammanhängande uppdragstid samt aktivt verkar för att hitta egen försörjning. 

Omställningsstödet är 85 % av lönen. 

Beslutsunderlag 
OPF-KL18 + bilagor 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 37 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta OPF-KL18 
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KS-2019-170 

§ 50 Viljeinriktning tomtförsäljning 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun har under lång tid varit i recession med befolkningsminskning. 

Nu med det nya intresset att bosätta sig i kommunen behövs byggbara tomter 

åskådliggöras. Tomtmark är en strategisk resurs, men ointressanta tomter på fel 

lägen kan säljas även om de inte ska bebyggas av bostäder.  

En tydligare och enklare handläggning av förfrågningar blir därför viktig. 

Genom antagandet av dessa riktlinjer kan tomter annonseras på hemsidan så 

att försäljningsprocessen blir tydlig och transparent och spekulanter kan själv 

söka den mesta informationen på hemsidan.     

Befintliga redan avstyckade tomter prissätts genom beslut i Kommunstyrelsens 

riktlinje och sen på handläggarnivå kan försäljningsprocessen genomföras och 

återrapporteras till KS.  

Samtidigt är priset i en konkurrenskraftig nivå jämfört med kringliggande 

kommuner.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för försäljning av småhusmark  

Riktlinjer för försäljning av resttomter 

Priser för tomt och industrimark 

Handläggningsrutin 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 41 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta riktlinjer för försäljning av Småhusmark 

Att anta riktlinjer för försäljning av resttomter 

Att anta Pris tomt och industrimark 
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KS-2019-12 

§ 51 Tilläggsäskande investeringsbudget 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele Kommun har sökt och fått beviljat medel till områdesnät projekt 

”Svartbäcken, Algovik & Pärlström” där den privata anslutningsavgiften 

motsvarar 30 % och EU bidrar med 70 % av totala kostnaden för projektet. 

För att dessa byar ska ha möjlighet att nyttja det områdesnät som byggs 2019 

måste vi även bygga fiber från Norrstrands industriområde till Svartbäcken 

samt även rörtryckning under väg vid Pärlström, det finns inga bidrag att söka 

för ortssammanbindande nät. 

Projektet som finns hos Jordbruksverket har slutdatum 2019-12-31 och riskerar 

således att inte bli av om nät inte finns att ansluta till. 

Härmed äskas om 800 000 kr för att bygga fiberförbindelse till Svartbäcken, 

Algovik och Pärlström. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med budget 

Mall investeringsäskande Renen 2019 

Karta med tänkt ledningsdragning om ca 3 000 m 

Allmänna utskottet 2019-01-22, § 6 

Kommunstyrelsen 2019-02-12, § 21 

Information om tilläggsäskandet 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 42 

Muntlig information 

Allmänna utskottet föreslår 
Att Renens KabelTV och Internet beviljas ett tillägg på 800 000 kr i investerings-

budget 2019 

Att kostnaden belastar likvida medel. 
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KS-2018-715 

§ 52 PWC granskning av kommunens arbete med 

kompetensförsörjning respektive arbetsmiljö 
 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PWC granskat 

kommunens arbete med kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Syftet med 

granskningen har varit att pröva om kommunstyrelsen har säkerställt att 

arbetet med och arbetsmiljö bedriv på ett endamålsensligt sätt och med 

tillräcklig intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
PWC granskningsrapport 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 44 

Allmänna utskottet föreslår 
Att notera och beakta revisorernas rekommendationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2019-04-16 Sida 24 av 40 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

KS-2018-552 

§ 53 Uppdatering av Rehabiliteringspolicy 
 

Ärendebeskrivning 
Personalchefen har reviderat Rehabiliteringspolicyn och ändra utifrån beslut 

om friskvård enligt Skatteverkets regler. 

”Åsele kommun subventionerar kostnader som uppstår i samband med 

friskvårdsaktivitet enligt Skatteverkets regler. Kommunen subventionerar med max 500 

kr per år per anställd upp till halvtidsanställning och med max 1 000 kr per år per 

anställd upp till heltidsanställning. Detta gäller tillsvidareanställda mer än 6 månader 

samt projektanställningar mer än 6 månader. 

Subvention lämnas endast för aktiviteter/behandlingar som är beskattningsbefriade 

enligt Skatteverkets regler.  

Aktiviteterna får ej ske på arbetstid.” 

Beslutsunderlag 
Reviderad rehabiliteringspolicy 

Kommunfullmäktige 2018-11-26, § 72 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 45 

Allmänna utskottet förslår 
Att anta uppdateringarna i rehabiliteringspolicyn 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2019-04-16 Sida 25 av 40 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

KS-2018-663 

§ 54 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. 

Beslutsunderlag 
Handbok 

Inkomna ansökningar 

Allmänna utskottet 2019-03-19, § 47 

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

redovisning  
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KS-2018-550 

§ 55 Riktlinjer för användande av Åsele kommuns fordon 
 

Ärendebeskrivning 
Ett policydokument för kommunens fordonspark har efterfrågats från 

politiken. Ett förslag har arbetats fram i samråd med ledningsgruppen utifrån 

de befintliga anvisningar, framkomna förändringsbehov samt övriga riktlinjer, 

policys och planer som påverkar. Riktlinjerna gäller hantering av kommunens 

fordon, resande i arbete och tjänsteresor.  

Riktlinjernas syfte är att främja trafiksäkerhet, miljömedvetenhet och ett 

resurseffektivt resande med hänsyn till verksamheternas, medarbetarnas och 

förtroendevaldas förutsättningar och behov. 

Beslutsunderlag 
Förslag: Riktlinjer för användande av Åsele kommuns fordon - inklusive 

arbetsresor och resor i tjänsten 

Allmänna utskottet 2019-04-02, § 53 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta Riktlinjer för användande av Åsele kommuns fordon - inklusive 

arbetsresor och resor i tjänsten 

 

 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2019-04-16 Sida 27 av 40 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

KS-2019-118 

§ 56 Förhandling lärarlöner 
 

Ärendebeskrivning 
Lärarlönelyftet och satsningar på karriärtjänster ska beslutas om i 

kommunfullmäktige. Ett statsbidrag har under flera år delats ut som ger en viss 

kostnadstäckning. Nuvarande beslut gäller till 2019-06-30 och ett nytt beslut 

behövs.  

Statsbidragen beslutas av regeringen och det finns inga beslut om hur länge 

statsbidraget kommer att finnas kvar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Allmänna utskottet 2019-04-02, § 60 

Allmänna utskottet föreslår 
Att satsningarna på lärarlönelyftet och karriärtjänster kvarstår tillsvidare under 

förutsättning att statsbidraget kvarstår i sin nuvarande form. 
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KS-2018-352 

§ 57 Gemensam vårdavdelning med Region Västerbotten 
 

Ärendebeskrivning 
Träffar har förevarit mellan kommunen och Region Västerbotten med dialog 

om förutsättningar för att inrätta och bemanna gemensam vårdavdelning för 

kommunens korttidsplatser och Region Västerbotten vårdplatser. 

Vårdavdelningen förläggs lokalmässigt till sjukstugan i Åsele och ska bedriva 

vård dygnet runt under årets alla dagar. Vid vårdavdelningen ska fyra 

vårdplatser primärt användas för kommunens korttidsplatser.  

Vårdavdelningen bemannas med personal motsvarande det tjänsteutrymme 

som avsatts för vårdplatser respektive korttidsplatser. Vilket innebär att 

respektive huvudman ekonomiskt bidrar med de resurser som avsatts för 

respektive verksamhet. Resurser ska även inkludera utrymmen motsvarande 

driftkostnader.  

Beräknad kostnad för totaldriften 11,4 mkr för 2019. Parterna tillför 

budgetmedel för verksamheten vid vårdavdelningen på så sätt att kommunen 

bidrar med 30% av den totala kostnaden, vilket motsvarar 3 420 tkr för Åsele 

kommun. Kommunens del finansieras med befintliga medel inom ram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Avtalsutkast med ekonomiska bilagor 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-02-26, § 11 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att teckna avtal med Region Västerbotten om en gemensam vårdavdelning 

Att finansiering sker inom befintlig ram. 
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KS-2018-644 

§ 58 Revisor till Hanna Lindblads stiftelse 2019-2022 
 

Ärendebeskrivning 
Tidigare utsedda revisor, Anders Westman kvarstår som revisor. En 

revisorplats är vakant och ska utses. 

Beslutsunderlag 
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KS-2019-180 

§ 59 Utskrivning av ensamkommande ungdomar 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun har, som så många andra kommuner, haft inriktningen att 

ensamkommande ungdomar varit inskriven i kommunens socialtjänst t o m de 

fyllt 21 år. Många av dessa ungdomar har kommit långt i sin anpassning till det 

svenska samhället. De kan språket, de studerar och arbetar extra inom bl a vård 

och omsorg. 

Då Åsele saknar eget HVB-hem såväl som stödboende är de som inte klarar 

eget boende placerade antingen i familjehem, HVB-hem eller stödboenden i 

andra kommuner. Dessa placeringars kostnader täcks inte av det som 

kommunen får i ersättning av staten. 

Fr o m augusti månad det år man fyller 20 år har alla möjlighet att söka CSN-

bidrag för studier. Man kan på så sätt själv stå för sin försörjning. Med tanke på 

det ekonomiska läget i kommunen vore det en besparing att därför skriva ut de 

ensamkommande ungdomarna i augusti det år de fyller 20. 

Socialtjänsten ska alltid fatta individuella beslut och så kommer att ske även 

framöver. Dock är det många ungdomar som inte skulle ha något problem att 

klara både sin försörjning och andra livsvillkor på egen hand enligt ovan 

beskrivning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-03-26, § 20 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att fatta ett inriktningsbeslut om att ensamkommande ungdomar skrivs ut i 

augusti det år då de fyller 20 år. 
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KS-2019-34 

§ 60 Utökning av personal på Viskabaren, Fredrika  
 

Ärendebeskrivning 
I november 2015 minskades personalstyrkan på Viskabaren med 0,5 års-

arbetare. Då hade elevantalet på skolan minskat drastiskt och det var endast  

3 elever inskrivna. Även förskolan hade betydligt färre barn inskrivna. 

Duvans äldreboende hade flera lediga lägenheter. Med detta i beaktande var 

det en naturlig utveckling att minska personalstyrkan.  

I dag finns det 19 elever inskrivna på skolan och 11 barn på förskolan. Duvans  

äldreboende är i stort sett fullbelagt (två lägenheter ska renoveras innan möjlig 

inflytt). Det är därför inte möjligt att driva en kvalitativ verksamhet med goda 

och säkra arbetsförhållanden för medarbetarna på Viskabaren med nuvarande 

1,91 årsarbetare. 

Baren lagar och serverar frukost, lunch och middag till samtliga boenden på 

Duvans äldreboende, 15-20 st. De lagar även portioner som körs ut till de 

kunder som har matdistribution, ca 5 st. Lunch serveras till barnen på 

förskolan, 11 st. Under skolveckorna äter även alla elever på skolan lunch på 

Viskabaren, 19 st. Specialkost tillagas till de som har behov av det. Förutom 

tillagning av måltider ingår städ och disk, beställning och mottagande av varor, 

bakning av bröd och kaffebröd emellanåt.  

Personalen på Viskabaren ansvarar för livsmedels- och hygienkontroller. 

I dag finns två personer anställda. Dessa arbetar varannan helg. 2/3 av 

arbetstiden jobbar man ensam med nio timmars arbetsdag. 

Arbetsförhållandena innebär stora påfrestningar. Det är stressigt att hinna med 

arbetsuppgifterna och svårigheter att ta ut hel rast. Det finns en hög risk för 

stressrelaterad ohälsa som delvis påvisas redan idag. 

Kostnaden för utökningen finansieras genom att omfördela medel från boende-

stödets personalbudget. Den utökning som planerades kommer inte att genom-

föras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-03-26, § 21 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att bifalla förslag om personalutökning på motsvarande 0,5 årsarbetare enligt 

beskrivning, med finansiering inom ram med omfördelning detaljbudget 

program 52. 
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KS-2019-182 

§ 61 Utökning av personal på Duvans äldreboende 
 

Ärendebeskrivning 
Efter flera år med ständigt lediga platser är det sedan början på året fullbelagt 

på Duvan. Det finns sammanlagt 20 platser på Duvan varav två är s k 

korttidsplatser. F n finns det sju personer med beslut om korttidsplats på 

Duvan. Övriga är beviljade särskilt boende. De personer som bor på Duvan har 

vitt skilda behov. De flesta har stora omvårdnadsbehov. Det finns även 

personer med psykiatrisk problematik och personer med begynnande demens. 

Personalens schema är lagt så att det arbetar fyra personer på morgonen och tre 

personer på kvällen måndag-fredag. På helgen är det endast tre personer på 

morgonen och två på kvällen. Nattetid finns två personer i tjänst. 

Att endast två personer ska ha möjlighet att hjälpa tjugo personer med den 

omvårdnad och praktiska hjälp som behövs i samband med middag och 

sänggående är inte realistiskt. Dessa två ska dessutom ansvara för att ge 

medicin, ge tillsyn och svara på larm. Även på de larm som finns ute i ordinärt 

boende.  

I samråd med socialchef och kommunchef har därför beslut tagits om att 

tillfälligt sätta in timvikarier 17:00-21:00 lördag-söndag. Kostnaden för det 

beräknas till 80 000 kr per år.  

Kostnaden för utökningen finansieras genom att omfördela medel från 

boendestödets personalbudget. Den utökning som planerades kommer inte att 

genomföras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2019-03-26, § 22 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att bifalla förslag om personalutökning på motsvarande 0,20 årsarbetare enligt 

beskrivning, med finansiering inom ram med omfördelning detaljbudget 

program 52. 
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KS-2019-181 

§ 62 Utökning av personal på Tallmon 
 

Ärendebeskrivning 
Bemanningen på Tallmons demensboende har under 2018 haft extra resurser 

utifrån ett flertal avvikelser om orolig boendesituation. Resursen har 

möjliggjort att undvika ensamarbete kvällstid. Kostnad för resursen har 

kortsiktigt belastat kontot för stimulansmedel. Behovet av personal kvällstid 

för att undvika ensamarbete bedöms långsiktigt. Det är inte möjligt att driva en 

kvalitativ verksamhet med goda och säkra arbetsförhållanden för 

medarbetarna på Tallmon med nuvarande bemanning. 

Kostnaden för utökningen finansieras genom att omfördela medel från boende-

stödets personalbudget. Den utökning som planerades kommer inte att 

genomföras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- utbildningsutskottet 2019-03-26, § 23 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att bifalla förslag om personalutökning motsvarande 0,80 årsarbetare enligt 

beskrivning, med finansiering inom ram med omfördelning detaljbudget 

program 52. 
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KS-2019-226 

§ 63 Årsredovisning 2018 – Åsele Energiverk AB, Åsele 

Kraft AB, Åsele Elnät AB 
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för år 2018 har upprättats för Åsele Energiverk AB, Åsele Kraft 

AB och Åsele Elnät AB. 

Årsstämma kommer att äga rum 2019-05-27, i direkt anslutning till 

kommunfullmäktiges sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning 2017 

Förslag till Kommunstyrelsen 
Att utse _______________ till ombud att företräda kommunens aktier vid 

bolagsstämman 

Att ombudet ska verka för följande: 

Att _______________ utses till stämmoordförande 

Att stämman ska vara offentlig 

Att arvoden för 2019 fastställs i enlighet med kommunens reglemente för 

ersättning till förtroendevalda 

Att resultat- och balansräkning fastställs 

Att bolagens resultat disponeras enligt styrelsens förslag 

Att styrelseledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2018 

års verksamhet. 
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§ 64 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-2019-56 

Protokoll 2019-02-26 

AU 
KS-2019-57 

Protokoll 2019-02-14 

Protokoll 2019-02-20 

Protokoll 2019-03-06 

Protokoll 2019-03-19 

Protokoll 2019-04-02 

Bostadsanpassningsbidrag 
KS-2019-61 

Redovisning Feb-Mars 2019 

Teknisk chef 
KS-2019-62 

Förvärvstillstånd Feb-Mars 2019 

Kommunchef 
KS-2019-39 

Attestlistor 190101-190331 

Kommunalråd 
KS-2019-80 

Medfinansiering i regionalt projekt RegInera i  Västerbotten, KS-2019-79. 

Ekonomichef 
KS-2019-218 

2 st avtal. 
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Skolchef 
KS-2019-64 

Interkommunala ersättningar (IKE) 2019. 

Läsårstider 2019-2020. 

Förskolechef 
KS-2019-225 

Snödroppen / Krokusen Utökning av personalstyrka 

 

Delegeringsbeslut 
 

Delegationsbeslut socialsekreterare, flyktingsekreterare  

19.KS 88 001 

Delegationsbeslut avseende försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd 

än vad som följer av 4 kap 1 § SoL för perioden 2019-01-01 – 2019-03-

31,enligt lista 

Delegationsbeslut socialsekreterare, enhetschef handikappomsorgen  

19. KS  88  001  

Delegationsbeslut avseende annat bistånd i form av feriehemsvistelse, 

hemma- hos-insatser samt kontaktperson/familjehem för perioden 2019-01-

01 – 2019-03-31,enligt lista  

Delegationsbeslut enhetschef handikappomsorgen  

19 KS 88  001  

Delegationsbeslut avseende ärenden enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) för perioden 2019-01-01 – 2019-03-31, enligt 

lista 

Delegations beslut enhetschef, biståndsbedömare i äldreomsorgen 

19. KS  88 001  

Delegationsbeslut beträffande hjälp i hemmet, särskilt boende och annat 

bistånd som framgår av 4 kap 1 § SoL perioden 2019-01-01 - 2019-03-31 

enligt lista. 
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Delegations beslut administrativ assistent och socialsekreterare sociala 

avdelningen 

19.KS 88  001 

Delegationsbeslut avseende fastställda faderskap enligt FB 1:4 för perioden 

2019-01-01 – 2019-03-31 , antal 3 st enligt lista 

Delegationsbeslut avseende Faderskap, nedläggning av utredning jml 

2:7 FB för perioden 2019-01-01 – 2019-03-31, 1 st enligt lista 

Delegationsbeslut avseende Riksfärdtjänst enligt Riksfärdtjänstlagen §5 

perioden 2019-01-01 – 2019-03-31, antal 7st enligt lista 

 

Delegations beslut ej verkställda beslut – SoL,ÄO,OF,IFO,LSS 

19.KS 88 001 

Delegations beslut ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 

enligt 16 kap 6f§ SoL för ÄO, OF samt IFO, perioden 2018-10-01 – 2018-

12-31, Inget att rapportera 

Delegations beslut ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 

28 f-g §§ LSS, perioden 2018-10-01 – 2018-12-31, Inget att rapportera 

Pärm Delegationslista finns på sociala kansliet. 
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KS-2019-25 

§ 65 Kurser / Konferenser 
 

Åsele samiska förvaltningskommun 
Åsele samiska förvaltningskommun anordnar en konferens om Lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk (LoNM) SFS 2009:724 med fokus på 

lagen, förskola/skola och äldreomsorg. 

22 maj kl 9-15 på Kulturhuset 

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners årsstämma 
23-24 maj i Östersund. 

Kommunstyrelsen  
Att informationen läggs till handlingarna 
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§ 66 Delgivningar 
 

1 

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

19:05 

Internränta för år 2020. 

19:06 

Budgetförutsättningar för åren 2019-2022 

19:07 

Rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor. 

19:10 

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på 

kommunala anläggningar.  

2 KS-2019-220 

SmåKom Nyhetsbrev februari. 

3 KS-2019-220 

Brev från Sveriges Tivoliägareförening. 

4 KS-2019-220 

Länsstyrelsens beslut om årets licensjakt på lodjur. 

5 KS-2019-220 

Beslut om riksintressen och områden av betydelse. 

6 KS-2018-372 

Utveckla Åseles näringsliv: Protokoll 

7 KS-2019-104 

Lyst protokoll: 2019-01-14, 2019-02-11,  

Allmänna utskottet föreslår 
Att delgivningarna läggs till handlingarna  
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1 

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

19:09 

Legitimationskrav och förändrade behörighetsregler för undervisning i 

fritidshem. 

19:11 

Hantering av karensavdraget för anställda i RiB. 

19:13 

Sotningsindex 2019. 

19:14 

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor m.m. 

(2019-03-21). 

19:15 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige. 

19:16 

Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och 

allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkadmikerAlliansen. 

19:17 

Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning. 

2 KS-2019-220 

SmåKom Nyhetsbrev mars. 

3 KS-2019-220 

Länstrafiken 

Uppföljningsrapport från länstrafiken per 2019-02-28. 

4 KS-2019-220 

Frågor kring 5G. 

5 KS-2019-220 

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners Årsbokslut. 

6 KS-2019-189 

Redovisning bygdemedel 2018 och beslutsram 2019. 
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