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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 1

Anna 

Enfeldt C 1

Sylvia 

Samuelsson C 1

Åsa 

Eriksson C  - Michael Gavelin

Margareta 

Johansson C  - Berit Oderstål

Eva 

Strömberg C 1

Noomi 

From-Norlin C  - Vakant

Marita 

Hansson C  - Vakant

Sylvia 

Schöne C 1

Torsten 

Lundborg L 1

Urban 

Lindström S 1

Gunnel 

Jonsson S 1

Birgitta 

Norrlänning S 1

Andreas 

From S 1

Pernilla 

Norberg S  - Gudrun Lindberg

Tommy 

Danielsson S 1

Carina 

Danielsson S 1

Marcus 

Lindh S 1

Vivi-Ann 

Bäcklund S 1

14 Transport sida 1 0 0 0 0 0 0
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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 1

Birgitta

Jonsson S  - Svante Söderqvist

Peter

Danielsson S  - Ove Nordin

Stig-Anders

Hansson V 1

Thord

Dahlberg V 1

Linnéa 

Lindberg ÅP 1

Anders

Westman ÅP 1

Brage

Sundberg ÅP 1

Kurt-Olof

Edström ÅP 1

Ulla

Sundberg ÅP 1

Joel

Hellman ÅP  - Paul Eriksson

----- SD

Ersättare  

Michael 

Gavelin C 1

Joakim

Enerstedt C  -

Berit

Oderståhl C 1

Lars-Olof 

Sahlbjörk C  -

Frank 

Schöne C  - 

Hans-Greger

Jonsson L  -

10 Transport sida 2 0 0 0 0 0 0

 



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunfullmäktige 2020-05-25 Sida 4 av 37 
 

________________________________________________________________________________________ 
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 1

Roger

Jakobsson S  -

Emilia

Söderström S  -

Svante

Söderqvist S 1

Camilla 

Wikström S  -

Ove

Nordin S 1

Joakim

Uddeby V  -

Sonja

Vikman V  -

Paul

Eriksson ÅP 1

Zuzana 

Zecova ÅP  -

Enar

Nordin ÅP  -

---- SD

4 Transport sida 3 0 0 0 0 0 0

Transport sida 2

Transport sida 1

4 SUMMA 0 0 0 0 0 0
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KS-2020-37 

§ 30 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef och verksamheter informerar om årsredovisning 2019. 

Kommunchef och näringslivschef informerar om behov om förändringar av 

fastigheter i Fredrika och inköp av ny fastighet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att notera informationen 
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§ 31 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista har skickats ut med medföljande handlingar. 

Ett extraärende har inkommit: Interpellation - Ny politisk ledningsorganisation 

Ärende 11 Kulturplan 2019 - 2023 utgår 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att fastställa föredragningslistan 

Att extraärendet godkänns och tas upp sist i föredragningslistan 

Att ärende 11 utgår 
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§ 32 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-2020-126 

§ 33 Årsredovisning 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2019 har upprättats. 

Kommunens resultat uppgår till minus 14,8 Mkr. 

Migrationsverket har avslagit ansökningar och underlåtit att utbetala beviljade 

medel på grund av medelsbrist. KPA har meddelat att man klassificerat 

pensionskostnader fel under ett antal år samt gjort en felräkning på särskilt 

löneskatt, detta ger kostnader för kommunen. Sammanlagt ger detta kostnader 

för kommunen på 3,5 Mkr som inte är påverkbara och därmed kan utgöra 

synnerliga skäl och då inte ingå i balanskravsunderskottet. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 

Allmänna utskottet 2020-03-17, § 31 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-04-08, § 4 

Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 27 

Yrkanden 
Jim Danielsson (c) yrkar att ej utbetalda statsbidrag 3,0 Mkr inte ska ses som 

synnerliga skäl, ut ifrån revisorernas bedömning att det inte är förenligt med 

vad som anges i förarbetet till kommunallagen, 

att återställandet av underskottet ska ske utifrån vad som anges i 

lagstiftningen. Dvs beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje 

året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom, 

att en återställningsplan skyndsamt tas fram och redovisas för fullmäktige. 

Urban Lindström (s), Andras From (s) och Linnéa Lindberg (Åp) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jim Danielssons (c) 

yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag.  

Kommunfullmäktige beslutar 
Att kostnader som uppstått på grund av Migrationsverket och KPA enligt 

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

Att reglering av balanskravsunderskottet 2018 samt 2019 ska påbörjas senast 

2022, när ombyggnationen äldreboenden är färdigställt och de beslutade  
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besparingsåtgärder får full effekt. Regleringen ska sedan ske inom de närmaste 

tre åren, vilket innebär att balanskravunderskottet ska vara reglerat 2025. 

Att godkänna årsredovisningen 

Reservationer 
Jim Danielsson (c), Anna Enfeldt (c), Sylvia Samuelsson (c), Michael Gavelin (c), 

Berit Oderstål (c), Eva Strömberg (c), Sylvia Schöne (c), Torsten Lundborg (L), 

Stig-Anders Hansson (v) och Thord Dahlberg (v) reserverar sig mot besluten 

om synnerliga skäl i balanskravsresultatet samt att påbörja återställandet av 

balanskravsunderskottet senast 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Ekonomi  
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KS-2020-270 

KS-2020-282 

§ 34 Revisionsrapport - granskning av årsredovisning 

2019 
 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna granskade kommunens räkenskaper 2019 och bedömer: 

- att kommunstyrelse och nämnder inte har bedrivit verksamheten på ett 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen 

redovisar ett stort ekonomiskt underskott i förhållande till den 

driftbudget som tilldelats av fullmäktige. Detta har medfört att 

kommunen för andra året i rad inte lever upp till lagkrav avseende 

ekonomi i balans.  

- att kommunstyrelse och nämnder har bedrivit verksamheten delvis på ett 

ändamålsenligt sätt.     

- att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll inom granskade 

områden i allt väsentligt har varit tillräcklig.   

- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

- att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella 

mål som fullmäktige fastställt. Redovisat resultat för verksamheten är 

delvis förenligt med uppställda mål. 

Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande 

måluppfyllelse för ekonomin samt ohörsamhet till ekonomiska mål och riktlinjer 

fastlagda av fullmäktige och i kommunallag (ekonomi i balans) och tillstyrker  

- att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de 

enskilda ledamöterna i dessa organ.   

- att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 
Granskning av årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse för år 2019 

Bilaga till revisionsberättelse 2019 

Kommunstyrelsen 2020-05-25, §46 med skrivelse 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att notera revisionens synpunkter 

Att notera kommunstyrelsens skrivelse och oppositionens protokollsnotering 

Beslut skickas till 
Ekonomi, revisionen  
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KS-2020-126 

§ 35 Ansvarsfrihet 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 5 kap 24 § kommunallagen ska kommunfullmäktige vid ett 

sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 

avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras 

om det inte är uppenbart obehövligt 

Kommunrevisorerna har 2020-05-06 upprättat revisionsberättelse för 2019. Av 

denna framgår att revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelse och 

nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ avseende 2019 års 

förvaltning. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2019 

Jäv 
Följande anmäler jäv för: 

Kommunstyrelsen  

Jim Danielsson (c), Anna Enfeldt (c), Torsten Lundborg (L), Urban Lindström 

(s), Gunnel Jonsson (s), Andreas From (s), Tommy Danielsson (s), Carina 

Danielsson (s), Stig-Anders Hansson (v), Linnea Lindberg (Åp), Brage 

Sundberg (Åp) 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Eva Strömberg (c), Marcus Lindh (s), Kurt-Olov Edström (Åp) 

Valnämnden  

Sylvia Schöne (c), Ulla Sundberg (Åp) 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 

Att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 

Att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden 

 

 

 

Beslut skickas till 
Ekonomi  
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KS-2020-205 

§ 36 Ansvarsfrihet 2019 - Stiftelsen Åselehus 
 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har 2020-05-12 inlämnat revisionsberättelse för Stiftelsen Åselehus 

årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 Stiftelsen Åselehus 

Revisionsrapport 

Jäv 
Följande anmäler jäv: 

Michael Gavelin (c), Gunnel Jonsson (s), Ove Nordin (s), Torsten Lundborg (L) 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att bevilja ansvarsfrihet för Stiftelsen Åselehus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Stiftelsen Åselehus 

Ekonomi  
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KS-2020-271 

§ 37 Ansvarsfrihet 2019 - Åsele Näringslivsstiftelse 
 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har 2020-05-11 inlämnat revisionsberättelse för Åsele 

Näringslivsstiftelse årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 Åsele Näringslivsstiftelse 

Revisionsrapport 

Jäv 
Följande anmäler jäv: 

Jim Danielsson (c), Tommy Danielsson (s), Ove Nordin (s), Andreas From (s), 

Torsten Lundborg (L), Anders Westman (Åp) 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att bevilja ansvarsfrihet för Åsele Näringslivsstiftelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skicks till 
Åsele Näringslivsstiftelse 

Ekonomi  
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KS-2020-272 

§ 38 Ansvarsfrihet 2019 - Åsele Energiverk AB, Åsele 

Kraft AB, Åsele Elnät AB 
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för år 2019 har upprättats för Åsele Energiverk AB, Åsele Kraft 

AB, Åsele Elnät AB. 

Årsstämma skall äga rum 2020-05-25 i direkt anslutning till 

kommunfullmäktiges sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019 Åsele Elnät AB med revisionsberättelse 

Granskningsrapport 2019 Åsele Elnät AB 

Årsredovisning 2019 Åsele Energiverk AB med revisionsberättelse 

Granskningsrapport 2019 Åsele Energiverk AB 

Årsredovisning 2019 Åsele Kraft AB med revisionsberättelse 

Granskningsrapport 2019 Åsele Kraft AB 

Jäv 
Följande anmäler jäv: 

Urban Lindström (s), Gunnel Jonsson (s), Anders Westman (Åp), Thord 

Dahlberg (v), Michael Gavelin (c), Gudrun Lindberg (s), Torsten Lundborg (L) 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att utse Andreas From (s) att företräda kommunens aktier vid årsstämman 

Att ombudet ska verka för följande: 

- att Anders Westman (Åp) utses till stämmoordförande 

- att stämman ska vara offentlig 

- att arvoden för 2019 fastställs i enlighet med kommunens reglemente 

för ersättning till förtroendevalda 

- att kommunfullmäktiges förslag till styrelse utses 

- att resultat- och balansräkning fastställes 

- att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag 

Att styrelseledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2019 

års verksamhet.   
 

Beslut skickas till 
Åsele Energiverk AB, Åsele Kraft AB, Åsele Nät AB 

Ekonomi 
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KS-2020-133 

§ 39 Beslut om ansvarsfrihet för LYSTKOM 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen för LYSTKOM 2019 fastställdes av direktionen 2020-02-27.  

Eftersom LYSTKOM är ett kommunalförbund med direktion ska frågan om 

ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommun. 

LYSTKOM har översänt årsredovisning. Revisorerna jobbar med sitt 

granskningsutlåtande och ärendet kommer att kompletteras med detta så snart 

det är klart.  

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll LYSTKOM 2020-02-27, § 4 

Årsredovisning LYSTKOM 2019 

Allmänna utskottet 2020-03-17, § 34 

Revisorernas redovisningar, 3 bilagor 

Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 29 

Jäv 
Följande anmäler jäv: 

Andreas From (s), Linnéa Lindberg (Åp), Jim Danielsson (c)  

Kommunfullmäktige beslutar 
Att bevilja direktionen för LYSTKOM ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 

Att godkänna årsredovisning för 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
LYSTKOM 

Ekonomi  
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KS-2019-37 

§ 40 Kulturplan 2019 - 2023 - utgår 
 

Ärendebeskrivning 
En kulturplanens syfte är att ange politisk riktning och mål för hur Åsele 

kommun ska arbeta med kultur, samt tydliggöra vilken roll kulturen har i 

kommunen åren 2019 – 2023.  

Den lyfter fram de lokala kulturpolitiska målsättningarna och utgår ifrån de 

regionala kulturpolitiska och de nationella målen/målsättningar samt de 

styrdokument och lagar som är av betydelse. 

Ett förslag till kulturplan för 2019 - 2023 har lämnats in under 2019 men 

återremitterats för kompletteringar. En reviderad plan har nu lämnats in. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-03-19, § 29 

Kommunstyrelsen 2019-04-16, § 46 

Allmänna utskottet 2019-09-03, § 106 

Reviderad kulturplan januari 2020 

Allmänna utskottet 2020-03-17, § 23 

Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 22 

Kommunfullmäktige beslutar 
Inget beslut, ärendet utgår 
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KS-2020-93 

§ 41 Partistöd 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 4 kap 29-32 § KL ska utbetalning av partistöd fattas i fullmäktige varje år. 

När beslutet fattas är ett övervägande för den enskilda kommunen. Detsamma 

gäller om partistödet ska betalas ut i förskott eller efterskott. I Åsele brukar 

beslutet fattas av kommunfullmäktige före sommaren.  

Beslutsunderlag 
Handbok 

Inkomna ansökningar 

Allmänna utskottet 2020-03-17, § 27 

Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 26 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att godkänna utbetalning av partistöd till alla partier som inlämnat godkänd 

redovisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Partierna  
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KS-2020-129 

§ 42 Revidering av samverkansavtal och reglemente för 

den gemensamma överförmyndarnämnden i södra 

Lappland 
 

Ärendebeskrivning 
Under 2018 beslutade Dorotea, Sorsele, Storuman, Åsele och Lycksele 

kommuner att bilda en gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 

januari 2019. Lycksele kommun utsågs till värdkommun och den gemensamma 

nämnden startade sin verksamhet 2019-01-01. 

Den 1-2 oktober 2019 granskade Länsstyrelsen Överförmyndarnämndens 

verksamhet. Av Länsstyrelsens samlade bedömning framkom vid inspektionen 

att det i allt väsentligt saknas rutiner och uppföljning för att säkerställa att 

överförmyndarnämndens handläggning sker på ett lämpligt och rättssäkert 

sätt. Länsstyrelsen bedömde att bristerna var av sådan omfattning och karaktär 

att de riskerar att leda till rättsförluster för enskilda varför 

överförmyndarnämnden fick allvarlig kritik.  

Utifrån Länsstyrelsens kritik anordnades den 16 januari 2020 en informations- 

och utbildningsdag där Överförmyndarförvaltning i Umeå kommuns 

verksamhetschef och jurist informerade om Umeåregionens gemensamma 

överförmyndarverksamhet. Deltagande vid informations- och utbildningsdag 

var kommunstyrelseordföranden, oppositionsråd, kommunchefer, 

överförmyndarnämndens ledamöter och tjänstepersoner. 

Efter informationen uppdrog kommunstyrelseordförandena enhälligt till 

kommuncheferna att, utreda tjänstepersonsorganisationen inom 

Överförmyndarnämnden i södra Lapplands verksamhet, med utgångspunkt att 

Lycksele kommun skulle vara anställningsmyndighet över 

Överförmyndarnämnden i södra Lapplands verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Översyn av överförmyndarnämndens tjänstepersonorganisation 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd 

Samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd 

Fördelningsnyckel 

Tjänsteskrivelse 

Muntlig information 

Allmänna utskottet 2020-03-17, § 35 

Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 30 
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Kommunfullmäktige beslutar 
Att kommunfullmäktige antar reviderat samverkansavtal med 

fördelningsnyckel och reglemente för den gemensamma 

överförmyndarnämnden i södra Lappland under förutsättning att övriga 

ingående kommuner fattar motsvarande beslut. 

Att budgetramen för överförmyndarnämnden 2020 ökas med 40 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Överförmyndarnämnden 

Ekonomi  
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KS-2020-196 

§ 43 Ändring av renhållningstaxan för verksamheter 
 

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

2020 för behandling och mottagning av grovavfall från verksamheter. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Utdrag ur Taxor och avgifter 2020 

Information budgetberedning 2021, 2020-04-06 

Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 31 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att 2019 års taxa för behandling och mottagning av grovafall gäller för 2020. 

Att renhållningstaxan ses över till 2021 
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Tekniska  
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KS-2020-190 

§ 44 Justering VA taxor 2020 
 

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

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

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

Detta för att utifrån beräkningar kommer VA-kollektivet uppvisa negativt 

resultat även 2020 med nuvarande beslutade taxor. 

Beslutsunderlag 
VA-Bokslut 2019  

Förslag till taxeförändringar beräkningar 

Information budgetberedning 2021, 2020-04-06 

Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 32 

Yrkande 
Andreas From (s) bifall till kommunstyrelsens förslag samt att taxehöjningen 

börjar gälla från och med 1 juli 2020. 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att höja VA-taxor med 14% för att täcka nuvarande kostnader och kommande 

investeringsbehov inom VA-kollektivet. 

Att taxehöjningen gäller från och med 1 juli 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Tekniska  
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KS-2020-88 

§ 45 Rekommendation till Västerbottens kommuner och 

Region Västerbotten beträffande beslut om 

överenskommelse om regional samverkansstruktur 

avseende vård och omsorg 
 

Ärendebeskrivning 
Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 

2019, genomfördes en utredning av formerna för samverkan mellan länets 

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

”Organisering av samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner 

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

strukturen och huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades av länets 

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

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

implementera en ny samverkansstruktur i länet.  

Implementeringsprojektet har under 2019 arbetat med dialog mellan 

kommunerna och Region Västerbotten. De synpunkter som framkommit vid 

dessa dialoger har inarbetats i bilagt förslag till överenskommelse om regional 

samverkansstruktur. Ny samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 

2020, under förutsättning av behöriga beslut under våren 2020.   

Utöver överenskommelse om regional samverkansstruktur biläggs en 

redovisning av projektets arbetssätt och de ställningstaganden som gjorts 

under processen med att ta fram överenskommelsen. 

Den politiska styrgruppen för projektet ”Implementering av ny 

samverkansstruktur”, rekommenderar länets kommuner och Region 

Västerbotten att godkänna projektets redovisning, samt att anta 

överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg. 

Rekommendation är att länets kommuner och Region Västerbotten beslutar: 

- att godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1 

- att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård 

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

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

vård och omsorg samt Länssamverkansgruppen 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Redovisning från projektet av bakgrund till regional överenskommelse 

Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg 

mellan Västerbottens kommuner och Region Västerbotten 

Missiv och rekommendationer till beslut avseende regional 

samverkansstruktur och regional överenskommelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-03-17, § 8 

Kommunstyrelsen 2020-04-15, § 36 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1 

Att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och 

omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten, enligt bilaga 2 

Att utse Linnéa Lindberg och Anna Enfeldt som representanter till Samråd 

vård och omsorg 

Att socialchefen förordas att representera kommunen i Länssamverkans-

gruppen med skolchef som ersättare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Region Västerbotten 

Socialchef 

Skolchef 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 
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KS-2018-637 

§ 47 Revidering av kommunstyrelsen reglemente 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning tillåter deltagande på distans på 

fullmäktiges sammanträden. Kommunstyrelsen har dock inte motsvarande i 

sitt reglemente gällande sina och utskottens sammanträden. 

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

smittspridningen, skydda våra riskgrupper samt att säkerställa beslutsförighet 

föreslås att det tillåts deltagande på distans för kommunstyrelsens och dess 

utskotts sammanträden.  

Förslag, tillägg i reglemente:  

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

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

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

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

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

ljud.  

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

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

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

på distans i kommunstyrelsen och utskott.  

Ärendet behandlas i extrainsatt kommunstyrelsesammanträde 2020-05-25. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens reglemente 

Allmänna utskottet 2020-05-12, § 48 

Kommunstyrelsen 2020-05-25, § 43 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att kommunstyrelsens reglemente §§ 12 och 13 om styrelsens respektive 

utskottens sammanträden kompletteras med föreslaget tillägg.  

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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MB-2019-387 

KS-2020-123 

§ 48 Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
 

Ärendebeskrivning 
Nämndens reglemente antogs 2011 och reviderades senast 2015. Sedan dess har 

det skett förändringar i lagstiftningen, en ny förvaltningslag och kommunallag 

har införts samt GDPR, varför det finns ett behov av att revidera nu gällande 

reglemente. 

SKR har under 2018 tagit fram underlag för kommunernas styrelser och 

nämnders reglemente. Detta förslag följer SKRs underlag. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden KF beslut 2015-11-23, § 69 

Utkast till reglemente med kommentarer 

Allmänna utskottets yttrande 2020-03-17, § 30 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-04-08, § 9 

Jäv 
Sylvia Schöne (c) och Eva Strömberg (c) anmäler jäv 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att kommunfullmäktige antar bilagt reglemente 

Att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen är 

anställningsmyndighet för all personal inom miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde (§ 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden  
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KS-2020-258 

§ 49 LYSTKOM - Budget och investeringsbudget 2021 

samt plan för 2022 - 2024 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt § 12 i förbundsordningen ska kommunalförbundet LYSTKOM under 

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

Samråd med medlemskommunerna om budget ska ske senast 15 september 

och direktionen ska besluta om slutgiltig budget och verksamhetsplan för 2021 

under oktober månad. 

LYSTKOM har lämnat förslag på budget 2021, investeringsbudget 2021 samt 

plan för 2022 - 2024. 

Ärendet behandlas i extrainsatt kommunstyrelsesammanträde 2020-05-25. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll LYSTKOM 2020-04-27, § 15 

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

med plan 2022 - 2024. 

Allmänna utskottet 2020-05-12, § 49 

Kommunstyrelsen 2020-05-25, § 44 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att LYSTKOM förslag till budget 2021, investeringsbudget 2021 samt plan 2022 

- 2024 bifalls.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
LYSTKOM  
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KS-2020-278 

§ 50 Bolagsordning - Åsele Kraft AB - Energiverket AB - 

Åsele Elnät AB 
 

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

och Åsele Nät AB har upprättats. 

Ärendet behandlas i extrainsatt kommunstyrelsesammanträde 2020-05-25. 

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

AB 

Förslag reviderade bolagsordningar Åsele Kraft AB, Åsele Energiverk AB, 

Åsele Elnät AB 

Kommunstyrelsen 2020-05-25, § 45 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att justera bolagsordningen för Åsele Energiverk AB, Åsele Kraft AB samt 

Åsele Elnät AB  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Åsele Energiverk AB 

Åsele Kraft AB 

Åsele Elnät AB   



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunfullmäktige 2020-05-25 Sida 29 av 37 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 
Signatur 

 

KS-2019-614 

§ 51 Svar på interpellation - misstro mot politisk och 

tjänstemannaledning 
 

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.  

Torsten Lundborg (L) lämnade 2019-11-07 in en interpellation till 

kommunfullmäktiges ordförande Anders Westman (Åp). Då varken Torsten 

Lundborg (L) eller Anders Westman (Åp) kunde delta på föregående 

sammanträde beslutades att interpellationen skulle besvaras på nästkommande 

sammanträde.  

Frågan: 

Enligt public partners genomlysning finns en uppgivenhet och misstro mot 

både politisk och tjänstemannaledning. 

Vilka åtgärder kommer kommunfullmäktiges ordförande vidta för att minska 

denna misstro? Och därmed skapa den avsaknad av en fungerande dialog och 

reell delaktighet som genomlysningen pekar på. 

Svar: 

Delaktighet, information, kommunikation och dialog är viktigt för att skapa 

förtroende och gott arbetsklimat i organisationer och detta gäller naturligtvis 

även Åsele kommun. I den genomlysning som Public Partner genomfört 
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behandlas främst sociala förvaltningen och man pekar på att det finns 

osäkerhet inom förvaltningen och att de nämnda faktorerna ovan är 

efterfrågade.  

Enligt Public Partner finns dessa tendenser även i andra förvaltningar och man 

rekommenderar att Åsele kommun genomför ett utvecklingsarbete inom 

området för att klargöra roller, mandat och relationer. 

Åsele kommun har under 2017 - 2018 haft en gruppering med deltagare från 

alla partier som diskuterat värdegrund. Gruppen leddes av undertecknad. Jag 

tvingades konstatera att intresset från deltagarna svalnade under arbetet och 

således nådde vi inget resultat, men utifrån arbetet initierades i alla fall 

diskussioner om värdegrund som kommit upp i KS och ärendet där har 

diarienumret KS-2018-160, Värdegrund i Åsele kommun. 

Medel som erhållits från Tillväxtverket har avsatts för att arbeta fram nya mål i 

kommunen. KS har utsett en arbetsgrupp med Andreas From, Linnéa Lindberg 

och Stig-Anders Hansson som arbetar med frågorna med stöd från 

tjänstepersoner i olika förvaltningar. Arbetsgruppen ska ta fram mål för 

kommunen som ska tas i Kommunfullmäktige och politiska mål till 

verksamheterna och till dessa mål ska kopplas en värdegrund. Arbetet pågår 

och man har träffats för att lägga upp en struktur och en plan för arbetet. 

Gruppen räknar med att arbetet ska vara klart innan årets slut. 

I övrigt kan sägas att arbete för att förbättra information, kommunikation och 

dialog och därmed större delaktighet pågår i organisationens olika delar mellan 

chefer, personal och politisk ledning. Enligt vad jag fått information om är 

frågan viktig och prioriteras inom organisationen. 

De åtgärder jag som fullmäktiges ordförande kan vidta för att bidra till bättre 

arbetsklimat och för att undanröja misstron är att hålla mig informerad om de 

åtgärder som genomförs och diskutera med KSO och kommunchef om hur 

arbetet framskrider. Ett personligt agerande i något annat sammanhang tillför 

knappast något. 

Beslutsunderlag 
Interpellation - misstro mot politisk och tjänstemannaledning 

Kommunfullmäktige 2019-11-25, § 97 

Skriftligt svar från kommunfullmäktiges ordförande 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att efter ytterligare inlägg från Torsten Lundborg (L), Anders Westman 

(Åp)Peter Lindström (s) och Kurt-Olov Edström (Åp) avsluta överläggningen 

om interpellationen. 
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KS-2020-260 

§ 52 Anmälan av motion - tillgodose och säkerställa 

kommunens behov av odlade råvaror till skolan och 

äldreomsorgen 
 

Ärendebeskrivning 
Sylvia Samuelsson (c) har 2020-04-31 inlämnat en motion till 

kommunfullmäktige angående att tillgodose och säkerställa kommunens behov 

av odlade råvaror till skolan och äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KS-2020-200 

§ 53 Anmälan av motion - ansträngd ekonomisk situation 
 

Ärendebeskrivning 
Centerpartiet, Liberalerna och Västerpartiet har 2020-04-06 inlämnat en motion 

till kommunfullmäktige angående ansträngd ekonomisk situation. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning 
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Kommunstyrelsen  
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KS-2020-261 

§ 54 Medborgarförslag - Att uppföra ett nytt konstverk 
 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inlämnat ett medborgarförslag om att kommunen bör 

föreslå till Konstvägen Sju Älvar att uppföra ett nytt konstverk i Åsele vid 

”Timmerbröten”. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag med bilaga 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att medborgarförslaget får ställas 

Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda och besluta i ärendet 
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Kommunstyrelsen  
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KS-2020-149 

§ 55 Avsägelse av förtroendeuppdrag - Joel Hellman 
 

Ärendebeskrivning 
Joel Hellman (Åp) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Hanna Lindblads 

stiftelse samt ersättare i Stiftelsen Kvarnbäcken.  

Beslutsunderlag 
Uppsägelse 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att godkänna avsägelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 

Kansliet 

Löner  
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KS-2018-644 

§ 56 Valärende - kommunstyrelsen 2019 - 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Joel Hellman (Åp) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Uppsägelse  

Valberedningen 2020-05-25, §  

Kommunfullmäktige beslutar 
Att utse Anne Vestman (Åp) 
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KS-2018-644 

§ 57 Valärende - Stiftelsen Kvarnbäcken 
 

Ärendebeskrivning 
Joel Hellman (Åp) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i Stiftelsen 

Kvarnbäcken.  

Beslutsunderlag 
Uppsägelse  

Valberedningen 2020-05-25 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att utse Anne Vestman (Åp) 
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KS-2020-293 

§ 58 Anmälan av 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). 

Beslutsunderlag 
Interpellation - Ny politisk ledningsorganisation 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att interpellationen får ställas 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 





   ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

   Kommunfullmäktige 2020-05-25 Sida 1 av 2 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid  Kulturhuset kl 13.00 - 14.20 

 

Paragrafer  46 

 

Beslutande  Enligt protokoll  

 

Övriga deltagare Nils-Petter Grenholm, kommunchef 

Sabine Bösinger, ekonomichef, § 30 

Calle Birgersson, näringslivschef, § 30 

Jeanette Olofsson, sekreterare Namn och titel 

 

Utses att justera Birgitta Norrlänning  (s)   

Jim Danielsson  (c) 

 

Justeringens tid och plats Kommunkansliet 2020-05-25 

 

Sekreterare   

  Jeanette Olofsson 

Ordförande   

  Anders Westman (Åp) 

Justerare   

  Birgitta Norrlänning (s) 

   

  Jim Danielsson (c) 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Kommunfullmäktige   

                          Sammanträdes- 2020-05-25 Datum för anslagets uppsättande: 2020-05-25 

                          datum: 

                            Datum för anslagets nedtagande:  2020-06-17 

Protokollets förvaringsplats:  Kommunkansliet 

Underskrift:   

 

 Petra Danielsson 
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KS-2020-251 

§ 46 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. 

Ärendet behandlas i extrainsatt kommunstyrelsesammanträde 2020-05-25. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-12, § 43 

Kommunstyrelsen 2020-05-25, § 42 

Yrkanden 
Urban Lindström (s) yrkar bifall samt att ärendet direktjusteras. 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att fullmäktige avsätter 1 Mkr ur likvida medel för eventuellt köp av fastighet i 

Fredrika 

Att ge kommunstyrelsens allmänna utskott mandat att besluta om köp utifrån 

kommunens samlade behov och ovan avsatta medel 

Att ärendet direktjusteras 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Tekniska 

ÅNS 

Allmänna utskottet 


