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KS-2020-37 

§ 89 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef informerar om ökat intresse för fritidshusbyggande i 

Fredrika i strandnära läge, vilket kräver dispens eller att området läggs till i 

LIS-planen.  

Utbildningsledare på Lärcentrum informerar om ett projekt som Akademi Norr 

och Lapplands kommunalförbund vill initiera gällande ett projekt som verkar 

för ökade möjligheter till distansanpassad högre utbildning.  

Socialchef informerar om projektet God och Nära vård som drivs av Region 

Västerbotten tillsammans med Åsele och Dorotea kommuner samt om 

ytterligare sparförslag inom socialtjänsten för att nå en budget i balans.   

Ekonomichef och verksamhetschefer informerar om delårsbokslutet för årets 

första 8 månader, som visar på ett plusresultat på knappt 8 Mkr. Prognosen är 

osäker med tanke på pandemins påverkan på ekonomin och skatteintäkter. 

Ekonomichef och verksamhetschefer informerar om budgetberedningens 

förslag till budget 2021 med plan 2022 – 2023 samt investeringsbudget 2021 

med plan för 2022 – 2023. 

Teknisk chef informerar om justeringar av taxor för vatten och avlopp.  

Kommunstyrelsen beslutar 
Att notera informationen 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2020-10-27 Sida 4 av 28 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

§ 90 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista med medföljande handlingar har skickats ut. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att fastställa föredragningslistan 
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KS-2020-411 

§ 91 Delårsbokslut 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunens delårsbokslut har upprättats för perioden 2020-01-01 - 2020-08-31. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2020-08-31 

Muntlig information från ekonomichef  

Allmänna utskottet 2020-10-06, § 81 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att fastställa delårsbokslut 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige  
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KS-2020-412 

§ 92 Budget 2021 med plan 2022 - 2023 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska budgeten samt flerårsplan fastställas av fullmäktige 

före november månads utgång.  

God ekonomisk hushållning och kravet om en ekonomi i balans är 

utgångspunkten för flerårsbudgetens uppbyggnad. 

Budgetberäkningen uppdaterades med den senaste prognosen för 

skatteintäkter och bidrag per 1 oktober 2020 samt preliminära 

befolkningsuppgifter. 

Beslutsunderlag 
Budgetförslag Socialdemokraterna/Åsele Partiet, tillika budgetberedningens 

förslag 

Allmänna utskottet 2020-10-06, § 82 

Yrkanden 
Torsten Lundborg (L) yrkar att 6,5 Mkr fördelas om med 1,5 Mkr till barn och 

utbildning och 5 Mkr till socialas verksamhet. Det omfördelas med 1 Mkr från 

fritid, turism och kultur, 4 Mkr från kommunstyrelsen och 1,5 Mkr från 

tekniskas verksamhet. 

Beslutsgång 
Ordförande stället frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt Torsten 

Lundborgs (L) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att godkänna budget 2021 med plan 2022 – 2023. 

Att anta plan för återställande av balanskravsunderskott. 

Reservationer 
Torsten Lundborg (L), Anna Enfeldt (c), Jim Danielsson (c) och Marita Hansson 

(c) reserverar sig mot förslaget.  

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige   
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KS-2020-413 

§ 93 Investeringsbudget 2021 med plan 2022 - 2023 
 

Ärendebeskrivning 
Investeringsäskanden från verksamheterna har kommit in till 

budgetberedningen. Totalsumman för 2021 uppgick till ca 35 mkr. 

Kommunen strävar efter en årlig investeringsnivå som inte är högre än 

avskrivningsnivån (ca 15 mkr) för att kunna arbeta mot kommunens finansiella 

mål.  

Budgetberedningens förslag till investeringsbudget 2021 uppgår till 19,7 mkr, 

plan 2022 till 16 mkr samt plan 2023 till 6,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
Budgetförslag Socialdemokraterna/Åsele Partiet, tillika budgetberedningens 

förslag 

Allmänna utskottet 2020-10-06, § 83 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att godkänna investeringsbudget 2021 med plan 2022 – 2023 
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KS-2020-371 

§ 94 Besparingsförslag för att möta budgetunderskott 

inom socialtjänsten 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunstyrelsen beslut 2020-06-16 (KS-2020-298) och uppdrag till 

verksamheter som prognostiserar underskott i 2020 års beräkningar presenteras 

ytterligare möjliga åtgärder för att minska kostnader inom verksamheten. I 

femmånadersprognosen visar socialtjänsten beräknat underskott för året med – 

8,79 mkr. Prognosen visar att ytterligare åtgärder måste till för att minska och 

samordna verksamheter inom äldre och funktionshinderomsorgen. 

Framskrivna förslag är fortsättning på redan beslutade och pågående processer 

med byggnation och samordning av verksamheter inom socialtjänsten. 

Åtgärderna väntas inte ge ekonomisk effekt under år 2020 men ger betydligt 

bättre förutsättningar för verksamheten att bli mer kostnadseffektivt 

kommande år för återhämtning från 2018 och 2019 års stora underskott. 

Beslutsunderlag  
Besparingsförslag för att möta budgetunderskott inom socialtjänsten - minska 

antalet särskilda boendeplatser inom kommunens äldreomsorg 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-10-13, § 55 

Yrkande 
Jim Danielsson (c) yrkar att förslaget återremitteras för att skickas ut på remiss 

till politiska partier, pensionärsorganisationer och kommunstyrelsens råd samt 

att genomföra konsekvensanalyser med avseende på hur förändringarna 

påverkar hemtjänstens verksamhet, fastigheter och tekniska avdelningen samt 

Fredrika i stort. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar att återremittera 

ärendet för fortsatt beredning och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Kommunstyrelsen föreslår 
Att Duvans äldreboende minskas till 5 särskilda boendeplatser. Detta innebär 

att 7 av nuvarande 12 belagda särskilda boendeplatser avvecklas. 

Att sammanföra avdelningarna Stugan och Svalan vilket innebär att nuvarande 

24 platser minskas till 11 vilket innebär avveckling av 13 särskilda 

boendeplatser.  

Att intagningsstoppet på äldreboendet Duvan kvarstår. 
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Reservationer 
Jim Danielsson (c), Anna Enfeldt (c), Torsten Lundborg (L) och Marita Hansson 

(c) reserverar sig mot förslaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
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KS-2020-168 

§ 95 Taxor och avgifter 2021 
 

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

Förslaget har gått på remiss till partier och råd. Liberalerna har inkommit med 

remissvar. 

Beslutsunderlag 
Förslag från verksamheterna, taxor och avgifter 2021 

Remissyttrande Liberalerna 

Svar från verksamheten på remissyttrandet 

Allmänna utskottet 2020-10-06, § 84 

Bilaga ändring VA-taxor 

Yrkanden 
Torsten Lundborg (L) yrkar att en konsekvensanalys tas fram över hur 

taxehöjningar inom socialtjänsten påverkar de svaga i samhället.  

Kommunstyrelsen beslutar 
Att en konsekvensanalys tas fram över hur taxehöjningar inom socialtjänsten 

påverkar de svaga i samhället inför budgetberedningens arbete för budgetåret 

2022. 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta taxor och avgifter 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
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KS-2020-414 

§ 96 Utdebitering 2021 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunens skattesats har sedan 1996 varit 22,9 kr men 2013 och 2015 skedde 

en höjning på grund av övertagande av hemsjukvården från landstinget genom 

en skatteväxling. Efter justeringar med anledning av detta var skattesatsen 

23,15 kr. 

2020 beslutade Åsele kommun, liksom övriga kommuner i länet, att godkänna 

ytterligare en delskatteväxling om 5 öre med Region Västerbotten då de 

övertog det övergripande ansvaret för kollektivtrafik i länet.  

Samtidigt beslutades att höja skatten med 50 öre och medräknat 

skatteväxlingen blev den nya skattesatsen 23,60 kr.  

För 2021 föreslås oförändrad skattesats. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-10-06, § 85 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att skattesatsen för 2021 fastställs till 23,6 kr 
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KS-2020-416 

§ 97 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska kommunen besluta om mål och riktlinjer som är av 

betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning slår fast principer och avser det 

strategiska, mer långsiktiga perspektivet och ska innehålla en uttolkning av vad 

god ekonomisk hushållning betyder för kommunen och hur de mer konkret 

kan uppnås.  

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Budgetberedningens förslag för kommunens finansiella mål 

Allmänna utskottet 2020-10-06, § 87 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Att de nya finansiella delmålen ersätter de tidigare beslutade finansiella målen 

(KF 2005)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige  
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KS-2020-415 

§ 98 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 

kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 
 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

Om Kommuninvest 

Åsele Kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

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

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 

motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 

1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 

nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 

medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. 

Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 

förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande 

medlemmar deltog i förlagslånen.  

Åsele Kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-11 till 700 

000 kronor, jämte ränta. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 

Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 

Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 

till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd 

härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från 

medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska 

därför återbetalas till medlemmarna. 
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 

således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 

genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 

kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 

möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 

samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 

kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga 

medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 

till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 

enligt följande: 

År Kapitalinsats 
(kr/invånare)  
(kommun) 

Återstående insättning för  
Åsele Kommun (efter 

återbetalning av förlagslån) 

2020 900 0 
2021 1 000 0 
2022 1 100 234 975 kr 
2023 1 200 514 375 kr 
2024 1 300 793 775 kr 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 

stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 

belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Kommuninvest: ”Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk 

förening” 

Allmänna utskottet 2020-10-06, § 86 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att Åsele kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 

inbetala ett insatsbelopp som motsvarar förlagslånet om 700 000 kronor senast 

24 november 2020. 
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Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 

kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige  
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KS-2020-374 

§ 99 Delårsrapport LYSTKOM 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för kommunalförbundet LYSTKOM fastställde delårsrapporten för 

2020 den 17 augusti och har överlämnat den för granskning och för kännedom 

till medlemskommunernas fullmäktige.  

Direktionen har uppdragit till förbundschef att vidta åtgärder för att minimera 

prognosticerat underskott.  

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll LYSTKOKM 2020-08-17, § 32 

Delårsrapport 2020-06-30 LYSTKOM 

Allmänna utskottet 2020-10-06, § 89 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att notera informationen 
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KS-2020-375 

§ 100 Revidering av LYSTKOM reglemente 
 

Ärendebeskrivning 
Förslaget till reviderad förbundsordning och reglemente har tagits fram dels på 

grund av revisorernas synpunkter i den grundläggande granskningsrapporten 

för 2019, dels på grund av Vilhelmina kommuns beslut om medlemskap i 

Lystkom.  

Förbundsordningens ändamål i § 2 har kompletterats, § 5 har tydliggjorts 

angående beredning av val av revisorer, i § 12 har laghänvisningen korrigerats 

och förbundsordningen har också i relevanta delar kompletterats med 

Vilhelmina kommun.    

Reglementet har kompletterats med Vilhelmina kommun, i § 8 har 

beslutsförheten ändrats på grund av fler medlemskommuner och i § 18 har 

direktionens styrfunktion kompletterats. 

Direktionen har beslutat att anta det reviderade förslaget till förbundsordning 

och reglemente för kommunalförbundet Lystkom och överlämnar det till 

kommunfullmäktige i Lycksele, Storuman och Åsele för beslut. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll LYSTKOM 2020-08-17, § 33 

Reviderat förslaget till förbundsordning med bilaga reglemente för 

kommunalförbundet LYSTKOM 

Allmänna utskottet 2020-10-06, § 90 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta det reviderade förslaget till förbundsordning och reglemente för 

kommunalförbundet LYSTKOM 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige  
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KS-2020-424 

§ 101 Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2021 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska årligen upprätta en handlingsplan avseende 

bygdeavgiftsmedel som redovisar hur kommunen ska disponera medlen. 

Handlingsplanen ska sedan godkännas av länsstyrelsen. 

Bygdemedlens användning regleras i lagen med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet 1998:812 och i förordningen 1998:928 om bygde- och 

fiskeavgifter. 

Länet erhåller varje år medel från vattenregleringsföretagen, sedan 

avsättningar har gjorts för oförutsedda skador (utifrån beslut av 

miljödomstolen) fördelas medlen till berörda kommuner och till rennäringen. 

Medlen ska användas för ändamål som främjar näringsliv och service, bygden 

eller annars är till nytta för denna. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan 2020 (protokoll från KS 2019-10-29, § 127) 

Allmänna utskottet 2020-10-06, § 92 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att Bygdeavgiftsmedel utgår till följande: 

- Allmänna näringslivsfrämjande åtgärder. 

- Insatser inom landsbygdsutveckling i enlighet med kommunens 

landsbygdsutvecklingsprogram, lokal eller föreningslivets utveckling. 

- Medfinansiering av EU-projekt. 

- Insatser inom idrott, kultur och hälsa. 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Västerbotten 

Fritid, turism och kultur  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunstyrelsen 2020-10-27 Sida 19 av 28 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunstyrelsen 
Signatur 

 

KS-2020-56 

§ 102 Uppdatering av kommunstyrelsens 

delegationsordning 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades senast i februari 2020. 

Förändringar i lagstiftning och organisation gör att den behöver revideras 

löpande. Under hösten 2020 bereds förändringsförslag i alla tre utskott. 

Förslagen från OU i kap 8 Utbildning och skola är inlagda i ”Förslag reviderad 

delegationsordning” och markerade i grönt. 

Beslutsunderlag 
Förslag reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 

Personalutskottet 2020-10-05, § 34 

Allmänna utskottet 2020-10-06, § 91 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-10-13, § 59 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna reviderad delegationsordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Verksamhetschefer  
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KS-2020-367 

§ 103 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.  

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om sina samt AU och OU 

sammanträdesdagar. Då PU flyttade fram sitt sammanträde hann deras förslag 

inte tas med i föregående beslut.  

Beslutsunderlag 
Förslag sammanträdesplan 2021 

Allmänna utskottet 2020-08-25, § 74 

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

Kommunstyrelsen 2020-09-08, § 82 

Personalutskottet 2020-10-05, § 35 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att fastställa sammanträdesdagar enligt förlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kansliet  
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KS-2018-644 

§ 104 Valärende - Kommunala tillgänglighetsrådet  

2019 - 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Rådet är ett referensorgan för samråd och informationsutbyte i frågor av 

allmän betydelse för handikappade och med uppgift att verka för att 

handikappaspekter beaktas i kommunens planering och verksamhet. 

Funktionshindrades rätt till delaktighet och tillgänglighet på lika villkor i 

samhällets alla delar utgör grund för information, diskussion och samråd. 

Kommunstyrelsen utser två ledamöter och två ersättare. Respektive 

handikapporganisation utser en ledamot och en ersättare. 

Carina Danielsson (s) har avsagt sig sin plats som ledamot och ordförande i 

tillgänglighetsrådet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens reglemente 

Avsägelse 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att utse Gunnel Jonsson (s) som ledamot och ordförande i tillgänglighetsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Den valde 

Löner 

Kansliet  
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KS-2018-644 

§ 105 Valärende - Kommunal representant i 

Folkhälsorådet 2019 - 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Det lokala folkhälsorådets uppgift är att initiera och i samverkan med myndig-

heter, näringsliv, föreningsliv och andra intresseorganisationer bedriva aktivt 

folkhälsoarbete. 

Kommunstyrelsen utser en representant till hälsorådet. 

Camilla Wikström (s) har avsagt sig sin plats som representant i folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att utse Urban Lindström (s) till representant i folkhälsorådet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Den valde 

Löner 

Kansliet  
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§ 106 Delegationsbeslut 
 

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. 

 

PU 
KS-2020-52 

Protokoll 2020-10-05 

AU 
KS-2020-57 

Protokoll 2020-10-06 

OU 
KS-2020-56 

Protokoll 2020-10-13 

Kommunchef 
Attestslistor 200826 – 200915 

Förvärvstillstånd 20101 – 200731 

KS-2020-35 

KS-2020-147 

KS-2020-167 

Ekonomichef 
Nedskrivning kundfordring 200625 

Nedskrivning kundfordring 200831 

Teknisk chef 
 Försäljning skog 

Bostadsanpassningsbidrag 
KS-2020-312 

KS-2020-333 

Chef fritid, turism och kultur 
KS-2020-277 Fördelning av extra föreningsstöd 

Kommunstyrelsens ordförande 
Ordförandebeslut ang vaccination 200910 
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Personalutskottets ordförande 
KS-2020-267 Löneförhandling kommunchef 

KS-2020-268 Löneförhandling skolchef 

KS-2020-269 Löneförhandling administrativ chef 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
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§ 107 Kurser/konferenser 
 

SKR -  Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda 
Digitalt 11 november 

Utvärderingsringen 
Stockholm, 9, 10, 25 och 26 november 

Länsstyrelsen Västerbotten 
Delaktighetsveckan, digitala föreläsningar 9 – 15 november 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att notera informationen 
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§ 108 Delgivningar 
 

1 KS-2020-277  

Fördelning av extra föreningsstöd 

2 

Nyhetsbrev hushållningssällskapet – hållbara måltider 

3 

Nyhetsbrev SmåKom – Återbetalning 

4 

Nyhetsbrev Offentliga fastigheter – nr 12 

5 MB-2009-185 

Vargträsk, förlängd igångsättningstid 

6 

Vindsnytt från svensk vindenergi, september 

7 

Nyhetsbrev Funka 

8 

Nyhetsbrev Aktuellt Hållbart – Risk för ekosystemkollaps  

9 

Nyhetsbrev Länsstyrelsen Västerbotten – Nytt i naturen 

Personalutskottet 2020-10-05 
Sveriges Kommuner och Landstings www.skl.se cirkulär nr: 

20:33 - Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av 

Covid-19 

20:34 - Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt 

BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19 

20:35 - Förlängning av överenskommelse om undantaget från 

överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att 

förhindra spridning av Covid-19. 

20:36 - Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro 

med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin 

20:38 - Sänkt premie för TGL-KL 2021 

http://www.skl.se/
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Allmänna utskottet 2020-10-06 
1 

2030-sekretariatet: 

Nyhetsbrev augusti 

Nyhetsbrev september 

2 

Nyhetsbrev Aktuell Hållbarhet: 

Earth Overshoot Day backar tre veckor 

Tema Mobilitet 

Vattenkraftsägare belönas för miljöbrott 

WWF efter de skrämmande siffrorna 

EU-parlamentariker avfärdar CCS-satsning 

3 

Information från Leader Lappland 2020 

4 

Beslut om särskilt förordnad vigselförrättare 

5 

Nyhetsbrev augusti Energikontor norr 

6 

Fakta om folkbildningen 2020 

7 

Nyhetsbrev - Hela Sverige ska leva 

8 

Nyhetsbrev augusti Svemin 

9 

Småkom: 

Remissvar kommunutredningen  

Nyhetsbrev september 

Nyhetsbrev oktober 

10 

Svensk Vindenergi: 

Vindnytt augusti 

Ny rapport: ”Utmaningen och möjligheten är elöverskott” 

11 

Sveriges kommuner och regioner: Ny rapport om lokalt självstyre 
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12 

Offentliga fastigheter: 

Nyhetsbrev nr 10 

Nyhetsbrev nr 11 

13 KS-2018-372 

Arbetsgruppen för statsstöd för näringslivsutveckling, protokoll 20-09-22 

14 KS-2019-561 

Länstrafiken uppföljningsrapport 200831 

 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-10-13 
1 

Göteborgsregionen, Kompetens- och verksamhetsutveckling 

Nyhetsbrev augusti 2020 

2 

Läkemedelsverket 

Nyhetsbrev augusti 2020 

3 

Monika Roos 

Presentationer från dialogmöte ang. kollektivtrafik i samband med skolstart, 

2020-08-20 

4 

SKR Socialtjänst 

Nyhetsbrev 26 augusti 2020 

5 

Vellinge kommun 

Upphörande av beslut gällande omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i 

Vellinge kommun. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna 


