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8.45 Folkhälsoarbete 
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9.50 Tillägg till handlingsplan för  

         bygdeavgiftsmedel 
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Handlingsplan - Att förebygga suicid 
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Tilläggsäskande investering inventarier äldreomsorg 

6 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 
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Omflyttning verksamhetslokaler äldre och funktionshinderomsorg 

8 

Årsredovisning 2020 

9 

Ekonomisk redovisning jan – mars 2021 

10 

Partistöd 2021 
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12 

Beslut om ansvarsfrihet för LYSTKOM 2020 

13 

Plan för dialog och uppföljning med Lystkoms medlemskommuner 

14 

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) 

15 

Motion - Prislappsmodellen 

16 

Serviceplan 2021 – 2023 

17 

LIS-område Fredrika 

18 

Kurser och konferenser 

19 

Delegationsbeslut 

20 

Delgivningar 
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Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid  Kommunstyrelsens sammanträdesrum/digitalt 

Paragrafer  21 - 39 

Beslutande  Namn  Parti  Ordförande 

  Namn  Parti Vice ordförande 

  Namn  Parti 

  Namn  Parti 

  Namn  Parti 

  Namn  Parti 

  Namn  Parti 

  Namn  Parti  

  Namn  Parti  

Närvarande ersättare Namn  Parti 

  Namn  Parti 

  Namn  Parti 

  Namn  Parti 

Övriga deltagare Namn och titel 

  Namn och titel 

 

Utses att justera Namn  Parti 

Justeringens tid och plats Kommunkansliet 

 

Sekreterare   

  Namn 

Ordförande   

  Namn 

Justerare     

  Namn    

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Kommunstyrelsen   

                          Sammanträdes- 2021-04-15 Datum för anslagets uppsättande:  

                          datum: 

                            Datum för anslagets nedtagande:   

Protokollets förvaringsplats:  Kommunkansliet 

Underskrift:   

 
 Namnförtydligande 
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§ 21 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista med medföljande handlingar har skickats ut. 

Förslag till beslut 
Att fastställa föredragningslistan 
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KS-2021-10 

§ 22 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Samverkan om gymnasieförbund 

Folkhälsoarbete 

Dialog om råden roll: SPF och PRO 

Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 

Ombyggnation Åseborg 

Årsredovisning 2020 

Ekonomisk 3-månadersrapport 

Förslag till beslut 
Att notera informationen  
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KS-2021-131 

§ 23 Handlingsplan - Att förebygga suicid 
 

Ärendebeskrivning 
Suicid är ett folkhälsoproblem, i Sverige sker det ca 1500 suicid per år och av 

dessa är ca en tredjedel kvinnor och ca två tredjedelar män. Vad gäller 

självmordsförsök är andelen omvänt, dvs ca två tredjedelar kvinnor och en 

tredjedel män. I Åsele genomfördes under 2020 sju självmordsförsök. 

I Sverige har suicidprevention länge setts som ett uppdrag främst för 

psykiatrin, men på senare år har ett bredare engagemang börjat växa fram från 

såväl professionella organisationer som från den ideella sektorn. För att vi ska 

nå varaktig framgång med det suicidpreventiva arbetet behöver vi ha ett brett 

samhällsengagemang där alla aktörer hjälper till utifrån sitt perspektiv. 

Barnkonventionen är en viktig del i arbetet med att förebygga suicid och att 

främja psykisk och fysisk hälsa. 

Riksdagen antog 2015 ett nationellt handlingsprogram som utgår både från ett 

befolkningsperspektiv och ett individperspektiv och som pekar ut angelägna 

åtgärdsområden som ex spridning av information, öka kompetensen kring 

metoder och insatser till individen samt stöd till frivilligorganisationer.  

Handlingsplan för suicidprevention på länsnivå håller på att tas fram men 

Region Västerbotten har varit tydlig med att kommunerna ska påbörja 

framtagandet av sina lokala handlingsplaner och inte vänta in länsplanen. I den 

handlingsplanen anges insatser för åldersgrupperna barn och unga, vuxna och 

äldre. Syftet med insatserna i handlingsplanen är att med olika aktiviteter öka 

medvetenheten och engagemanget om suicidprevention.  

Målsättningen med den lokala handlingsplanen är att skapa ett nätverk och 

rutiner som vi alla i våra olika verksamheter och professioner ska kunna 

använda i möten med personer med psykisk ohälsa samt verka för att 

uppmärksamma problematiken och för att motverka stigmat kring suicid. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av IFO-chef 

Handlingsplan - Att förebygga suicid 

Förslag på samverkansavtal 

Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2021-03-24, § 16 
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Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår  

Att anta handlingsplan för suicidprevention. 

Att kommunchef tecknar lokalt samverkansavtal, Att förebygga suicid, med 

Region Västerbotten och polismyndigheten Södra Lappland. 
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KS-2021-145 

§ 24 Tilläggsäskande investering inventarier äldreomsorg 
 

Ärendebeskrivning 
Tilläggsäskande 2021 med anledning av behov för inköp av 

tvättmaskiner och inventarier till tvättstuga. Omflyttade 

investeringsmedel från 2020 har använts till inköp av inventarier för 

detta. Tilläggsäskande avser möbler personalutrymme, 

gemensamhetsutrymme (soffa, fåtöljer, sänkbara bord, stolar etc) 

avseende två avdelningar.                            

Beslutsunderlag 
Investeringsäskande 2021 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2021-03-24, § 19 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att bevilja investering för inventarier till vårdavdelningar 200 000 kr 
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KS-2021-139 

§ 25 Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 

Ärendebeskrivning 
I Patienssäkerhetslagen (SFS 2010:659) framgår ett ökat krav på vårdgivaren att 

bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga 

vårdskador inom verksamheten. 

Kommunstyrelsen är vårdgivare och är ytterst ansvariga för den hälso- och 

sjukvård som bedrivs inom elevhälsans medicinska insats i Åsele kommun. 

Barnkonsekvensanalys görs ej då ärendet är en beskrivning av föregående 

årsarbete. Däremot finns barnperspektivet nämnt i verksamhetsberättelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Patientsäkerhetsberättelse” daterad den 8 mars 2021 från 

rektor/elevhälsochef Susanne Sjölund. 

Patienssäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Åsele kommun 

2020, daterad den 5 januari 2021 från skolsköterska med medicinskt 

ledningsansvar, Johanna Dahlberg. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2021-03-024, § 22 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att notera informationen.  
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KS-2021-144 

§ 26 Omflyttning verksamhetslokaler äldre och 

funktionshinderomsorg 
 

Ärendebeskrivning 
Med mål att utveckla nuvarande SoL och LSS boenden för högre grad av 

lokalnyttjande och effektivare samordning av personal har anpassning av 

lokaler och verksamheter gjorts i en process i flera steg för ombyggnation. 

Enligt beslut pågår ombyggnationer inom Åseborgs lokaler för att inrymma fler 

verksamheter. 

I nuvarande planering är målsättningen att hemtjänstens verksamhet ska flytta 

till Åseborg lokaler. Samordningsvinst ses att hemtjänsten och hemsjukvården, 

som har många samröringspunkter och behov av nära samarbete, lokaliseras i 

närheten av varandra. Nyligen har konstaterats att tilltänkta lokaler för 

hemtjänstens personalutrymme kräver omfattande renovering till högre 

kostnad än planerat före inflyttning. 

För samordning av verksamheter finns alternativa lösningar för att inrymma 

fler verksamheter inom Åseborgs lokaler där samordningsvinster nås men 

innebär att verksamheter måste beredas andra lokaler eller att tilltänkt 

trygghetsboende på Bofinken 3 måste flyttas och bereda plats för annan 

verksamhet.  

Ansökan till Boverket måste inlämnas inom nuvarande byggprocess med kort 

tidsperspektiv och verksamheten behöver politiskt ställningstagande om 

vägval för fortsatt process för omställning och verksamhetsplanering.   

Omsorgs- och utbildningsutskottet har beslutat: 

Att uppdra till verksamheterna att ändra i ansökan till Boverket.  

Att uppdra till verksamheterna att utreda omflyttning av verksamhetslokaler 

utifrån nya förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information Teknisk chef, Fastighetsansvarig samt IFO-chef.  

Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2021-03-24, § 18 

Kompletterande utredning 

Förslag till beslut 
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KS-2021-123 

§ 27 Årsredovisning 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2020 har upprättats.  

Kommunens resultat är positivt och uppgår till 9,8 mkr. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 

Allmänna utskottet 2021-03-23, § 20 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2021-03-24, § 14 

Allmänna utskottet föreslår 
Att godkänna årsredovisning 2020. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet föreslår 
Att fastställa Socialtjänstens årsredovisning.  

Att fastställa barn och utbildnings årsredovisning.   
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KS-2021-172 

§ 28 Ekonomisk redovisning jan – mars 2021 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska yttra sig till kommunfullmäktige eller besluta i frågor 

angående kommunens ekonomiska ställning och dess utveckling. För att ha 

tillräcklig med information till detta ska ekonomienheten enligt beslut i 

Kommunfullmäktige 2019-03-11 sammanställa och redovisar 3- och 5-

månadersrapporter till Kommunstyrelsen.  

Verksamheter som inte kan presentera en budget i balans bör redovisar en 

åtgärdsplan. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk redovisning jan – mars 2021 

Förslag till beslut 
Att notera informationen 
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KS-2021-24 

§ 29 Partistöd 2021 
 

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 2021-03-23, § 21 

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

redovisning.  
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KS-2021-30 

§ 30 Fördelning av bygdeavgiftsmedel 2021 
 

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 2020-10-27, § 101, 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 2021 är 1 210 270 kr. Att fördela finns 1 381 787 kr. 

Kvar finns ca 171 000 kr. 

Allmänna utskottet har beslutat att det ska tas fram ett förslag för ett tillägg till 

handlingsplanen för att nyttja de kvarvarande medlen på olika sätt för att 

hjälpa föreningar som drabbas av restriktionerna som följer av pandemin.   

Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningar 

Sammanställning, förslag fördelning av medel 

Allmänna utskottet 2021-03-23, § 23 

Förslag, tillägg till handlingsplan 

Allmänna utskottet föreslår 
Att föreslå länsstyrelsen att fördela medel enligt sammanställning. 

Att Norra Fredrika Fiskevårdsområde beviljas medel under förutsättning att 

kompletterande handlingar inlämnas. 
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KS-2021-121 

§ 31 Beslut om ansvarsfrihet för LYSTKOM 2020 
 

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 och revisorernas berättelse. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll LYSTKOM 2021-03-01, § 3 

Årsredovisning LYSTKOM 2020 

Revisionsberättelse med bilaga 

Allmänna utskottet 2021-03-23, § 25 

Jäv 
 

Allmänna utskottet föreslår 
Att bevilja direktionen för LYSTKOM ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Att godkänna årsredovisning för 2020. 
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KS-2021-122 

§ 32 Plan för dialog och uppföljning med Lystkoms 

medlemskommuner 
 

Ärendebeskrivning 
Förbundschef och verksamhetschefer för Lystkom kundtjänst och Lystkom IT 

har idag regelbundna avstämningsmöten med administrativa chefer i 

medlemskommunerna. 

Förbundschef för Lystkom har tagit initiativ till avstämning med 

kommuncheferna för att få en ännu bättre beredning av de ärenden som ska 

behandlas i direktionen. Utöver det kommer förbundschef och 

verksamhetschefer i Lystkom att ha enskilda uppföljningsmöten med 

verksamhetsföreträdare i varje kommun. Syftet är att ge varje kommun 

möjlighet att ge feedback på Lystkoms verksamhet utifrån den egna 

kommunens perspektiv och behov. 

Lystkoms direktion har beslutat att komplettera internkontrollplan för 2021 

med en struktur för dialog och uppföljning med Lystkoms medlemskommuner 

enligt bifogat underlag. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll Lystkom 2021-03-01, § 7 

Allmänna utskottet 2021-03-23, § 26 

Allmänna utskottet föreslår 
Att notera informationen. 
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KS-2021-124 

§ 33 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 upp-följning 

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 2020 inte uppnås 

gentemot de fastställda målen i den beslutade tillsynsplanen eller i det 

kommunala handlingsprogrammet 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 2021-03-23, § 28 

Allmänna utskottet föreslår 
Att godkänna uppföljning och insända redovisningar. 
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KS-2020-458 

§ 34 Motion - Prislappsmodellen 
 

Ärendebeskrivning 
Torsten Lundborg (L) lämnade 2020-11-09 en motion om att Åsele Kommun 

ska införa prislappsmodellen till budgetarbete. 

Yttrande från ekonomienheten 

Prislappsmodellen har väckt intresse i kommunerna de senaste åren. Ett flertal 

kommuner i länet har infört, eller håller på att införa den. Modellen innebär att 

man lägger budget efter den ”prislapp” som varje invånare genererar enligt 

schablonberäkningar. Med svårigheten av en viss tidsfördröjning på grund av 

befolkningsutvecklingen försöker man att lägger en budget exakt på beräknad 

standardkostnad. 

Modellen kan användas för alla verksamheter som har beräknade 

standardkostnader: BoU samt Äldreomsorg och IFO. Alla andra verksamheter 

budgeteras oförändrat. Modellen ger bra förutsättningar att räkna fram en 

realistisk budgetram men innebär ingen förändring av de åtgärder som 

politiken ska besluta och verksamheterna måste genomföras för att klara 

budgeten.  

Införande av prislappsmodellen innebär ett stort arbete med att förändra 

budget/redovisning, t.ex. införandet av internhyra. En del åtgärder har redan 

genomförts i Budgeten 2021, t.ex. utfördelning av avskrivningar eller 

centralbokföring av pensionskostnader. 

Åsele Kommun diskuterade införandet av prislappsmodellen vid ett flertal 

tillfällen i budgetberedningen. Frågan är om nyttan står i relation till 

resursbehovet vid införandet.  

Det finns tillfälle att invänta de övriga kommunernas erfarenheter och avvakta 

några år för att se effekten. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Kommunfullmäktige 2020-11-23, § 96 

Allmänna utskottet 2021-03-23, § 29 

Allmänna utskottet föreslår 
Att avslå motionen. 
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KS-2019-604 

§ 35 Serviceplan 2021 – 2023 
 

Ärendebeskrivning 
Den lokala serviceplanens syfte är att öka engagemang, förståelse och kunskap 

kring service som en del av Åsele kommuns hållbara arbete med näringslivs- 

och landsbygdsutveckling. Syftet med planen är även att 

servicetillgängligheten vägs in i kommunens långsiktiga och strategiska 

planering. Planen kan även nyttjas som ett verktyg för att öka 

handlingsberedskapen i servicefrågor och vara handledande i stödinsatser. 

Denna Serviceplan är kopplad till det regionala serviceprogrammet för 

Västerbottens län, RSP 2014-2020 och kommunens översiktsplan. 

I serviceplanen finns kommunens prioriterade servicestrategiska orter 

beskrivna samt vilken servicenivå som dessa bör omfatta. 

Beslutsunderlag 
Serviceplan 2021 – 2023 

Allmänna utskottet 2021-03-23, § 33 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta Serviceplan för Åsele kommun 2021 – 2023. 
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MB-2020-333 

§ 36 LIS-område Fredrika 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun i sin översiktsplan redovisa 

områden som kan gynna utveckling, sysselsättning och service på 

landsbygden. I LIS-områden kan lättnader i strandskyddet bli aktuellt för 

exempelvis boende, turism eller andra verksamheter som bedöms kunna 

utveckla landsbygden.  

Åsele kommun antog 2019 ett tillägg till kommunens översiktsplan avseende 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kommunen pekade då ut 8 områden 

som ansågs uppfylla de kriterier som anges i 7 kap 18 e § i miljöbalken. Efter 

visat intresse att bebygga ett område vid Viskasjön i Fredrika har Miljöenheten 

tagit fram ett förslag på LIS-område. Förslaget har varit utställt och remissvar 

har inkommit från Länsstyrelsen och ett antal berörda fastighetsägare. 

Synpunkterna har bearbetats i förslaget. 

Verksamhetens motivering 

Efter att ha granskat förutsättningarna på platsen bedöms området attraktivt 

som LIS-område eftersom det är få motstående intressen, det redan finns 

tekniska försörjningssystem som vatten och avlopp samt att det bedöms finnas 

möjlighet till en förstärkning av underlaget för en välfungerande service på 

orten.  

Beslutsunderlag 
Förslag till LIS-område Fredrika 

Remissvar från Länsstyrelsen och övriga 

Granskningsutlåtande 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-07, § 4 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 
Att fastställa LIS-området för Fredrika 
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§ 37 Kurser och konferenser 
 

Brottsoffermyndigheten 
Inbjuder till webbsändning om hot och hat i samhällsdebatten 28 april. 

Demokratidagarna 2021 
14 april kl 9.00-14.00 samt 15 april 9.00-12.00. 

Digitala konsumentdagarna 
18-19 maj. 

Miljömålsdagarna 
5-6 maj. 

Rurban planning talks 
Lokalt självstyre och gestaltad livsmiljö, Mariestad, 27 MAJ 2021. 

Styr mot Agenda 2030 
Jämställdhet i fokus. 

 

Förslag till beslut 
Att notera informationen 
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§ 38 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. Kommunstyrelsen kan däremot återkalla lämnad 

delegering. 

OU 
KS-2021-44 

Protokoll 2021-03-24 

AU 
KS-2021-25 

Protokoll 2021-03-23 

PU 
KS-2021-29 

Protokoll 2021-03-18 

Kommunchef 
KS-2021-8 

Attestlistor 2021-01-01 – 2021-03-31. 

Bostadsanpassningsbidrag 
KS-2021-13 

2021-01-01 – 2021-03-31, 1 st. 

Teknisk Chef 
Yttrande på förvärvstillstånd, 3 st. 

Kommunalråd 
KS-2021-16, Ordförandebeslut 

Hemundervisning covid-19, 3 st beslut. KS-2021-94 

Ekonomichef 
KS-2021-14 

Deklarationsombud. 

Borgensförbindelse. KS-2021-130. 

Skolchef 
KS-2021-20 

Läsårstider 2021-2022 
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Chef Fritid, Turism och Kultur 
KS-2021-178 

Årets Åselebo. KS-2021-161. 

 

Förslag till beslut 
Att godkänna redovisning av delegationsbeslut 
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§ 39 Delgivningar 
 

Personalutskottet 2021-03-18 
1 

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

21:08 

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 

2 KS-2021-180 

SKR information: Nylansering av Heltidsresans hemsida 

 

Allmänna utskottet 2021-03-23 
1 

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

21:12 

Budgetförutsättningar för åren 2021–2024. 

2 KS-2021-180 

Nyhetsbrev Offentlig fastigheter: 

Nr 4 2021. 

Nr 5 2021. 

Nr 6 2021.  

3 KS-2021-180 

Nyhetsbrev SmåKom Mars. 

4 KS-2021-122 

Lystkom information: 

Val av representanter till Lycksele kommuns ägarsamråd med Lystkom 2021 

5 KS-2021-180 

Nyhetsbrev Energikontor Norr: 

Februari, Om oss, utställning och solceller. 

6 KS-2021-180 

Svensk vindenergi: 

Februari 2021, Vindkraft på väg att bli Sveriges näst största kraftslag. 

Vind 2021 digitalt event. 

7 KS-2021-180 

Nyhetsbrev Göteborgsregion: 

http://www.skl.se/
http://www.skl.se/
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Nyhetsbrev Februari. 

Nyhetsbrev Mars. 

8 KS-2021-180 

Nyhetsbrev Svenska Institutet: 

Ansök till SAYP 2021. 

Nyhetsbrev mars. 

9 KS-2021-180 

Nyhetsbrev Länsstyrelsen: 

Miljösamverkan Sverige, Verksamhetsberättelse 2020. 

10 KS-2021-180 

Nyhetsbrev WWF: 

Earth Hour 2021. 

One planet city Challenge 2021-2022. 

11 KS-2021-180 

Svenska Kraftnät: 

Planerade underhållsarbeten. 

12 KS-2021-180 

Telia moderniserar nätet i er kommun. 

13 KS-2021-23 

Dialogmöte kontaktpersoner 2021-02-18. 

Kommundialoger 2021-02-25—26. 

 

Omsorgs och utbildningsutskottet 2021-03-24 
1  KS-2020-280:7 

IVO – Tillsyn med anledning av Covid-19 

2 KS-2021-180 

Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

3 KS-2021-180 

Pandemi och kompetensförsörjning. 

4 KS-2021-180 

Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om 

kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020 

5 KS-2021-180 

Nyhetsbrev – Nordens välfärdscenter Januari 2021 
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6 KS-2021-180 

Nyhetsbrev – Myndigheten för delaktighet nr 1 2021 

 

Utskotten föreslår 
Att delgivningarna läggs till handlingarna  


