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KS-2019-109 

§ 39 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Information från stiftelser och bolag 

Representanter för Hanna Lindblads stiftelse, Stiftelsen Kvarnbäcken, Stiftelsen 

Åselehus, Åsele Energiverk AB med dotterbolag samt Åsele Näringslivsstiftelse 

deltar och berättar om sina verksamheter. Uppföljning görs med samtliga bolag 

och stiftelser för att säkerställa att de arbetar ändamålsenlighet enligt sina 

stadgar och ägardirektiv. Alla jobbar för att uppnå sina mål men 

omvärldsfaktorer så som Corona-krisen och varierade elpriser påverkar 

verksamheterna.  

Information stipendier och utmärkelser: 

Idag delas tre priser, stipendier och utmärkelser ut. De hanteras olika vad 

gäller beslut om vem som utses och vad som delas ut. Kulturansvarig lyfter 

frågan om detta bör ses över och göras på ett mer liknande sätt. 

Namngivning av ishallen 

ÅIK och kommunen har efter ett medborgarförslag samlat in förslag på nytt 

namn på ishallen. Ett stort antal förslag har lämnats in men det ses mycket 

svårt att välja. Frågan lyfts om att erbjuda företag att vara sponsorer och 

därmed namnge hallen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Att notera informationen 
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§ 40 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista har skickats ut med medföljande handlingar. 

Två extra ärenden har anmälts gällande Åsele Marknad. 

Förslag till beslut 
Att fastställa föredragningslistan  

Att de extra ärendena tillåts och tas upp sist i föredragningslistan 
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KS-2019-579 

§ 41 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 
 

Ärendebeskrivning 
I kommunens författningssamling finns allmänna lokala ordningsföreskrifter 

som styr hur ordning ska upprätthållas på framförallt allmänna platser i 

kommunen utöver, och som komplement till, övrig gällande nationell 

lagstiftning. 

De av fullmäktige senast beslutade ordningsföreskrifterna skrevs 1996 och där 

därför i behov av en uppdatering. 

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

hälsovårdsinspektör och räddningschef. 

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

remiss. Polismyndigheten, Stiftelsen Åselehus och Miljö- och 

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

synpunkter på förslaget. 

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

Förslag reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Remissvar 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta reviderad allmänna lokala ordningsföreskrifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen   
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KS-2019-377 

§ 42 Försäljning av fastighet - Vargen 
 

Ärendebeskrivning 
Allmänna utskottet beslutade 2019-06-18 att uppdra till tekniska avdelningen 

att sälja fastigheten Vargen 21 genom anbudsförfarande då fastigheten till stor 

del var tom. 

Nu har en hyresintressent dock hört av sig och vill hyra en stor del av lokalen 

och beslutet om försäljning behöver ses över. Tekniska avdelningens 

beräkningar visar att vid uthyrning enligt önskemålet så kommer fastighetens 

att ge ett plusresultat. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2019-06-18, § 89 

Tjänsteskrivelse med bilagor 

Allmänna utskottet beslutar 
Att beslutet om försäljning av Vargen upphävs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Tekniska  
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KS-2020-251 

§ 43 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. 

Allmänna utskottet föreslår 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KS-2029-569 

§ 44 Medborgarförslag - namn på ishall 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele IK har inkommit med ett medborgarförslag om att namnge Åsele ishall.  

Efter beslut i allmänna utskottet 2019-12-10, § 164, har ÅIK tagit in namnförslag 

från invånare via ett digitalt formulär. Ca 60 förslag har inkommit, ur vilka tre 

förslag har valts ut och presenteras för allmänna utskottet.  

Vid föregående sammanträde bordlades ärendet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 2019-11-25, § 92 

Allmänna utskottet 2019-12-10, § 164 

Inlämnade förslag 

Allmänna utskottet 2020-03-17, § 20 

Allmänna utskottet beslutar 
Att uppdra till fritid, turism och kultur att i samverkan med berörda föreningar  

utreda möjligheten till namngivning genom sponsring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Chef Fritid, turism och kultur 

Åsele IK  
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KS-2020-92 

§ 45 Medborgarförslag - skolbussar 
 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett medborgarförslag att tillåta andra än skolbarn att nyttja 

skolbussarna för att åka kollektivt. Det skulle ge en miljö och samhällsvinst. 

Sammanfattning av utredning i ärendet 

Enligt gällande lagstiftning är det tillåtet för varje kommun att upphandla sin 

egen skolbilstrafik. I dessa fordon får endast de som går i skola åka med. De 

omfattas inte av allmän trafikplikt. 

Tidigare var skolskjutsarna upphandlade som allmän kollektivtrafik, det vill 

säga det gick att köpa biljett och åka med för alla kommuninnevånare. 2014 

ändrade Åsele kommun om sin inom kommunal trafik. Då infördes 

anropsstyrd linjetrafik i ringbilsområden för allmänheten och skoltrafiken 

övergick till rena skolbilar. Detta medförde en stor besparing för kommunen.  

Nuvarande skolbilsavtal sträcker sig till 2023-06-30. 

Anledningen till förändringen av trafiken 2014 grundade sig på få allmänt 

åkande i dåvarande linjetrafik. 

Vill Åsele kommun införa en ny inomkommunal kollektivtrafiklinje krävs 

beslut om trafikplikt. Det är Region Västerbotten som beslutar om trafikplikt i 

Västerbottens län. De i sin tur uppdrar till Länstrafiken att upphandla trafiken. 

Kostnadsberäkning linjetrafik Fredrika – Åsele  

En 22 passare med två turer per skoldag beräknas kosta mellan 760 tkr och 1 

miljon kr/år. Priser maj 2020. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 2020-03-09, § 19 

Tjänsteskrivelse 

Lag 2010:1065 om kollektivtrafik 2 kap § 2 – 3  

Allmänna utskottet föreslår 
Att avslå möjligheten att för icke berättigade till skolskjuts att åka med i mån av 

plats i bussen. 

Att i samband med kommande skolbilsupphandling 2023 se över om det finns 

behov av allmän kollektivtrafik på vissa tänkta skolbilslinjer. 

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen  
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KS-2020-160 

§ 46 Beslut om obligatorisk utsortering av matavfall från 

hushållsavfall och därom jämförliga avfall 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med det regeringsbeslut som togs i juni 2018 och som trädde i kraft 1 

januari 2019 så ska kommunerna senast 1 januari 2021 tillhandahålla ett system 

för att samla in och transportera bort matavfall separat (15 a § 

Avfallsförordningen). 

Hushållen sorterar ut sitt matavfall i ett kärl med mellanvägg och separata lock 

som ur arbetsmiljösynpunkt töms med sidlastande avfallsbil under samma 

körtur. Detta medför inte ökade transporter för insamlingen samt att hushållen 

endast behöver hantera ett kärl. För verksamheter och företag så sker tömning 

av separata kärl för mat- respektive restavfall.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet föreslår 
Att införa obligatorisk utsortering av matavfall från hushållsavfall och därom 

jämförligt avfall i Åsele kommun. 

Att ansöka om dispens från insamling av matavfall till och med 2023-01-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    

Allmänna utskottet 2020-05-12 Sida 11 av 17 
 

________________________________________________________________________________________ 
Allmänna utskottet 
Signatur 

 

KS-2020-202 

§ 47 Remiss: Naturreservat Börtingberget 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har skickat förslag till beslut om skötselplan för Böringbergets 

naturreservat i Åsele kommun. 

Åsele kommun har ett stort antal naturreservat, nationalpark och andra 

skyddade områden. 

Förslag till yttrande: 

Åsele kommun tillstyrker inte att ett nytt naturreservat bildas, men om 

Länsstyrelsen ändå beslutar om det vill Åsele kommun att: 

- förutsättningarna för jakt (små- och högvilt) inte ändras 

- reservatföreskrifterna tillåter skoterkörning vintertid så att miljöanpassat 

nyttjande av området inte störs i all för hög grad 

- lokala entreprenörer anlitas vid åtgärder inom reservatet 

Åsele kommun betonar att rätten att köra snöskoter på snötäckt väl tjälad mark 

inte ska försämras i och med inrättandet av reservatet i jämförelse med de 

regler som gäller före reservatets inrättande. 

Åsele kommun vill att reservatföreskrifterna ska medge möjligheter för 

besöksnäringen att nyttja området så länge det inte motverkar reservatets 

syften, samt att länsstyrelsen vid åtgärder i reservatet har besöksnäringens 

förutsättningar i åtanke. 

Åsele kommun betonar att reservatsanordningar ska underhållas och reservatet 

behållas i gott skick. 

Beslutsunderlag 
Remiss: Börtingbergets naturreservat med bilagor 

Tjänsteskrivelse från miljö- och bygg 

Allmänna utskottet beslutar 
Att lämna yttrande enligt ovan 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Västerbotten  
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KS-2018-637 

§ 48 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.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens reglemente 

Allmänna utskottet föreslår 
Att kommunstyrelsens reglemente §§ 12 och 13 om styrelsens respektive 

utskottens sammanträden kompletteras med föreslaget tillägg. 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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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. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll LYSTKOM 2020-04-27, § 15 

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

med plan 2022 - 2024. 

Allmänna utskottet föreslår 
Att LYSTKOM förslag till budget 2021, investeringsbudget 2021 samt plan 2022 

- 2024 bifalls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KS-2020-276 

§ 50 Åsele marknad 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Varje år 3e helgen i juli anordnas Åsele marknad, med ett besöksantal på ca 

150 000 människor.  

På grund av det rådande läget med pandemin covid-19 och regeringsbeslut om 

att inte tillåta folksamlingar på mer än 50 personer under hela år 2020 

Allmänna utskottet beslutar 
Att ställa in Åsele marknad 2020 på grund av pandemin som råder 

Att återbetala avgifter för sökta serveringstillstånd för servering under Åsele 

marknad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Fritid, turism och kultur 

Företag som sökt serveringstillstånd 



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    

Allmänna utskottet 2020-05-12 Sida 15 av 17 
 

________________________________________________________________________________________ 
Allmänna utskottet 
Signatur 

 

KS-2020-277 

§ 51 Omfördelning inom budgetramar för Åsele marknad 
 

Ärendebeskrivning 
Varje år 3e helgen i Juli anordnas Åsele marknad, med ett besöksantal på ca 

150.000 människor. Under marknaden så hjälper föreningar till att anordna 

aktiviteter, städa, sköta campingar m.m       

När marknaden nu ställs in så går dessa föreningar miste om denna intäkt.   

Beslutsunderlag 
Bilaga: Extra föreningsstöd 

Allmänna utskottet föreslår 
Att omfördela 200.000kr inom budgetramarna satta för Åsele marknad till 

föreningar inom Åsele kommun som påverkas av den inställda marknaden. 

Att fritid, turism och kultur får mandat att fördela det extra föreningsstödet till 

de föreningar som uppfyller kraven i bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 52 Delgivningar 
 

1 

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

20:17 

Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen m.m. 

20:18 

2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för år 2020. 

20:19 

Överenskommelse om avvikelse för lag och avtal gällande hantering av 

semester för semesteråret 2020. 

20:21 

Feriearbete/Sommararbete 2020. 

20:22 

Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i Bilaga M till 

Allmänna bestämmelser (AB) och HÖK 18. 

20:23 

Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam kommentar gällande 

arbetsbrist m.m. 

20:24 

Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m.m. 

2 

SmåKom information. 

SmåKom nyhetsbrev maj. 

3 

Aktuell Hållbarhet nyhetsbrev: 

2020-04-17, 2020-04-24 & 2020-04-30. 

4 

Svensk Vindenergi: 

Vindnytt april 2020. 

Pressmeddelande vindkraft fortsätter öka trots ekonomisk oro. 

  

http://www.skl.se/
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5 

Svemin nyhetsbrev april 2020. 

6 

Nordens välfärdscenter – Debatt om digitaliserad vård och omsorg. 

7 

Myndigheten för delaktighet nyhetsbrev april. 

8 

På gång på Fores, nyhetsbrev april. 

9 

Ny film om klimatanpassning från SMHI. 

10 

Till Kommunstyrelsen och den nämnd det berör - från Svenska 

Ridsportförbundet. 

11 KS-2020-76 

Synpunkter från hemsidan: 

Öppettider på ÅVC 

12 KS-2019-683 

Dom från förvaltningsrätten. 

13 KS-2020-256 

Verksamhetsberättelse för upphandlingsenheten 

14 

Lystkom: 

Ansökningsprocess för medlemskap – KS-2020-250. 

Revisionsberättelse 2019 – KS-2020-253. 

Regler för hantering av verksamhetsförändringar, utökningar och 

neddragningar för Lystkoms verksamheter – KS-2020-254. 

Redovisning av hur det ekonomiska engagemanget ser ut för en ny 

medlemskommun som ansluter sig till Lystkom – KS-2020-255. 

2020 års tidsplan för direktionens ärenden – KS-2020-257. 

15 

Tillfälligt vistelse 2 kap 6 § SoL. 

Det har in kommit från flera kommuner, 38 st. 

Allmänna utskottet föreslår 
Att delgivningarna läggs till handlingarna 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 


