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KS 2020-37 

§ 47 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 

Renens Kabel-TV och Internet  
IT-chef visar statistik och ekonomi i Renens Kabel-TV och Internet och den 

utredning som är gjord för att se över möjligheten att skapa en egen 

resultatenhet för verksamheten alternativt att flytta över driften till Åsele Kraft 

AB. Det har också undersökts hur kraven på att tillåta tjänsteleverantörer i 

stadsnätet påverkar Renen och dess kunder.  

God och nära vård 
God och nära vård är ett statligt betänkande med flertalet delbetänkanden och 

handlar om att hitta former för att sätta patienten i fokus, jobba förebyggande 

och utifrån patientens behov istället för de fasta strukturer och organisationer 

som finns idag. Södra Lappland är ett av fyra pilotområden i de fyra norra 

länen som ska testa metoden.  

Ekonomisk rapport, 5 månader 
Fritid, turism, kultur: Ingen genomförd marknad och tjänsten som 

destinationsutvecklare är fortfarande vakant. Corona har inneburit minskade 

uthyrning och därmed minskade intäkter.  

Kommunstyrelsen/administrativa: inga direkta avvikelser, svårt att 

prognostisera räddningstjänstens kostnader. 

Sociala: 3-månadersprognosen var baserad på felaktiga siffror som inte tog 

hänsyn till ökade kostnader under sommaren med semestervikarier. Negativa 

avvikelser finns framförallt inom vård inom SoL och HSL samt i mindre grad 

inom LSS. Inom IFO kommer en minskning om en socialsekreterare att göras 

under året. Kostnader för placeringar minskar enligt plan. Boendestöd har 

flyttats in under hemtjänstens organisation från 1 juni. En vakant enhetschef 

inom äldreomsorgen återbesätts inte. Fortsatta strukturomställningar behövs 

på sikt för att komma inom budget.  

Barn och utbildning: Prognosen är att både förskoleklass och grundskola samt 

frivilliga skolformer, dvs gymnasiet, kommer att få negativa avvikelser samt i 

mindre grad förskolan. Det jobbas under året med möjliga förändringar och 

besparingar inom lärarkåren, både inom vuxenutbildning och grundskola samt 

gymnasiekostnader. Det finns idag en lång kö till förskolan. I Fredrika sker just 

nu en utflyttning av flera familjer med många barn samt att familjer på egen 

hand ansöker om att barnen ska gå i Åsele istället för Fredrika vilket ger under 

10 barn i hela låg- och mellanstadiet. I förskolan finns dock många barn och 
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flera nyfödda som kommer att behöva plats. En översyn av lärarstrukturen 

behövs.  

Tekniska: Prognosen är ett underskott som framförallt finns inom fastigheter, 

vinterväghållning och jour/beredskap. En analys över siffrorna ska påbörjas. 

Det kommer att behöva ses över vad som ska göras i egen regi och vad som ska 

läggas ut på entreprenad i Åsele och Fredrika.  Det pågår både en översikt och 

nya avtal på affärsfastigheter för att få bättre kostnadstäckning. Beslutad 

taxeförändning på VA kommer att bidra till bättre resultat.  

Sammanfattning: Med verksamheternas kostnader, justeringar i skatteintäkter 

och statsbidrag är prognosen att vi gör ett samlat positivt resultat på ca 2 Mkr.  

Investeringarna i alla verksamheter går i stort sett enligt lagda planer med 

mindre avvikelser och förskjutningar i tid.  

Alla verksamheter uppmanas att spara och försöka bidra till ett plusresultat för 

året. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att notera informationen 
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§ 48 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista har skickats ut med medföljande handlingar. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att fastställa föredragningslistan  
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KS-2020-298 

§ 49 Ekonomisk redovisning jan - maj 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-12 att en ekonomisk redovisning av 

kommunstyrelsens verksamhetsområde ska ske vid varje 

kommunstyrelsesammanträde samt att en åtgärdsplan bör redovisas om inte en 

budget i balans kan presenteras. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk redovisning jan - maj 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna den ekonomiska redovisningen 

Att uppmana alla verksamheter till att jobba med sina kostnader 

Att verksamheter som prognostiserar underskott presenterar ytterligare 

åtgärder för att komma inom ram vid delårsbokslutet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Ekonomi 

Verksamhetschefer  
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KS-2019-579 

§ 50 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 2020-05-12, § 41 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta reviderad allmänna lokala ordningsföreskrifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige  
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KS-2020-92 

§ 51 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 2020-05-12, § 45 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att möjligheten att för icke berättigade till skolskjuts att åka med i mån av plats 

i bussen inte är möjlig enligt dagens upphandling. 

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

behov av allmän kollektivtrafik på vissa tänkta skolbilslinje. 

Beslut skickas till Frågeställaren av medborgarförslaget 
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KS-2020-160 

§ 52 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 2020-05-12, § 46 

Kommunstyrelsen beslutar 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Tekniska  
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KS-2020-277 

§ 53 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 2020-05-12, § 51 

Kommunstyrelsen beslutar 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Fritid, turism och kultur  
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KS-2020-267 

§ 54 Tillförordnad kommunchef 
 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2014 har tjänsten som kommunchef tillförordnats Nils-Petter Grenholm, 

men två år i taget. Nuvarande tillförordnande upphör 2020-08-31. 

Beslutsunderlag 
Personalutskottet 2020-05-19, § 14 

Yrkande 
Tommy Danielsson (s) yrkar bifall till personalutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att förordnandet förlängs till 2021-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunchef 

Löner  
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KS-2020-219 

§ 55 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Lag 

(2014:132) 
 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

Lagen om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst är en frivillig 

möjlighet för kommuner att införa ekonomiskt stöd för anskaffning och 

anpassning av ett motorfordon till personer med funktionsnedsättning.  

Lagen infördes år 2014 och gäller för personer som är beviljad rätt till färdtjänst 

men som på grund av ålder inte har rätt till bilstöd via socialförsäkringsbalken 

52 kap.  

Nuläge 

Den 18 februari inkom till kommunfullmäktige en ansökan om mobilitetsstöd 

som komplement till färdtjänst, ansökan har handlagts men ansökan har 

avvisats då kommunfullmäktige i Åsele kommun inte har fattat beslut om att 

mobilitetsstöd ska införas. 

När en kommun får in en ansökan om mobilitetsstöd, men kommunen inte har 

infört sådant stöd, bör kommunen fatta ett skriftligt avvisningsbeslut. 

Motiveringen till avvisningsbeslutet är att kommunfullmäktige inte har infört 

mobilitetsstöd i Åsele kommun.  

Målgruppen för det ekonomiska stödet som mobilitetsstöd innebär har enligt 

lagens proposition varit personer som är beviljad rätt till färdtjänst och som har 

ett dokumenterat resbehov om ca 200 färdtjänstresor per år. Mobilitetsstödet 

och färdtjänsten är en betydelsefull samhällsservice för personer med 

funktionsnedsättning. Inom transportpolitiken har dessa båda stödformer en 

viktig uppgift att fylla som komplement till kollektivtrafiken. 

När en kommun inför mobilitetsstöd äger varje kommun frågan om riktlinjer 

och kriterier för mobilitetsstödet. Kriterierna kan exempelvis avse belopp, 

miljöbilskrav eller begränsning av rätten till färdtjänstresor enligt 12 § 

Färdtjänstlagen. 

Det finns dock ett behov av tydliga kriterier och riktlinjer för att säkerställa 

rättssäkerheten och likställighetsprincipen. Det är även viktigt att framhålla att 

kommunen ska få lämna stödet under förutsättning att den som ska ta emot 

stödet samtycker till stödet och har tillstånd till färdtjänst enligt lagen om 

färdtjänst samt inte har rätt till bilstöd enligt socialförsäkringsbalken. 
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Omsorgs- och utbildningsutskottet har beslutat att upprätta riktlinjer och 

kriterier för handläggning av mobilitetsstöd enligt lag 2014:132  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-05-05, § 17 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att införa mobilitetsstöd enligt lag 2014:132 i Åsele kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige  
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KS-2020-223 

§ 56 Handlingsplan POSOM 
 

Ärendebeskrivning 
POSOM är en ledningsfunktion för ledning och samordning av insatser för 

psykiskt och socialt omhändertagande av människor i kris- och 

katastrofsituationer. Huvuduppgiften för POSOM är att i det akuta skedet 

stödja individer och familjer, upprätta stödcentra och samverka med övriga 

organisationer som berörs av händelsen. POSOM vänder sig till de personer 

som vistas i kommunen. Verksamheten ska bygga på kunskap och erfarenhet 

från olika områden. POSOM består därför av representanter från olika 

kommunala verksamheter samt externa myndigheter och organisationer som, 

inom sina respektive organisationer och nätverk, bidrar med stödpersoner som 

genomför det psykiska och sociala omhändertagandet. 

Samverkan mellan Dorotea och Åsele kommuner 

Dorotea och Åsele samverkar i ledningsfrågor vid planering, utbildning och 

kvalitetshöjande insatser för stärkt beredskap vid allvarliga eller extraordinära 

händelser i kommunerna. Respektive kommunen svarar för egen POSOM 

organisation och egna rutiner som utgår från gemensam grund. Vid förfrågan 

bistår respektive kommun den andre med insatser som är möjliga att 

genomföra. 

Mål och syfte 

Dorotea och Åsele kommuner ska upprätthålla en god kvalitet gällande 

psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser som berör 

många. 

Handlingsplan POSOM föredrogs och godkändes av ledningsgrupp vid möte 

mars 2020 med beslut att delge Kommunstyrelse för kännedom. Fortsatt 

process för implementering i verksamheten pågår.  

Beslutsunderlag 
POSOM handlingsplan med bilagor 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-05-05, § 18 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta handlingsplanen 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige  
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KS-2020-226 

§ 57 Handlingsplan Våld i nära relation - insatser enligt 

socialtjänstlagen 
 

Ärendebeskrivning 
Individ- och familjeomsorgen har tagit fram ny handlingsplan för 

verksamhetens arbete med våld i nära relationer. 

Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa kvaliteten för individ- och 

familjeomsorgens stöd och hjälp till vuxna och barn som utsätts för våld i nära 

relationer. Handlingsplanen ska göra det lättare att komma rätt i kontakterna 

med samverkansaktörer, höja medvetandenivån och kunskapen om vilket stöd 

som erbjuds till våldsutsatta och deras familjer i Åsele kommun.  

Beslutsunderlag 
Handlingsplan Våld i nära relationer 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-05-05, § 19 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta handlingsplan för våld i nära relationer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige  
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KS-2020-234 

§ 58 Riktlinjer gällande Lag om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM) 
 

Ärendebeskrivning 
Nya riktlinjer upprättas då de tidigare riktlinjerna upprättades 2010 av 

socialnämnden. Syftet med riktlinjerna är att bidra till mer enhetliga 

bedömningsgrunder samt att garantera likställighet och rättssäkerhet. Riktlinjer 

är tolkningar av lagtexter, författningar, domar och utlåtanden från 

Socialstyrelsen eller justitieombudsmannen.  

Riktlinjerna ska vara vägledande i beslutsfattande och fungera som omsorgs- 

och utbildningsutskottets styrdokument för de socialsekreterare som utreder 

ärenden i enlighet med Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. 

Bedömning 

Riktlinjerna säkerställer att myndighetsutövningen sker enligt samma 

bedömningsgrunder samt att omsorgs- och utbildningsutskottet föreslås 

besluta att anta riktlinjerna som sina egna. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer gällande LVM 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-05-05, § 20 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att anta riktlinjerna som sin egen upprättad rutin gällande Lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM).  

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Socialchef 

IFO-chef 

Socialsekreterare  
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KS-2020-238 

§ 59 Reducering av barnomsorgstaxan vid ev. stängning 

under Coronatid 
 

Ärendebeskrivning 
Det råder för närvarande en allmän smittspridning i samhället gällande covid- 

19, detta medför att förskole- och fritidsverksamheten kan komma att behöva 

stänga avdelningar p.g.a. personalbrist vilket medför att vissa vårdnadshavare 

och dess barn inte får komma till förskola/fritidshem och bruka sin placering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-05-05, § 23 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att införa reducering av barnomsorgstaxan om man inte får bruka sin 

placering vid en eventuell stängning som beror på personalbrist med anledning 

av covid-19. Reduceringen gäller vid en eventuell stängning som varar mer än 

fem verksamhetsdagar. 
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KS-2020-239 

§ 60 Implementering av Lag (2020:148) om tillfällig 

stängning av verksamheter på skolområdet vid 

extraordinära händelser i fredstid 
Ärendebeskrivning 
Den 19 mars år 2020 beslutade riksdagen om en ny lag som ger regeringen och 

skolhuvudmannen möjlighet att besluta om stängning av förskoleenheter, 

skolenheter, fritidshem och annan verksamhet enligt skollagen (2010:800). 

Regeringen har utfärdat en anslutande förordning och bemyndigat 

Myndigheter för samhällsskydd och beredskap att utfärda närmare föreskrifter 

rörande samhällsviktig verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid 

extraordinära händelser i fredstid 

Förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av viss smitta 

Föreskrifter (MSBFS 2020:3) och allmänna råd (2020:4) om omsorg för barn med 

vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-05-05, § 24 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att beslut om vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg vid 

stängning delegeras till skolchef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Barn och utbildning  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2020148-om-tillfallig-stangning-av_sfs-2020-148
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2020148-om-tillfallig-stangning-av_sfs-2020-148
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020115-om-utbildning-i-vissa_sfs-2020-115
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020115-om-utbildning-i-vissa_sfs-2020-115
https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/forfattningar/msbfs-2020-3-foreskrift.pdf
https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/forfattningar/msbfs-2020-4-allmanna-rad.pdf
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KS-2020-259 

§ 61 Gymnasiesamverkan 
 

Ärendebeskrivning 
Frågan om gymnasieutbildning och gymnasieskolor i Region 10 och länet är en 

fråga som diskuterats under lång tid. Hösten 2017 ombads kommunerna fatta 

beslut om hur de vill gå vidare i samverkan inom de gymnasiala 

utbildningarna med vid det tillfället fanns ingen konsensus i frågan och ett 

fördjupat samarbete lades på is.  

Under vintern 2019 återaktualiserades frågan av skolcheferna då man anser att 

kostnaderna för gymnasieutbildningarna är för höga, vilka också tydliggjorts i 

några kommuners nya budgetfördelningsmodeller. Arbetet har fortsatt under 

2019 och det beslutades att ett beslutsunderlag för bildandet av ett förbund i 

frågan skulle finnas klart under våren 2020.  

Respektive kommun i Region 10 ska under andra kvartalet 2020 fatta beslut om 

man vill gå i ni ett gymnasieförbund. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag gymnasieförbund Region 10 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2020-05-05, § 27 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att Åsele kommun ska ingår i fortsatt arbete med gymnasieförbund 

tillsammans med andra kommuner i Region 10.  
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KS-2020-177 

§ 62 Ansökan om tobakstillstånd: Västertoppen AB 
 

Ärendebeskrivning 
Västertoppen AB har 2019-10-25 ansökt om tillstånd enligt 5 kap 1 § lag om 

tobak och liknande produkter att sälja tobaksprodukter vid Handlar’n i 

Fredrika. 

Företaget och personer med betydande inflytande (PBI) har prövats enligt 5 

kap §§ 1-3 lag om tobak och liknande produkter. I samband med prövningen 

har ägarförhållanden, registreringsbevis från Bolagsverket, 

egenkontrollprogram, uppgifter från Kronofogden samt remissyttranden från 

Skatteverket om sökande granskats. Under prövningen framkom ett fåtal 

tidigare historiska betalningsanmärkningar, men inga nuvarande finns för 

företaget.  

Skäl till beslut 

Mot ovanstående bakgrund bedöms Västertoppen AB uppfylla de krav 

tobakslagen ställer för att kunna beviljas det sökta försäljningstillståndet för 

tobaksvaror. Observera dock att tillståndet kan komma att omprövas om 

betalningsanmärkningar eller skulder uppstår för företaget, eftersom god 

ekonomisk skötsamhet är ett krav enligt tobakslagen. 

Övrigt/information 

Tillståndet omfattar inte försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. Observera att det enligt 5 kap 15 § lag (SFS 2018:2088) om 

tobak och liknande produkter råder anmälningsplikt för försäljning av den 

typen av produkter. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 

Yttranden 

Lag (SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att med stöd av 5 kap 1 § lag (SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter 

bevilja Västertoppen AB, org.nr: 556888-1998, tillstånd att bedriva detaljhandel 

med tobaksvaror på Umevägen 10, 919 93 Fredrika. 

Tillståndet gäller tillsvidare i den lokal som angetts på ovan nämnda adress. 

Vidare beslutar Kommunstyrelsen att följande villkor ska gälla: 

• Verksamhetsutövare ska på begäran från kontrollmyndigheten kunna 

uppvisa tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088
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• Det ska finnas ett system för egenkontroll som säkerställer att 

verksamheten följer tobakslagen. Egenkontrollprogrammet ska 

revideras regelbundet. 

• Förändringar i verksamheten ska i god tid anmälas till kommunen. 
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KS-2020-178 

§ 63 Ansökan om tobakstillstånd: Åselehallen AB 
 

Ärendebeskrivning 
Åselehallen AB har 2019-10-14 ansökt om tillstånd enligt 5 kap 1 § lag om tobak 

och liknande produkter att sälja tobaksprodukter vid ICA Åsele. 

Företaget och personer med betydande inflytande (PBI) har prövats enligt 5 

kap §§ 1-3 lag om tobak och liknande produkter. I samband med prövningen 

har ägarförhållanden, registreringsbevis från Bolagsverket, 

egenkontrollprogram, uppgifter från Kronofogden samt remissyttranden från 

Skatteverket om sökande granskats. Under prövningen framkom inget som gör 

att sökande inte skulle uppfylla tobakslagens krav. 

Skäl till beslut 

Mot ovanstående bakgrund bedöms Åselehallen AB uppfylla de krav 

tobakslagen ställer för att kunna beviljas det sökta försäljningstillståndet för 

tobaksvaror. 

Övrigt/information 

Tillståndet omfattar inte försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. Observera att det enligt 5 kap 15 § lag (SFS 2018:2088) om 

tobak och liknande produkter råder anmälningsplikt för försäljning av den 

typen av produkter. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 

Yttranden 

Lag (SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att med stöd av 5 kap 1 § lag (SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter 

bevilja Åselehallen AB, org.nr: 556821-9512, tillstånd att bedriva detaljhandel 

med tobaksvaror på Centralgatan 32, 91931 Åsele. 

Tillståndet gäller tillsvidare i den lokal som angetts på ovan nämnda adress. 

Vidare beslutar Kommunstyrelsen att följande villkor ska gälla: 

• Verksamhetsutövare ska på begäran från kontrollmyndigheten kunna 

uppvisa tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 

• Det ska finnas ett system för egenkontroll som säkerställer att 

verksamheten följer tobakslagen. Egenkontrollprogrammet ska 

revideras regelbundet. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088
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• Förändringar i verksamheten ska i god tid anmälas till kommunen. 
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Åselehallen AB 
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KS-2020-179 

§ 64 Ansökan om tobakstillstånd: OK Västerbotten 

ekonomiska förening 
 

Ärendebeskrivning 
Ok Västerbotten Ekonomisk förening har 2019-10-10 ansökt om tillstånd enligt 

5 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter att sälja tobaksprodukter vid 

OKQ8, Åsele. 

Företaget och personer med betydande inflytande (PBI) har prövats enligt 5 

kap §§ 1-3 lag om tobak och liknande produkter. I samband med prövningen 

har ägarförhållanden, registreringsbevis från Bolagsverket, 

egenkontrollprogram, uppgifter från Kronofogden samt remissyttranden från 

Skatteverket om sökande granskats. Under prövningen framkom inget som gör 

att sökande inte skulle uppfylla tobakslagens krav. 

Skäl till beslut 

Mot ovanstående bakgrund bedöms OK Västerbotten Ekonomisk förening 

uppfylla de krav tobakslagen ställer för att kunna beviljas det sökta 

försäljningstillståndet för tobaksvaror. 

Övrigt/information 

Tillståndet omfattar inte försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. Observera att det enligt 5 kap 15 § lag (SFS 2018:2088) om 

tobak och liknande produkter råder anmälningsplikt för försäljning av den 

typen av produkter. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 

Yttranden 

Lag (SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att med stöd av 5 kap 1 § lag (SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter 

bevilja OK Västerbotten Ekonomisk förening, org.nr: 794000-1063, tillstånd att 

bedriva detaljhandel med tobaksvaror på Centralgatan 44, 91931 Åsele. 

Tillståndet gäller tillsvidare i den lokal som angetts på ovan nämnda adress. 

Vidare beslutar Kommunstyrelsen att följande villkor ska gälla: 

• Verksamhetsutövare ska på begäran från kontrollmyndigheten kunna 

uppvisa tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088
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• Det ska finnas ett system för egenkontroll som säkerställer att 

verksamheten följer tobakslagen. Egenkontrollprogrammet ska 

revideras regelbundet. 

• Förändringar i verksamheten ska i god tid anmälas till kommunen. 
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Ok Västerbotten Ekonomisk förening 

OKQ8 Åsele  
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KS-2020-181 

§ 65 Ansökan om tobakstillstånd: Coop Nord 
 

Ärendebeskrivning 
Coop Nord Ekonomisk förening har 2019-10-29 ansökt om tillstånd enligt 5 kap 

1 § lag om tobak och liknande produkter att sälja tobaksprodukter vid Coop, 

Åsele. 

Företaget och personer med betydande inflytande (PBI) har prövats enligt 5 

kap §§ 1-3 lag om tobak och liknande produkter. I samband med prövningen 

har ägarförhållanden, registreringsbevis från Bolagsverket, 

egenkontrollprogram, uppgifter från Kronofogden samt remissyttranden från 

Skatteverket om sökande granskats. Under prövningen framkom inget som gör 

att sökande inte skulle uppfylla tobakslagens krav. 

Skäl till beslut 

Mot ovanstående bakgrund bedöms Coop Nord Ekonomisk förening uppfylla 

de krav tobakslagen ställer för att kunna beviljas det sökta 

försäljningstillståndet för tobaksvaror. 

Övrigt/information 

Tillståndet omfattar inte försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. Observera att det enligt 5 kap 15 § lag (SFS 2018:2088) om 

tobak och liknande produkter råder anmälningsplikt för försäljning av den 

typen av produkter. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 

Yttranden 

Lag (SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att med stöd av 5 kap 1 § lag (SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter 

bevilja Coop Nord Ekonomisk förening, org.nr: 794000-1162, tillstånd att 

bedriva detaljhandel med tobaksvaror på Storgatan 26, 91932 Åsele. 

Tillståndet gäller tillsvidare i den lokal som angetts på ovan nämnda adress. 

Vidare beslutar Kommunstyrelsen att följande villkor ska gälla: 

• Verksamhetsutövare ska på begäran från kontrollmyndigheten kunna 

uppvisa tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 
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• Det ska finnas ett system för egenkontroll som säkerställer att 

verksamheten följer tobakslagen. Egenkontrollprogrammet ska 

revideras regelbundet. 

• Förändringar i verksamheten ska i god tid anmälas till kommunen. 
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Coop Nord Ekonomisk Förening 

Coop Nord Åsele 
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KS-2020-233 

§ 66 Bygdeavgiftsmedel 2020 
 

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

vattenregleringsföretagen. Medlen ska användas för ändamål som främjar 

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

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-29 § 31, att medel utgår till följande: 

- Allmänna näringslivsfrämjande åtgärder 

- Insatser inom landsbygdsutveckling i enlighet med kommunens 

  landsbygdsutvecklingsprogram, lokal utvecklingsstrategi eller  

  föreningslivets utveckling   

- Medfinansiering av EU-projekt 

- Insatser inom idrott, kultur och hälsa           

Inkomna ansökningar för 2020 hamnar på 1 212 556 kr 

Att fördela i år finns 1 185 498 kr, 400 000 kr brukar gå till ÅNS. Då återstår 

785 498 kr att fördela 2020. 

Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningar 

Förslag på fördelning av bygdeavgiftsmedel 2020 

Jäv 
Linnéa Lindberg (Åp), Tommy Danielsson (s) och Anne Westman (Åp) anmäler 

jäv. 

Yrkande 
Gunnel Jonsson (s) yrkar att 10 000 kr omfördelas till Stiftelsen Kvarnbäcken 

från de föreslagna 90 000 kr till Sjönäs hembygdsförening. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att 10 000 kr omfördelas till Stiftelsen Kvarnbäcken från de föreslagna 90 000 kr 

till Sjönäs hembygdsförening 

Att i övrigt föreslå länsstyrelsen att bifalla förslaget till fördelning 

 

 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Västerbotten 

Fritid, turism och kultur  
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KS-2018-644 

§ 67 Valärende - Donationsfonden Lärarinnan Hanna 

Lindblads stiftelse 2019 - 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Av 7 § i stadgarna för Lärarinnan Hanna Lindblads stiftelse framgår att 

stiftelsens styrelse ska utses av Länsstyrelsen i Västerbottens län för en tid av 

fyra år efter förslag av Åsele kommun. 

Stiftelsens ändamål är att utdela avkastningen till studiebegåvade ungdomar 

inom Åsele kommun att användas för yrkesutbildning såväl inom traditionella 

som fria yrken. Stiftelsens styrelse avgör om utdelningen ska vara årlig. 

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter och lika många ersättare.  

Joel Hellman (Åp) har avsagt sig sitt uppdrag i stiftelsen och en ny ersättare ska 

väljas. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att nominera Anne Westman (Åp) 
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Anne Westman 

Löner  
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KS-2020-306 

§ 68 Anbud för ombyggnation av Åseborg projekt 3. 

Bofinken, Fyrklövern och Gullvivan 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun har genom anbudsförfarande inbjudit att lämna anbud på 

renovering Åseborg avdelningen Bofinken, Fyrklövern och Gullvivan. Sista dag 

för anbud var 9 juni. 

4 anbud har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Bakgrundsbeskrivning, äldreomsorg 

Beskrivning renovering, Åseborg 

Tidsplan för renovering Åseborg 

Anbud 

Muntlig information 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att anta anbud från Peab Sverige AB för ombyggnation av Bofinken, Fyrklöver 

och Gullvivan med tillägg enligt A, B och D till en total kostnad av 12 070 000 

kr. 
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Tekniska 

Sociala  
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§ 69 Delegeringsbeslut 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen kan nämnd delegera ärenden till utskott, ledamot eller ersättare i 

nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. 

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 

kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Kommun- 

styrelsen kan däremot återkalla lämnad delegering. 

OU 
KS-2020-34 

Protokoll 2020-05-05 

PU 
KS-2020-52 

Protokoll 2020-04-28 

Protokoll 2020-05-19 

AU 
KS-2020-51 

Protokoll 2020-05-12 

Kommunchef 
KS-2020-9 

Attestlistor 2020-02-01 – 2020-05-31 

Bostadsanpassningsbidrag 
KS-2020-120 

Redovisning april 2020. 

Ekonomichef 
KS-2020-307 

Omsättning av lån 

Rörelsekredit 

Kommunalråd 
KS-2020-308 

Serveringstillstånd KS-2019-297 
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KS-2020-301 

Delegationsbeslut socialsekreterare, flyktingsekreterare  
Delegationsbeslut avseende försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd 

än vad som följer av 4 kap 1 § SoL för perioden 2020-01-01 – 2020-05-

31,enligt lista 

Delegationsbeslut socialsekreterare, enhetschef 

handikappomsorgen  
Delegationsbeslut avseende annat bistånd i form av feriehemsvistelse, 

hemma- hos-insatser samt kontaktperson/familjehem för perioden 2020-01-

01 – 2020-05-31,enligt lista  

Delegationsbeslut enhetschef handikappomsorgen  
Delegationsbeslut avseende ärenden enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) för perioden 2020-01-01 – 2020-05-31, enligt 

lista 

Delegations beslut enhetschef, biståndsbedömare i 

äldreomsorgen 
Delegationsbeslut beträffande hjälp i hemmet, särskilt boende och annat 

bistånd som framgår av 4 kap 1 § SoL perioden 2020-01-01-2020-05-31 enligt 

lista. 

Delegations beslut administrativ assistent sociala avdelningen 
Delegationsbeslut avseende fastställda faderskap enligt FB 1:4 för perioden 

2020-01-01 – 2020-05-31 , antal 4 st enligt lista 

Delegationsbeslut avseende Faderskap, nedläggning av utredning jml 2:7 

FB för perioden 2020-01-01 – 2020-05-31, 0 st enligt lista 

Delegationsbeslut avseende Riksfärdtjänst enligt Riksfärdtjänstlagen §5 

perioden 2020-01-01 – 2020-05-31, antal 5st enligt lista 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna redovisning av delegationsbeslut 
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§ 70 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 KS-2020-309 

SmåKom information. 

SmåKom nyhetsbrev maj. 

3 KS-2020-309 

Aktuell Hållbarhet nyhetsbrev: 

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

4 KS-2020-309 

Svensk Vindenergi: 

Vindnytt april 2020. 

Pressmeddelande vindkraft fortsätter öka trots ekonomisk oro. 

5 KS-2020-309 

Svemin nyhetsbrev april 2020. 

6 KS-2020-309 

Nordens välfärdscenter – Debatt om digitaliserad vård och omsorg. 

7 KS-2020-309 

Myndigheten för delaktighet nyhetsbrev april. 

8 KS-2020-309 

På gång på Fores, nyhetsbrev april.  

http://www.skl.se/
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9 KS-2020-309 

Ny film om klimatanpassning från SMHI. 

10 KS-2020-309 

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 KS-2020-309 

Tillfälligt vistelse 2 kap 6 § SoL. 

Det har in kommit från flera kommuner, 38 st. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna   
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§ 70 Delgivningar 
 

1 KS-2020-309 

SKR Socialtjänst nyhetsbrev April 2020. 

2 KS-2020-309 

Barnombudsmannens årsrapport 2020. 

3 KS-2020-236 

Unik omfördelning av socialfondsmedel: 

Kompetensutveckling för permitterade varslade och anställd personal inom 

ekonomiskt utsatta branscher. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna 
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§ 70 Delgivningar 
 

1 

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

20:25 

Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till äldreomsorgen. 

20:26 

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på 

kommunala anläggningar. 

20:27 

Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att förstärka 

bemanningen med anledning av coronapandemin. 

2 KS-2020-309 

Havs- och vattenmyndigheten: 

Fiske av ål i havet stoppas under tre månader. 

3 KS-2020-309 

Lokal ledd utveckling genom Leader kommande programperiod. 

4 KS-2020-309 

Meddelande från SKR:s styrelse: 

Sammanträdesplan för 2021. 

Förbundsavgiften för 2021. 

5 KS-2020-309 

Aktuell Hållbarhet: 

Corona sänkte dagliga globala utsläpp med 17 procent. 

Experten Så överdriver svenska företag sitt Agenda 2030-arbete. 

Granskning Så olika visar klimatapparna dina CO2-utsläpp. 

Handavtryck - nytt uttryck för klimatpositiva åtgärder. 

Här är Sveriges miljöbästa kommuner 2020. 

6 KS-2020-309 

Befolkningens tankar kring resor i sommar - resultatet av enkäten. 

7 KS-2020-309 

Folkbildningens betydelse för samhället 2019. 

8 KS-2020-309 

Hela Sverige ska levas majbrev med nytt och nyttigt från hela Sverige. 

9 MB-2020-133, KS-2020-644 

Val av kontaktpolitiker till Vattenråd 11. 

  

http://www.skl.se/
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10 KS-2020-309 

Nyheter från 2030-sekretariatet. 

11 KS-2020-309 

Nytt i naturen 2 2020. 

12 KS-2020-309 

På gång på Fores!: 

Nyhetsbrev 11 maj. 

Nyhetsbrev 29 maj. 

13 KS-2020-309 

SmåKom nyhetsbrev juni. 

14 KS-2020-309 

Vindnytt från Svensk vindenergi. 

15 KS-2018-698 

Strategi för skydd av skog i Västerbottens län. 

16 KS-2019-561 

Kollektivtrafiken: 

Uppföljning per 200229. 

Information om gemensam beställningscentral. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna 

 


