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§ 18 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista med medföljande handlingar har skickats ut. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att fastställa föredragningslistan. 
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KS-2021-10 

§ 19 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Chef för fritid, turism och kultur deltar för en dialog om bygdeavgiftsmedel 

och möjligheter att använda medel som inte söks i år för att stötta föreningarna 

under pandemin. Detta görs i samråd med länsstyrelsen.  

Affärscoach från ÅNS deltar för att informera om förslag till serviceplan 

gällande offentlig och kommersiell service i glesbygd.  

Ekonomichef informerar om årsredovisning 2020. Siffror för kommunen 

presenteras, inför kommunstyrelsens sammanträde kommer den totala 

koncernredovisningen vara klar.  

Allmänna utskottet beslutar 
Att notera informationen. 
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KS-2021-123 

§ 20 Årsredovisning 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2020 har upprättats.  

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

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 

Allmänna utskottet föreslår 
Att godkänna årsredovisning 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KS-2021-24 

§ 21 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 föreslår 
Att godkänna utbetalning av partistöd till alla partier som inlämnat godkänd 

redovisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KS-2021-96 

§ 22 Samisk kulturbuss Julla Majja 
 

Ärendebeskrivning 
V8-biblioteken har fått bidrag från Kulturrådet för att undersöka möjligheterna 

för att en samisk kulturbuss åker runt i våra kommuner. Det här året 2021 är 

projektets sista år och sedan är vår förhoppning att denna buss kan fortsätta 

rulla i vår ordinarie verksamhet. Biblioteken i dessa kommuner står för 

personal och andra administrativa kostnader, den finansiering som vi är i 

behov av är driftkostnaden i första hand för 2022. Projektet är ett samprojekt 

med ingående kommuners V8-samarbete och förvaltningskommunerna. 

Kulturbussen är viktig för urfolket samerna, både barn, vuxna och de äldre 

men viktigt att poängtera är att alla är välkomna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Brev från Gunilla Pettersson 

Budget för Samiska kulturbussen 2022 

Utredning av Tomas Bokstad – Biblioteken i Västerbotten och den samiska 

befolkningen 

Allmänna utskottet beslutar 
Att kostnaden belastar den samiska förvaltningskommunen med 22 000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kulturansvarig  

Samisk koordinator 

Chef fritid, turism och kultur  
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KS-2021-30 

§ 23 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. 

Beslutsunderlag 
Inkomna ansökningar 

Sammanställning, förslag fördelning av medel 

Allmänna utskottet beslutar 
Att uppdra till verksamheten att föreslå ett till tillägg till handlingsplanen för 

att skapa möjlighet att stötta föreningar i kommunen under pandemin. 

Förslaget ska redovisas för kommunstyrelsen 15 april. 

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

Att Norra Fredrika Fiskevårdsområde beviljas medel under förutsättning att 

kompletterande handlingar inlämnas. 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Chef fritid, turism och kultur  
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KS-2021-117 

§ 24 Medfinansiering Leader Lappland verksamhetsår 

2022 
 

Ärendebeskrivning 
Leader Lappland 2020 är del av EUs landsbygdsprogram för lokalt ledd 

utveckling. Varje programperiod beslutas om Leader-områden och 2015-05-05 

tog allmänna utskottet beslut om att Åsele deltar i Leader Lappland 2020 och 

medfinansierar programmet under 2015 – 2022.  

Under januari 2021 inkom Leader Lappland med en förfrågan om ytterligare 

medfinansiering under 2022 med 32 437 kr utöver de tidigare beslutade 57 063 

kr. Detta beror på att det är förseningar i uppstarten av den nya 

programperioden för 2021 - 2027 och därmed har regeringen tagit beslut om två 

förlängningsår av det gamla programmet. Regeringen ger då möjlighet till 

ytterligare 10 Mkr under de två åren (5 Mkr/år) för att fortsätta arbetet men 

projekt och drift, men det kräver 33 % offentlig medfinansiering. Det söks från 

medlemskommunerna och Region Västerbotten och Region Norrbotten. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, Leader Lappland 2020 

Delrapport, Leader Lappland 2020 

Allmänna utskottet 2015-05-05, § 94 

Allmänna utskottet beslutar 
Att Åsele kommun medfinansierar Leader Lappland 2020 med ytterligare 

32 437 kr för år 2022. 

Att medel för medfinansiering budgeteras till och belastar KS objekt 1055 

Medfinansiering EU. 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Leader Lappland 2020  

Ekonomi  
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KS-2021-121 

§ 25 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 

Jäv 
Andreas From (s) anmäler jäv. 

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

Att godkänna årsredovisning för 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KS-2021-122 

§ 26 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 föreslår 
Att notera informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KS-2020-521 

§ 27 Yttrande om remiss gällande utpekade 

riksintressen för kommunikationer 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har begärt in yttrande från Åsele kommun angående förslag om 

riksintressen för kommunikationer som Trafikverket har ute på remiss och som 

länsstyrelsen ska svara på. 

I remissunderlaget kommer ej våra riksvägar 90 och 92 att omfattas av 

riksintresse. 

Då dessa tjänar som viktiga vägar för skogsindustrin och dess 

råvaruförsörjning bör dessa omfattas av riksintresse. 

Av trafikverkets bedömningskriterier framgår det att Massaindustrin är av 

riksintresse och då bör även råvaruförsörjningens transportstråk omfattas. 

Länsstyrelsen har fått Trafikverkets förslag till reviderat utpekande av 

riksintressen för kommunikationer på remiss. I Västerbottens län föreslås att 

två riksintressen ska läggas till och att sex riksintressen ska tas bort (se vilka 

nedan). I remissen ingår en förteckning över riksintresseanspråk och generella 

funktionsbeskrivningar. Trafikverket har också tagit fram en karttjänst som 

visar anspråken. Syftet med remissen är att inhämta synpunkter på om 

riksintresseanspråken fungerar som planeringsunderlag för att hantera 

riksintressen i samhällsplaneringen. Mer info om remissen finns på 

Trafikverkets webbplats. Tanken är att Länsstyrelsen ska inhämta synpunkter 

från Region Västerbotten och länets kommuner och lämna ett samlat svar till 

Trafikverket. 

Tillkommande: Väg 363 delen mellan Umeå godsbangård och 

cirkulationsplatsen 363/E12/92 

Avgående:  Väg 90,E45-länsgräns Västernorrland 

Väg 92,E12-E45, Vännäs-Dorotea 

Väg 95 Norrbottenslän-Skellefteå 

Väg 364/774 anslutning Skellefteå flygplats 

Väg 372 E4 till Sävenäs 

Väg 1132 E45 Sorsele-E12 

Beslutsunderlag 
Förteckning förändrade riksintresseanspråk 

Förslag till yttrande 
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Allmänna utskottet beslutar 
Att lämna följande yttrande: 

Åsele kommun anser att RV 90 och 92 bör fortsatt vara av riksintresse för 

kommunikationer då dessa sträckningar har en avsevärd betydelse som 

matarleder till skogsindustrin och deras pappersmassefabriker och sågverk. 

En industri som klassas som av riksintresse och då bör även 

råvaruförsörjningen till dessa industrier vara av samma betydelse för 

riksintresset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Västerbotten  
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KS-2021-124 

§ 28 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 föreslår 
Att godkänna uppföljning och insända redovisningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KS-2020-458 

§ 29 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 

Yrkande 
Torsten Lundborg (L) yrkar att prislappsmodellen införs.  

Allmänna utskottet föreslår 
Att avslå motionen. 
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Reservation 
Torsten Lundborg (L) reserverar sig mot beslutet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KS-2021-70 

§ 30 Kulturstipendium 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun har annonserat om nomineringar till 2020 års kulturstipendium. 

De inkomna förslagen är: 

1. Emma Hellgren 

2. Ninni Näs 

3. Jörgen Eriksson 

Beslutsunderlag 
Inkomna nomineringar med motivering 

Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet beslutar 
Att Emma Hellgren tilldelas kulturstipendium 2020. 

 

Sammanträdet ajourneras kl 10.00 – 10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Fritid, turism och kultur  
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KS-2021-119 

§ 31 Förslag till flerårsbudget - Överförmyndarnämnden i 

södra Lappland 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt samverkansavtalets 9 § ska värdkommunen fastställa budget för 

nämndens verksamhet efter samråd med övriga samverkanskommuner i 

enlighet med reglerna i Kommunallag (2017:725) 9 kap 26 §. 

Förslag till flerårsbudget ska presenteras för övriga samverkande kommuner 

senast den 1 mars varje år. Nämndens årsbudget ska presenteras samma 

kommuner senast den 1 juni varje år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med budgetförslag Överförmyndarnämnden i södra Lappland  

Allmänna utskottet beslutar 
Att godkänna förslag till flerårsbudget för Överförmyndarnämnden i södra 

Lappland. 

Att årligen följa upp den samlade överförmyndarverksamhetens kostnader och 

verksamhet i Åsele kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Överförmyndarnämnden i Södra Lappland 

Ekonomi  
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KS-2021-115 

§ 32 Jakträttsupplåtelse jaktåret 2021 - 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om jakträttsupplåtelse har inkommit, jakträtt gäller inom Älgsjö 

viltvårdsområde. 

Sökande har tidigare erhållit jakträttsupplåtelse för Älgsjö viltvårdsområde. 

Beslutsunderlag 
Mail 

Allmänna utskottet beslutar 
Att bevilja sökande jakträttsupplåtelse för tiden 2021-0701 – 2022-06-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Jaktansvarig  
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KS-2019-604 

§ 33 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 föreslår 
Att anta Serviceplan för Åsele kommun 2021 – 2023. 
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Kommunstyrelsen  
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KS-2021-11 

§ 34 Kurser / Konferenser 
 

Inbjudan till hållbarhetskonferens 
30 mars kl. 9-12, digital konferens. 

Intern kontroll för nämndsledamöter 
14 juni kl. 13-16:15, distansutbildning. 

Regional utveckling 2021 
5 maj, kl. 9:30-15:30, digitalt via länk. 

SKR, Lansering av ny rapport 
Tyngre transporter på det kommunala vägnätet. 

25 mars kl. 10-11:30. 

Omvänd Kollektivtrafik 
Webbinarium 24 mars kl. 10-11. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att inbjudningarna läggs till handlingarna. 
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§ 35 Delgivningar  
 

1 

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

21:12 

Budgetförutsättningar för åren 2021–2024. 

2 

Nyhetsbrev Offentlig fastigheter: 

Nr 4 2021. 

Nr 5 2021. 

Nr 6 2021.  

3 

Nyhetsbrev SmåKom Mars. 

4 KS-2021-122 

Lystkom information: 

Val av representanter till Lycksele kommuns ägarsamråd med Lystkom 2021 

5 

Nyhetsbrev Energikontor Norr: 

Februari, Om oss, utställning och solceller. 

6 

Svensk vindenergi: 

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

Vind 2021 digitalt event. 

7 

Nyhetsbrev Göteborgsregion: 

Nyhetsbrev Februari. 

Nyhetsbrev Mars. 

8 

Nyhetsbrev Svenska Institutet: 

Ansök till SAYP 2021. 

Nyhetsbrev mars. 

  

http://www.skl.se/
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9 

Nyhetsbrev Länsstyrelsen: 

Miljösamverkan Sverige, Verksamhetsberättelse 2020. 

10 

Nyhetsbrev WWF: 

Earth Hour 2021. 

One planet city Challenge 2021-2022. 

11 

Svenska Kraftnät: 

Planerade underhållsarbeten. 

12 

Telia moderniserar nätet i er kommun. 

13 KS-2021-23 

Dialogmöte kontaktpersoner 2021-02-18. 

Kommundialoger 2021-02-25—26. 

 

Allmänna utskottet föreslår 
Att delgivningarna läggs till handlingarna. 
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