


   ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

   Allmänna utskottet 2021-06-01 Sida 1 av 15 
 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutande  Andreas From  (s)  Ordförande 

  Jim Danielsson (c) Vice ordförande 

  Brage Sundberg (Åp) 

Närvarande ersättare Torsten Lundborg (L) 

  Tommy Danielsson (s) 

Övriga deltagare Pierre Danielsson, teknisk chef, § 49  

Roger Jansson, VD Åsele Energiverk AB, § 49 

Ove Nordin, ordförande Stiftelsen Åselehus samt ÅNS, § 49 

Urban Lindström, ordförande Hanna Lindblads stiftelse, § 49 

Jessica Oderstål, Förvaltare Stiftelsen Åselehus, § 49 

Katrin Normark Jonsson, näringslivschef, § 49 

Tommy Danielsson, ordförande Stiftelsen Kvarnbäcken 

Nils-Petter Grenholm, kommunchef 

Jeanette Olofsson, sekreterare 

 

Utses att justera Jim Danielsson  (c)   
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§ 48 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista med medföljande handlingar har skickats ut. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att fastställa föredragningslistan   
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KS-2021-10 

§ 49 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Energisparåtgärder 

Teknisk chef informerar om energisparåtgärder (KS-2021-249) då man i 

samband med den ekonomiska 3-månadersuppföljningen ser en risk att 

rambudget inte hålls för den tekniska verksamheten. Det jobbas därför med 

energisparåtgärder som kan minska driftkostnaderna under året. Det framhålls 

att investeringar i sådana åtgärder kan göra stor skillnad på framtida 

driftskostnader och man ser tydliga skillnader i under de kalla månaderna i 

fastigheter där åtgärder är genomförda. 

Taxor och avgifter 

Teknisk chef informerar om förändringar i taxor och avgifter som föreslås gälla 

från och med halvårsskiftet då volymmätning för verksamhetsavfall inte 

fungerat på ett rättvist sätt. Det föreslås istället en vikttaxa. Det jobbas också 

vidare med arbetet om att köpa in en våg och andra utvecklingsområden med 

hjälp av digitalisering. Inga större förändringar i övrigt föreslås inför taxor 2022 

från tekniska avdelningen men på sikt behöver taxorna justeras utifrån löpande 

kostnadsökningar. 

Inom VA behöver grundavgiften höjas med ca 3 % för att klara av de 

investeringar som är nödvändiga. Taxorna för fritidshus enligt schablon 

kommer att justeras upp från 50 till 80 m3 då förbrukningen av vatten ökar.  

Försäljning av mark 

Teknisk chef informerar om den försäljning av mark som finns på ärendelistan 

och visar karta över den aktuella marken. Dialog har hållits med Lantmäteriet 

då marken är i anslutning till strand och påverkas av strandskyddet. 

Hastigheter 

Miljö- och byggnadsnämnden har skickat en remissförfrågan till 

kommunstyrelsen gällande förändringar av hastigheter inom Åsele tätort. 

Trafikverket har lämnat förslag på ändringar som presenteras. 

Uppföljning bolag och stiftelser 

Bolag och stiftelser deltar och informerar om hur verksamheterna jobbar för att 

uppfylla sina mål, stadgar och bolagsordningar. 

Åsele Energiverk AB med dotterbolag 

Många åtgärder har genomförts inom de tre bolagen vilket gör att utvecklingen 

går bra just nu. Flertalet investeringar och omförhandlade avtal bidrar till den 

positiva utvecklingen. En av pannorna i värmeverket har nyligen bytts ut. 
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Pandemin ger dock fördröjning i utbytet av elmätare hos kunder. Ekonomin är 

i dagsläget stabil i alla tre bolag och likviditeten är god, vilket också till viss del 

beror av förbättrade avtal och effektivare verksamhet. De mål som är satta från 

kommunfullmäktige för bolagen ser ut att uppfyllas för året. 

Åsele Näringslivsstiftelse 

Katrin Normark Jonsson hälsas välkommen på sin första dag som 

näringslivschef då Calle Birgersson nu gått i pension. 

ÅNS jobbar aktivt med projektverksamhet. Man har under det senaste året 

jobbat med insatser för att stötta företag som drabbats av pandemin, men under 

den senaste tiden har behovet minskat. Många företag går bra och det söks 

många investeringsstöd för att verksamheterna expanderas. Pandemin har 

också gjort att företagsbesök inte kunnat genomföras som önskat, men det 

planeras för att återupptas. Utvecklingen av el-flyg fortgår och troligen startas 

testflygningarna under sommaren under Vinnova-projekt där räddningstjänst 

och hemtjänst är målgrupp. De mål som finns uppsatta i 

näringslivsprogrammet är uppfyllda och ett nytt program behöver arbetas 

fram.  

Stiftelsen Åselehus 

Vakansnivån på lägenheterna är lägre än på mycket länge. Lägenheterna som 

står lediga passas på att renoveras. En viss vakansnivå är dock behövlig så att 

kunder har något att välja på. Det sker dock en ökad vakansnivå på lokaler, då 

t.ex. Handelsbanken nyligen sagt upp sin lokal. Åselehus har installerat sig i 

sina nya lokaler och kunderna upplever en förbättrad tillgänglighet. Flytt av 

verkstad pågår, men är lite fördröjd då man har högt tryck i verksamheten.  

Årets hyresförhandling är genomförd och landade på strax över en procent. 

Dialog med hyresgäster är positiv och man får in värdefulla synpunkter. 

Många åtgärder är på gång under sommaren men pandemin påverkar arbetet 

och har gjort under hela året. Frågan om kompetens i verksamheten är aktuell 

då nya lagar och regler som ställer nya krav kommer regelbundet. Åselehus 

amorterar regelbundet på sina lån och både soliditet och likviditeten har 

förbättrats. Man tittar på en del energisparåtgärder som kan minska 

driftskostnaderna.  

Hanna Lindblads stiftelse 

Stipendier delas ut till studiebegåvade ungdomar under 30 år. Medlen är 

dagsläget satta i en blandfond. Avkastningen delas ut, vilket gör att stipendiet 

inte kan delas ut varje år. Utmaningen är att få regelbunden avkastning så att 

stipendiet kan delas ut årligen. Ca 65 stipendier har delats ut under åren och 

bidrar mycket positivt till kommunens bästa. 

Stiftelsen Kvarnbäcken – Torvsjö kvarnar 

Ett nytt kontrakt är framtaget och verksamheten fungerar i dagsläget bra. 

Länsstyrelsen har varit på besök för att undersöka de insatser som ska göras i 

sommar. Länsstyrelsen går in med 660 000 kr i år för investeringar och kommer 
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att fortsätta renovera även kommande år. Stiftelsen går in med medel via 

bygdeavgiftsmedel. Kulturrummet behöver åtgärdas och dialog förs med 

kommunen om det. Skogsmuseet behöver också insatser och samverkan mellan 

de båda besöksmålen gynnar besökarna och turismen. Länsstyrelsen fortsätter 

utredningen av att göra området till ett kulturreservat. På grund av pandemin 

så finns i dagsläget ingen som driftar caféet under sommaren.  

Deklaration för en stark demokrati 
Den statliga kommittén Demokratin 100 år vill med deklarationen samla och 
engagera de krafter som vill delta i ett demokratistärkande arbete. Aktörer 
såsom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, stiftelser, 
akademin och företag som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i 
Sverige är välkomna att skicka in en ansökan. Åsele kommer att underteckna 
deklarationen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse energisparåtgärder 

Muntlig information 

Allmänna utskottet beslutar 
Att notera informationen 
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KS-2021-242 

§ 50 Taxor och avgifter 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till taxor och avgifter för 2022 har arbetats fram från verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Taxor och avgifter 2022 

Allmänna utskottet beslutar 
Att förslaget till taxor och avgifter 2022 skickas ut på remiss till politiska partier 

och råden. 

Att yttranden lämnas in senast 1 september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skicks till 
Politiska partier 

Tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet  
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KS-2021-207 

§ 51 Beslut om ansvarsfrihet år 2020 för direktionen i 

Partnerskap Inland – Akademi Norr 
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr 

avseende år 2020 fastställdes av direktionen 2021-02-18. 

Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med 

direktion så skall frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns 

fullmäktige. 

Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att 

direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2020 års 

verksamhet, samt att kommunförbundets årsredovisning för 2020 godkänns. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020 Akademi Norr 

Revisionsberättelse 2020 Akademi Norr 

Direktionens protokoll 2021-02-18 

Allmänna utskottet föreslår 
Att godkänna årsredovisning 2020 för Partnerskap Inland – Akademi Norr 

Att bevilja kommunalförbundets direktion ansvarsfrihet för året 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KS-2021-53 

§ 52 Motion – Utveckla fisketurismen 
 

Ärendebeskrivning 
Torsten Lundborg (L) lämnade 2021-01-25 in en motion till 

kommunfullmäktige med förslag om att utveckla fisketurismen i kommunen i 

samarbete med grannkommuner och länsstyrelsen. 

Fritid, turism och kultur har lämnat en redovisning över verksamhetens arbete 

med fiske och utvecklingen av fisketurismen som bland annat beskriver 

samarbetet med fiskevårdsområdena i kommunen och möjligheten att sälja 

fiskekort via digitala kanaler; hur man jobbar med marknadsföring i bland 

annat sociala medier och artiklar i tidningar;  samverkan med både Dorotea och 

Lycksele kommuner liksom privata företag i fiskebranschen; en ny webbsida i 

samverkan med Region Västerbotten; arrangemang som är på gång samt 

möjligheterna till ett Leader-projekt om fiske. 

Beslutsunderlag 
Motion Utveckla fisketurismen 

Kommunfullmäktige 2021-03-15, § 15 

Redovisning av arbetet med fiske och fisketurism  

Allmänna utskottet föreslår 
Att i och med verksamhetens redovisning anse motionen besvarad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KS-2021-235 

§ 53 Remiss – översyn hastigheter Åsele tätort 
 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har begärt yttrande från kommunstyrelsen 

gällande en remiss om översyn av hastigheter i Åsele tätort. Remissförslaget 

har arbetats fram i samråd med tekniska avdelningen som har ansvar för 

trafikfrågor och infrastrukturen. 

Bakgrund 

I Åsele tätort har det vidtagits flera åtgärder genom årens lopp för att öka 

säkerheten för oskyddade trafikanter. Det är anlagt permanenta farthinder, 

tillfälliga farthinder under barmarkssäsongen i form av blomlådor och 

betongstoppar.  

Grundhastigheten idag är 50 km i timmen inom tätbebyggt område och 70 km i 

timmen i utkanterna av tätorten. Vid skolan, förskolan och äldreboendet är 

hastigheten nedsatt till 30km i timmen.  

Riksväg 92 är en genomfartsväg i Åsele tätort och många förbipasserande 

bilister kör fortare än angiven hastighet.  

Trots vidtagna åtgärder upplevs trafikmiljön inom tätorten otrygg. 

Beslutsunderlag 
Remissförfrågan 

Remissversion, Översyn hastigheter Åsele tätort 

Muntlig information 

Trafikverkets förslag 

Allmänna utskottet beslutar 
Att ställa sig bakom Trafikverkets förslag på hastigheter på de vägar de 

ansvarar för. 

Att ställa sig bakom 40 km/h som hastighet på kommunens gator enligt förslag 

samt att till det också inkludera Värdshusvägen och industriområdet. 

Att dagens 30-sträckor behålls. 

 

 

 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden  
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KS-2020-102 

§ 54 Köp av mark 
 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit en förfrågan från ägare av en fastighet i Söråsele om att köpa få 

köpa angränsande mark. Intressenten har tidigare gjort en framställan om 

markköp, som avslogs då den förfrågan omfattade ett större område. Det 

område som är aktuellt denna gång är ett mindre område i anslutning till deras 

nuvarande tomt, området i fråga omfattar 6 659 m2. 

Marknadspriset på denna typ av mark är ca 40 kr/m2 utifrån de 

fastighetsaffärer som genomförts i närtid. Det föreslagna området bedöms ej 

utgöra någon begränsning för kommunens eventuella framtida planer för 

området. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Karta med föreslaget område 

Allmänna utskottet beslutar 
Att sälja del av fastigheten Söråsele 2:131 för 266 360 kr enligt förfrågan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Tekniska  
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KS-2021-247 

§ 55 Återkallelse av serveringstillstånd - Raidas Laguna 
 

Ärendebeskrivning 
Raidas Laguna beviljades 2015 stadigvarande serveringstillstånd. 

Verksamheten har nu upphört. Enligt 9§ i Alkohollagen ska kommunen 

återkalla serveringstillstånd som ej nyttjas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet beslutar 
Att enligt § 9 i Alkohollagen återkalla serveringstillståndet för Raidas Laguna 

organisationsnummer 690116-0702 eftersom verksamheten upphört. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Raidas Laguna 

Länsstyrelsen  

Polisen  
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KS-2021-11 

§ 56 Kurser Konferenser 
 

IVL Svenska Miljöinstitutet 
Våra kommande evenemang 

Rundgrens utbildning 
Politikerutbildningar i kommunallagen, politikerrollen och tjänstemannarollen, 

sammanträdesteknik, medierelationer och praktisk träning. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att notera informationen 
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§ 57 Delgivningar  
 

1 

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

21:13 

Sotningsindex 2021. 

21:17 

2021 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudget för 2021. 

21:19 

Nytt livslängdsantagande i RIPS. 

21:20 

Budgetförutsättningar för åren 2021-2024. 

21:23 

Reviderad prognos för 2022 års kostnadsutjämning. 

2 

Offentlig fastigheter: 

Nyhetsbrev Nr 9 2021.  

3 

SmåKom: 

Nyhetsbrev SmåKom Maj. 

4 

Energikontor Norr: 

Nyhetsbrev april, hållbar styrgrupp, miljöpris och jobba hos oss. 

5 

Göteborgsregion: 

Nyhetsbrev Maj. 

6 

Svenska miljöinstitutet: 

Nyhetsbrev, Klimatomställning -så kan företagen leda utvecklingen 

7 

Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner: 

Verksamhetsrapport 2020-2021. 

8 

Elförsörjning med vindkraft. 

  

http://www.skl.se/
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9 

Anells ljusa sidor: 

Nyhetsbrev April. 

10 

Håll Sverige rent: 

Havsalliansen – vill ni vara med? 

11 

SveMin: 

Nyhetsbrev maj 2021. 

12 

Region Västerbotten: 

Primärkommunala beredningen protokoll 210429. 

13 KS-2021-216 

Sagavägen: 

Årsmöte protokoll med bilagor. 

14 

Svenska radonförening: 

Radonbidraget redan slut. 

Workshop om hållbart byggande med radon i fokus. 

15 

Synskadade i kläm under pandemin – riskerar försämrad hälsa. 

16 

Vindnytt: 

Nyhetsbrev april 2021. 

17 KS-2020-521 

Trafikverkets pågående arbete med utpekande av riksintressen för 

kommunikationer - Länsstyrelsens yttrande med bilagor 

18 

Återstarta besöksnäringen. 

19 KS-2021-250 

Västerbottensmodellen 2021: 

Regionfullmäktige 210427. 

Allmänna utskottet föreslår 
Att delgivningarna läggs till handlingarna 


