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ÅSELE KOMMUN Närvarolista

Kommunfullmäktige 2018-10-10--2022-10-09

 Omröstning § Omröstning § 

Namn Parti Närvaro

Tjänstgörande 

ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår

Jim 

Danielsson C  - Frank Schöne

Anna 

Enfeldt C  - Vakant

Sylvia 

Samuelsson C 1

Åsa 

Eriksson C 1

Margareta 

Johansson C  - Vakant

Eva 

Strömberg C  - Vakant

Noomi 

From-Norlin C 1

Marita 

Hansson C 1

Sylvia 

Schöne C 1

Torsten 

Lundborg L 1

Urban 

Lindström S 1

Gunnel 

Jonsson S 1

Birgitta 

Norrlänning S 1

Andreas 

From S 1

Pernilla 

Norberg S 1

Tommy 

Danielsson S 1

Emilia 

Söderström S  - Svante Söderqvist

Roger 

Jakobsson S 1

Vivi-Ann 

Bäcklund S 1

14 Transport sida 1 0 0 0 0 0 0
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ÅSELE KOMMUN Närvarolista

Kommunfullmäktige 2018-10-10--2022-10-09

 Omröstning § Omröstning § 

Namn Parti Närvaro

Tjänstgörande 

ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår

Peter

Lindström S  - Ove Nordin

Birgitta

Jonsson S  - Stefan Gärdlund

Peter

Danielsson S  - Berit Edmark

Stig-Anders

Hansson V 1

Thord

Dahlberg V 1

Linnéa 

Lindberg ÅP 1

Anders

Westman ÅP  - Zuzana Zecova

Brage

Sundberg ÅP 1

Kurt-Olof

Edström ÅP 1

Ulla

Sundberg ÅP 1

Paul 

Eriksson ÅP 1

----- SD

Ersättare  

Michael 

Gavelin C  -

Joakim

Enerstedt C  -

Lars-Olof 

Sahlbjörk C  -  

Frank 

Schöne C 1

Tony Tuncer 

Öndas C  -

Hans-Greger

Jonsson L  -

8 Transport sida 2 0 0 0 0 0 0

 



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunfullmäktige 2021-09-27 Sida 4 av 31 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 
Signatur 

ÅSELE KOMMUN Närvarolista

Kommunfullmäktige 2018-10-10--2022-10-09

 Omröstning § Omröstning § 

Namn Parti Närvaro

Tjänstgörande 

ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår

Richard

Östmark L  -

Svante

Söderqvist S 1

Camilla 

Wikström S  -

Ove

Nordin S 1

Connie A. 

Lindgren S  -

Stefan 

Gärdlund S 1

Berit 

Edmark S 1

Joakim

Uddeby V  -

Sonja

Vikman V  -

Zuzana 

Zecova ÅP 1

Enar

Nordin ÅP  -

Anne 

Westman ÅP  -

---- SD

5 Transport sida 3 0 0 0 0 0 0

Transport sida 2

Transport sida 1

5 SUMMA 0 0 0 0 0 0
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§ 46 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista har skickats ut med medföljande handlingar. 

Ett extraärende har inkommit i form av en inlämnad motion. 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att extraärendet tillåts och tas upp som ärenden 23 på föredragningslistan 

Att i övrigt fastställa föredragningslista   
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§ 47 Delgivningar 
 

Ärendebeskrivning 
Informationer till kommunfullmäktige: 

1  

Protokollsutdrag Tillgänglighetsrådet 2021-04-07 §13. 

2 KS-2021-122 

Lystkom delårsrapport. 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att delgivningarna läggs till handlingarna  
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KS-2021-10 

§ 48 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Informationer om 

Hur vi jobbar med kommunala upphandlingar  

Ann Engberg, upphandlare på upphandlingsenheten i Arvidsjaru, deltar 

digitalt. Arvidsjaurs, Arjeplogs, Sorsele, Dorotea, Vilhelmina och Åseles 

kommuner samarbetar tillsammans med upphandlingsprocessen. Ann berättar 

om samarbetet med verksamheterna i kommunerna i upphandlingens alla steg. 

Policys och rutiner är politikens möjlighet att styra kommunens upphandlingar 

tillsammans med verksamheternas behov. 

Riktlinjer för inköp och upphandling 

Ekonomichef Sabine Bösinger beskriver hur kommunen jobbar med avtal och 

upphandlingar och därmed behovet av en riktlinje för inköp och upphandling. 

Det arbetas med att upprätta en samlad avtalsdatabas för kommunens alla 

avtal, vilket kommer att ge en bättre översikt.  

Gymnasieförbundet 

Yvonne Nordlander, skolchef och rektor Komvux, och Hanna Persson, studie- 

och yrkesvägledare på Lärcentrum, deltar och berättar om den process som 

genomförts gällande ett gemensamt gymnasieförbund i Region 10- 

kommunerna. Under processen har flertalet kommuner klivit av samarbetet, 

kvar finns idag Storuman och Vilhelmina som gymnasiekommuner. Åsele ser i 

det läget att det inte är ett bra avtal för våra elever då de måste söka till 

förbundets gymnasieskolor i första hand och många av våra elever söker sig till 

andra orter. Det finns också flera ekonomiska aspekter som inte är 

färdigutredda.  

Ombudgetering investeringsäskande 

Teknisk chef Pierre Danielsson deltar och beskriver behovet för äskandet om 

ombudgetering. Stor efterfrågan i länet på byggresurser gör att lämnade anbud 

på brandstation i Fredrika var orimligt höga. Samtidigt kommer nya krav att 

ställas på hur ishallar ska byggas vilket medför att vi inte kan göra åtgärder där 

förrän dessa krav finns presenterade från Haverikommissionen. Därför förslås 

att investeringsmedel för planerad ombyggnation av ishallen omfördelas till 

brandstationen i Fredrika där ombyggnationen kan göras med dels egen 

personal, dels inom befintliga ramavtal.   

Kommunfullmäktige beslutar 
Att notera informationen 
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§ 49 Allmänhetens frågestund 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente § 32 ska allmänheten ges möjlighet att 

ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter, ordförande och vice 

ordförande kommunens styrelse/nämnder, bolag och stiftelser samt till 

kommunens revisorer och chefstjänstemän. 

En fråga kan vara skriftlig eller muntlig. Samtliga frågor ska 

inlämnas/meddelas kommunfullmäktige senast kl 12.00 måndagen veckan före 

kommunfullmäktiges sammanträde. 

Inga frågor har inlämnats 
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KS-2021-163 

§ 50 Biblioteksplan för Åsele kommun 2022 - 2025 
 

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och regioner ska enligt Bibliotekslagen anta 

biblioteksplaner som ska styra verksamheten på biblioteksområdet. Den plan vi 

jobbar efter idag gäller 2018 - 2021. 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny biblioteksplan för Åsele kommun 

Allmänna utskottet 2021-04-27, § 38 

Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 44 

Yrkanden 
Sylvia Schöne (c) och Andreas From (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Kommunfullmäktige beslutar 
Att förslaget till ny biblioteksplan antas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Chef fritid, kultur och turism 

Biblioteks- och kulturansvarig  
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KS-2021-179 

§ 51 Borgensavgift 2021 
 

Ärendebeskrivning 
Reglerna om att en kommuns lån till eller borgen för ett kommunalt bolag 

måsta vara affärsmässigt betingat grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med 

statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att 

snedvrida konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst 

företag eller viss produktion. Bedömningen av om ett kommunalt företag har 

en ekonomisk fördel av en åtgärd som en kommun vidtar sker utifrån 

principen om den marknadsekonomiske investeraren.  

Kravet på affärsmässighet innebär även att relationerna mellan kommunen och 

bolaget måste vara konsekvent affärsmässiga och deras respektive ekonomier 

hållas åtskilda så att någon subventionering eller värdeöverföring i endera 

riktningen inte sker.  

EU:s statsstödsregler omfattar inte bara de kommunala bostadsaktiebolagen, 

utan motsvarande regler gäller även annan verksamhet som bedrivs av 

kommunala företag på en konkurrensutsatt marknad. Det betyder att 

kommunen, i de fall de går i borgen, ska ta ut en marknadsmässig avgift för att 

kompensera för den ekonomiska fördel detta innebär för det kommunala 

bolaget. 

Åsele Kommuns borgensåtagande för kommunala bolag:  

• Åselehus 34,08 mkr  

• Åsele Kraft 14,38 mkr 

• Energiverket 46,5 mkr 

Frågan om vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift (det vill säga en 

borgensavgift utan konkurrenssnedvridning) ska utredas för varje kommunalt 

bolag separat. Det betyder att kommunen få inte fastställa en enda nivå för 

samtliga kommunala bolag för att säkerställa att borgensåtagande inte 

betraktas som otillåtet stöd. 

Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2021-04-27, § 41 

Kommunstyrelsen 2021-02-22, § 45 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att borgensavgift fastställs för 2021 med: 

Åselehus: 0,2 % 

Åsele Kraft/Energiverket: 0,4 % 
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Beslut skickas till: Ekonomi, Åselehus och Åsele Kraft 

 

KS-2020-168 

§ 52 Justering av företagstaxor 

Ärendebeskrivning 
Det har framkommit vid vissa sortiment, främst storvolym med låg vikt att 

nuvarande taxa kan slå väldigt fel. Därför föreslås en justering av taxan 

gällande företagstaxa ÅVC. Den delen av taxan som reglerar vad företag ska 

debiteras för material som lämnas på ÅVC. 

Denna taxa gäller ej farligt avfall. 

Vid genomgång har vi sett att en prisjustering samt övergång till debitering per 

ton inte medför samma ojämnheter vid debitering som tidigare debitering per 

kubikmeter. 

Inledningsvis kan mindre volymer vägas med pallvåg. I förlängningen behövs 

det dock en fordonsvåg för att säkerställa korrekta vikter vid större volymer. 

Till dess föreslås dock en omräkningsfaktor att användas vid större volymer.  

I samband med budgetprocessen 2022 kommer renhållningen att lämna ett 

äskande för investering i fordonsvåg med inpasseringskontroll. Kostnad ca 

700 000 kronor. 

Detta skulle medföra en ökad tillgänglighet till ÅVC för privatpersoner då 

möjlighet till att införa så kallat grönt kort skulle ges med ett inpassering 

system. Grönt kort innebär att privatpersoner även får tillgång till ÅVC på tider 

då den är obemannad. 

Ytterligare fördel med ett vågsystem är att diskussioner angående 

omräkningstabell ej behöver föras av personal, vilket skulle gynna 

arbetsmiljön. 

Beslutsunderlag 
Bilaga företagstaxa med beskrivning. 

Allmänna utskottet 2021-04-27, § 44 

Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 48 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att anta föreslagen företagstaxa och låta densamma gälla från och med  

2021-06-01. 
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Beslut skickas till: 
Tekniska 

Ekonomi  
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KS-2021-85 

§ 53 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsenden   
 

Ärendebeskrivning 
Skolverket beslutade om medel tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsendet 2021. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna 

att säkerställa barn och elever den utbildning de ha rätt till, trots covid-19-

pandemin. Medels ka fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i 

ålder 6-19år i kommunen och ska användas till insatser i kommunal och enskild 

verksamhet i skolväsendet.  

Åsele Kommun får 234 663kr. Pengarna kommer in som generellt statsbidrag.  

Sedan omsorgs- och utbildningsutskottet och kommunstyrelsen beredde 

ärendet har en ny beräkningsmodell inkommit till kommunen. Det nya beslutet 

ger ytterliga 58 193 kr, totalt 292 856 kr. 

Beslutsunderlag 
Beslut Skolverket med bilagor. 

Muntlig information av Skolchef.  

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2021-05-04, § 35 

Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 52 

Beslut om utökad skolmiljard 

Ny fördelning 

Yrkanden 
Andreas From (s) yrkar att barn och utbildnings budgetram ökas med 292 856 

kr enligt ny beräkningsmodell. 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att öka budgetram för barn och utbildning med 292 856 kr och ska användas 

enligt ärendebeskrivning.   

 

 

 

 

 

Beslut skickas till: 
Barn och utbildning 

Ekonomi  
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KS-2021-207 

§ 54 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 2021-06-01, § 51 

Kommunstyrelsen 2021-02-22, § 54 

Jäv 
Andreas From (s) anmäler jäv.  

Kommunfullmäktige beslutar 
Att godkänna årsredovisning 2020 för Partnerskap Inland – Akademi Norr 

Att bevilja kommunalförbundets direktion ansvarsfrihet för året 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till: 
Akademi Norr  
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KS-2021-323 

§ 55 Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi 

Norr: budget och verksamhetsplan 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundets budgetprocess skall tidsmässigt anpassas till 

medlemskommunernas. Direktionen skall arbeta fram ett förslag till 

budget för förbundet. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten 

och ekonomin under budgetåret. 

Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget 

senast den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten under 

oktober månad. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten 

enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. Direktionsmötet där 

budgeten fastställs är offentligt. När budgeten fastställs bestämmer 

direktionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till 

förbundet. 

Direktionens budgetförslag för kommunalförbundet 2022 finns redovisat 

i bifogad bilaga. Förslagen budget för 2022 ligger på 1 999 400 kronor. 

Det är 840 000 kronor mer än vad medlemskommunernas medlemsavgift 

för 2022 blir enligt antagen modell för AKI (Arbetsmarknadsindex för 

arbetare och tjänstemän inom privat sektor). För att vi inte ska tappa 

farten på det kompetensarbete som byggts upp under 2021 behöver vi 

ligga på denna nivå. Det betyder att medlemsavgiften blir mellan 75 – 80 

% högre jämfört med 2021. Detta förslag gäller bara för 2022 tanken är att 

om förbundet ska fortsätta sin verksamhet efter 2022 så ska vi ha goda 

möjligheter att kamma hem ett ramprogram som kommer att ge 

förbundet nya resurser. 

Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har 

kommunerna möjlighet att yttra sig angående den föreslagna budgeten. 

Beslutsunderlag 
Informationsbrev – Budget och verksamhetsplan 2022 

Bakgrund till budget 2022 

Förslag Budget och verksamhetsplan 2022 

Allmänna utskottet 2021-08-24, § 65 

Kommunstyrelsen 2021-09-07, § 68 
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Kommunfullmäktige beslutar 
Att godkänna budget och verksamhetsplan 2022 för kommunalförbundet 

Partnerskap Inland – Akademi Norr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till: 
Akademi Norr 

Ekonomi  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunfullmäktige 2021-09-27 Sida 18 av 31 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 
Signatur 

 

KS-2021-257 

§ 56 Rekommendation till beslut om systemledning och 

framtidsbild för Nära vård 2030 i Västerbotten 
 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet 

mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg, 

skickas rekommendation till beslut gällande systemledning och framtidsbild 

för Nära vård 2030 i Västerbotten.  

Bakgrund  

Omställningen till Nära vård är påbörjad i länets tre närsjukvårdsområden i 

samverkan med kommunerna. En av de viktigaste framgångsfaktorerna i 

omställningen till Nära vård är samspelet mellan regioner och kommuner, där 

både ledande förtroendevalda och ledande tjänstepersoner är delaktiga. För att 

möta dessa utmaningar har de förtroendevalda i samverkansforumet Samråd 

vård och omsorg fattat beslut om en gemensam framtidsbild och en gemensam 

systemledning för Nära Vård i Västerbotten. Samråd vård och omsorg skickar 

rekommendationen för beslut till Region Västerbotten och länets 15 kommuner.  

Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars 2021 att 

rekommendera Region Västerbotten och de 15 kommunerna i Västerbotten 

besluta:  

- Att Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör 

systemledning för Nära vård i Västerbotten.  

- Att fastställa Framtidsbild Nära vård 2030 

Beslutsunderlag 
Systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i Västerbotten. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2021-06-08, § 42 

Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 56 

Yrkanden 
Urban Lindström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktige beslutar 
Att Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör 

systemledning för Nära vård i Västerbotten.  

Att fastställa framtidsbild Nära vård 2030 

Beslut skickas till: 
Region Västerbotten 

Kommunchef 

Socialchef 
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Skolchef 

Enhetschefer vård och omsorg  
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KS-2021-303 

§ 57 Riktlinjer för inköp och upphandling 
 

Ärendebeskrivning 
För att kunna säkerställa att kommunens inköp och upphandling av varor och 

tjänster följer lagen samt grundläggande principerna och att inköp och 

upphandling sker på ett kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt, affärsmässigt och 

rättvist sätt, behövs riktlinjer som gäller för alla verksamheter inom 

kommunen. 

Beslutsunderlag 
Förslag riktlinjer för inköp och upphandling 

Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet 2021-08-24, § 63 

Kommunstyrelsen 2021-09-07, § 66 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att anta riktlinjer för inköp och upphandling 

Att riktlinjerna expedieras till Åsele Näringslivsstiftelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till: 
Ekonomi 

Verksamhetschefer 

Åsele Näringslivsstiftelse  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunfullmäktige 2021-09-27 Sida 21 av 31 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 
Signatur 

 

KS-2020-65 

§ 58 Riktlinjer för avyttring 
 

Ärendebeskrivning 
I kommunen köps det regelbundet in inventarier och 

förbrukningsinventarier/utrustning, som därmed blir kommunens egendom. 

Ibland uppstår ett överskott av inventarier och utrustning i och med att behov, 

verksamheter och teknik förändras. Dessa behöver då avyttras, vilket kan ske 

genom försäljning, bortskänkning eller skrotning.  

Kommunen strävar efter att nyttja inventarier och utrustning så länge de 

uppfyller krav på kvalitet och funktionalitet för dels vara resurseffektiva och 

dels att minimera avfallet. Därefter ska de avyttras på ett sätt som ta hänsyn till 

miljö och klimat. Återanvändande och återbruk, internt eller externt, 

förespråkas för att minska kommunens negativa miljöpåverkan.  Det bidrar 

positivt till riksdagens miljömål och gör att vi klättrar högre i avfallstrappan.  

Ett förslag på riktlinjer för avyttring har tagits fram. 

Förtydligande: Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-15 att bara 

försäljningsvinsten eller eventuell förlust vid avyttring av inventarier och 

maskiner upp till ett prisbasbelopp exkl. moms tillfaller den säljande 

verksamheten, över ett prisbasbelopp bokförs på extraordinarie 

intäkter/kostnader. Efter förändrad budgetering from budgetår 2021, där 

verksamheterna står för sina avskrivningskostnader, föreslås att 

försäljningsvinster/-förluster tillfaller verksamhetens driftredovisning oberoende 

på beloppet. 

Detta för att skapa incitament att sälja inventarier och maskiner som inte längre 

används i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Förslag:  Ändrade Riktlinjer för avyttring 

Allmänna utskottet 2021-08-24, § 64 

Kommunstyrelsen 2021-09-07, § 67 

Muntlig information 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att anta Riktlinjer för avyttring 

Beslut skickas till: 
Ekonomi 

Verksamhetschefer  
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KS-2021-48 

§ 59 Ombudgetering av investeringsmedel 
 

Ärendebeskrivning 
Äskning av ombudgetering av investeringsmedel från 9107 Underhåll tak till 

9106 Ny brandstation Fredrika. 

Vid anbudsinfordran avseende ny brandstation i Fredrika blev inkomna anbud 

väldigt höga och översteg budgeterade medel varför upphandlingen avbröts, 

vid därpå följande översyn av möjliga lösningar framstår alternativet att bygga 

i egen regi som mest förmånligt dock behövs det även då ett tillskott av 1 500 

tkr. Detta kan ordnas genom en ombudgetering av ovan nämnda summa från 

9107 Underhåll Tak till 9106 Ny Brandstation Fredrika. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Allmänna utskottet 2021-08-24, § 66 

Kommunstyrelsen 2021-09-07, §69 

Yrkanden 
Andreas From (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att omfördela 1 500 000 kr från investering 9107 Underhåll tak till investering 

9106 Ny Brandstation Fredrika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till: 
Ekonomi 

Teknisk chef  
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KS-2020-259 

§ 60 Ingående i Gymnasieförbund 
 

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.  

Under andra kvartalet 2020 fattades beslut om att Åsele kommun skulle ingå i 

ett fortsatt arbete med gymnasieförbund tillsammans med andra kommuner i 

R10. 

Det senaste året har Vilhelmina och Storuman arbetat fram ett förslag på hur ett 

gymnasieförbund med kommunerna Vilhelmina, Storuman, Sorsele, Dorotea 

och Åsele skulle kunna organiseras.                                                                                                            

Tanken med förbundet är att man i så stor utsträckning som möjligt ska försöka 

samla områdets gymnasieelever till att studera i Vilhelmina eller Storuman.                                     

Utifrån det behöver Åsele kommun ge ett svar på hur man ställer sig till frågan 

om att ingå i ett gymnasieförbund. 

Åseles elever har idag ett brett utbildningsutbud då Åsele kommun har 

samverkansavtal med Västerbottens alla kommuner, Strömsunds kommun 

samt Örnsköldsviks kommun. Hos alla dessa parter blir våra elever 

förstahandsmottagna och kan konkurra om utbildningsplatser på lika villkor, 

vilket inte blir fallet ifall Åsele kommun väljer att ingå i ett gymnasieförbund. 

Detta innebär en försämring för Åseles gymnasielever gällande valmöjlighet att 

studera på annan ort än Vilhelmina och Storuman. 

Utifrån en ekonomisk aspekt råder stor osäkerhet om det blir billigare för Åsele 

kommun att ingå i ett gymnasieförbund med Vilhelmina och Storuman. 

  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Kommunfullmäktige 2021-09-27 Sida 24 av 31 
 

________________________________________________________________________________________ 
Kommunfullmäktige 
Signatur 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag gymnasieförbund Region 10 

Diskussionsunderlag 2021-04-21 

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

Kommunstyrelsen 2020-06-16, §61 

Tjänsteskrivelse 2021-08-20 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2021-09-01, § 55 

Kommunstyrelsen 2021-09-07, § 70 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att Åsele kommun för närvarande avstår att ingå i ett gymnasieförbund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till: 
Skolchef  
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KS-2021-311 

§ 61 Sammanträdesplan 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för 2022 har arbetats fram utifrån gällande 

lagstiftning och rapportstruktur. 

Varje nämnd beslutar själv om sina och sina eventuella utskotts 

sammanträdesdagar och kommunfullmäktige beslutar om sina 

sammanträdesdagar.  

Beslutsunderlag 
Förslag sammanträdesplan 2022 

Allmänna utskottet 2021-08-24, § 60 

Personalutskottet 2021-08-31, § 27 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2021-09-01, § 61 

Kommunstyrelsen 2021-09-07, § 63 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att kommunfullmäktige 2022 sammanträder  

28 februari 

9 maj 

26 september 

14 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till: 
Kommunkansliet  
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KS-2021-353 

§ 62 Tid för kommunfullmäktiges sammanträden 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har under åren haft olika sammanträdestider. Sedan 2017 

har kommunfullmäktiges sammanträden startat kl 13 med informationer och 

gruppmöten under förmiddagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2019-10-14, § 64 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att kommunfullmäktige sammanträder kl 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till: 
Kommunkansliet  
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KS-2021-354 

§ 63 Annonsering av kommunfullmäktiges 

sammanträden 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med fullmäktige 

och den ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt de 

ärenden som ska behandlas. 

Kungörelsen ska anslås på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka 

före sammanträdesdagen enligt kommunallagens 5 kap 13 § och 8 kap 10 §. 

Uppgift om tid och plats för sammanträdet ska minst en vecka föret 

sammanträdet annonseras i den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige 

beslutar om. Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att 

uppgiften ska annonseras i en viss ortstidning, ska uppgiften annonseras i den 

tidningen.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2019-10-14, § 65 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att annonsering av föredragningslista och kallelse sker i Västerbottens-Kuriren, 

Folkbladet och Åsele-Nytt samt i begränsad omfattning i Lokaltidningen. 

Att annonsering av föredragningslista och kallelse sker på kommunens digitala 

anslagstavla på webben och i sociala medier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till: 
Kommunkansliet  
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KS-2021-53 

§ 64 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 2021-06-01, § 52 

Kommunstyrelsen 2021-06-22, § 55 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att i och med verksamhetens redovisning anse motionen besvarad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till: 
Torsten Lundborg  
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KS-2021-262 

§ 65 Medborgarförslag – Gång- och cykelväg 
 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att anlägga en gång- och cykelväg 

mellan Rödhakevägen och Villavägen samt att rusta upp grillplatser i 

Bredviksskogen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att medborgarförslaget får ställas 

Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda och besluta i ärendet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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KS-2021-356 

§ 66 Avsägelse av förtroendeuppdrag – Margareta 

Johansson 
 

Ärendebeskrivning 
Margareta Johansson (c) har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-09-09 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att godkänna uppsägelsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till: 
Länsstyrelsen Västerbotten 

Margareta Johansson 
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KS-2021-379 

§ 67 Anmälan av motion: Överför ansvaret och arbete 

med Åsele marknad till ÅNS 
 

Ärendebeskrivning 
Sylvia Schöne (c) inkom 2021-09-24 med en motion: Överför ansvaret och 

arbetet med Åsele marknad till ÅNS. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Yrkande 
Urban Lindström (s) yrkar att ärendet utgår då motionen inte funnits med i 

handlingarna till mötet. Brage Sundberg (Åp) yrkar bifall till Urban Lindströms 

yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att motionen anmäls vid nästkommande sammanträde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunkansliet 


