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§ 93 Fastställande av föredragningslista
Ärendebeskrivning
Föredragningslista med medföljande handlingar har skickats ut.
Ett extra ärende ”Tillfälligt serveringstillstånd – Konditori Kronan AB” har
inkommit.

Allmänna utskottet beslutar
Att det extra ärendet ”Tillfälligt serveringstillstånd – Konditori Kronan AB” tas
upp som ärende 15.
Att i övrigt fastställa föredragningslistan
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KS-2021-10

§ 94 Informationer
Ärendebeskrivning
Fredrika camping – uppsagt hyresavtal
Information gällande uppsägning av hyresavtal för Fredrika Camping
presenteras. Efter dialog med arrendator har Åsele kommun sagt upp
hyresavtalet från och med årsskiftet. Frågor gällande campingens framtida
hantering diskuteras.
Avtalssamverkan
Information gällande avtal avseende avfallssamverkan inom ramen för Region
10 presenteras. Kommunen ser ett ökat behov av resurser mot avfallshantering.
Ett samverkansavtal mellan kommungränser förväntas bidra med exempelvis
bättre logistiska möjligheter, och bättre förutsättningar för upphandlingar.
Teknisk chef föreslår att samverkansavtalet tecknas.
Gemensamt ekonomisystem
Ekonomichef presenterar information gällande förslag på upphandling av ett
gemensamt ekonomisystem. Som första steg bör kommunen anmäla intresse
för att tillsammans med andra kommuner inom Region 10 ta fram
förfrågningsunderlag till upphandlingen. Åsele kommun måste anmäla avsikt
att delta senast 2021-12-31.
Bolag och stiftelser
Bolag och stiftelser informerar om hur verksamheterna arbetar för att uppfylla
ägardirektiv, stadgar och bolagsordningar.
Åsele energiverk AB
Information gällande Åsele Energiverk AB presenteras. Ekonomin är i nuläget
stabil, och likviditeten är stärkt. Förändrat elpris diskuteras och information
gällande tidigare satsningar, bolagets arbete och framtida förväntningar
presenteras.
Stiftelsen Åselehus
Information gällande Stiftelsen Åselehus presenteras. Information om lediga
lägenheter, eventuellt hyresbortfall vid tomma lägenheter och renoveringar
redovisas. I nuläget förväntas flera lägenheter bli tillgängliga, och marknaden
ligger i balans. Vidare presenteras information gällande lediga affärslokaler. Ett
ökat behov av målare uttrycks finnas p.g.a. reparationer. Ekonomin är i nuläget
stabil, och likviditeten är god. Årets hyresförhandling presenteras med en
ökning på ca 1,25%, och information gällande stiftelsens arbete och framtida
förväntningar diskuteras.
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Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS)
Information gällande Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS) presenteras. Pandemins
påverkan över företag inom kommunen diskuteras. Företagen har klarat
pandemin bra, och många har under denna tid valt att expandera. Vidare
presenteras stiftelsens utmaningar och möjligheter. Möjligheter finns i områden
gällande nätverk, samarbeten och etablering. Information gällande stiftelsens
arbete och framtida förväntningar presenteras.
Stiftelsen Kvarnbäcken – Torvsjö kvarnar
Information gällande Stiftelsen Kvarnbäcken - Torvsjö kvarnar presenteras.
Information om pågående restorationer presenteras. Dammarna är fixade, och
arbete med taket är pågående. Vidare presenteras information gällande
förväntade restorationer i framtiden.

Allmänna utskottet beslutar
Att notera informationen
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KS-2021-392

§ 95 Remiss FormatE Riksarkivet
Ärendebeskrivning
Remiss har inkommit gällande Riksarkivets arbete med att ta fram föreskrifter
som syftar till att ersätta Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS
2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar. Remissen omfattar två
författningsförslag. Åsele kommun har erbjudits tillfälle att inkomma med
remissvar senast 2022-01-31.

Beslutsunderlag
Missiv
Remissinstanser
Läsinstruktioner
Bilagor med författningsförslag
Författningskommentarer
Konsekvensutredning

Allmänna utskottet beslutar
Att remissen lämnas in obesvarad

Beslut skickas till
Riksarkivet
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KS-2021-262

§ 96 Medborgarförslag – Gång och cykelväg
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag gällande gång och cykelväg (GC-bana) mellan
Rödhakevägen och Villavägen, samt en upprustning av grillplatser i
Bredviksskogen inkom till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige gav
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan.
Tekniskas svar
Att anlägga en GC-bana är en kostsam åtgärd som kommunen ej har medel för
att genomföra, och med den förestående hastighetssänkningen inom tätorten
förbättras trafiksituationen även på dessa gator.
Angående grillplatser i Bredviksskogen kommer stigar och området i stort att
ses över då det ingår i förvaltningsuppdraget för skogsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktige 2021-09-27, § 65
Tjänsteskrivelse

Allmänna utskottet föreslår
Att Åsele kommun anser medborgarförslaget besvarat.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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KS-2018-682

§ 97 Medborgarförslag - Åtgärder för klimatomställning
och för folkbildning i klimatfrågan
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om att kommunen tar fram en
klimatomställningsplan, uppmana övriga aktörer i kommunen att göra
detsamma, avyttrar eventuella aktier och fonder i företag som utvinner och
förädlar fossil energi samt utför informations- och folkbildningsarbete i
klimatfrågan.
Miljö- och byggs bedömning
Kompetens och resurser för klimatstrategiskt arbete inom kommunen finns inte
idag. Om Åsele kommun vill prioritera klimatarbete enligt medborgarförslaget
behöver man tillse kompetens och ekonomiska resurser för att kunna
genomföra det.
Någon ekonomisk beräkning för att kunna utföra detta är inte utrett eftersom
det beror på kommunens politiska vilja och ambitionsnivå.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktige 2019-03-11 § 4

Allmänna utskottet föreslår
Att Åsele kommun ska sträva efter att arbeta klimatstrategiskt.
Att implementera klimatstrategeiskt tänkande i planer och strategier.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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KS-2021-401

§ 98 Remissen Tillsammans för en hållbar besöksnäring
i Västerbotten- regional strategi 2021–2026
Ärendebeskrivning
Strategin för besöksnäringen i Västerbotten skapar en bas för de aktörer som
verkar här. En regional strategi bygger på många aktörers inspel och strategin
har tagits fram i bred samverkan med inspel från destinationsbolag,
turismföretag och kommunrepresentanter.
Under förarbetet har material samlats in som rör vår regions möjligheter, behov
och utmaningar. Dialogen har tydligt visat vägen till tre teman som fångar
Västerbottens attraktionskraft och som blir våra ledstjärnor under den tid som
strategin gäller.
Målet för det strategiska arbetet i Västerbotten är att aktörer i den offentliga
sektorn ska bygga långsiktigt hållbara strukturer där verksamheter får stöd att
utvecklas på ett livskraftigt och långsiktigt hållbart sätt.

Beslutsunderlag
Remissversionen av Strategi för hållbar besöksnäring
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-09-29, § 163

Allmänna utskottet beslutar
Att ställa sig bakom remissen gällande den regionala strategin 2021–2026 för en
hållbar besöksnäring i Västerbotten.

Beslut skickas till
Region Västerbotten
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KS-2021-50

§ 99 Förlängning tjänsteavtal
Ärendebeskrivning
Behov av att förlänga nuvarande tjänsteavtal med Norra Skog.
Tjänsteavtalet tecknades för att säkra budgeterat uttag från skogen under 2021
medan ett förslag till skogsstrategi skulle tas fram och utredas i
budgetprocessen. Arbetet är pågående och förväntas fortsätta en bit in på 2022
tills alla beslut är fattade, en skogsstrategi arbetats fram och ett
förvaltningsavtal kan upphandlas. Detta gör att det finns ett behov av att
förlänga tjänsteavtalet t.o.m. 2022-12-31 för att säkerställa budgeterat uttag
2022.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-02-08, § 4
Tjänsteavtal
Bilagor till tjänsteavtal
Tjänsteskrivelse

Jäv
Torsten Lundborg (L) anmäler jäv.

Allmänna utskottet beslutar
Att Åsele kommun uppdrar till Teknisk chef att förlänga nuvarande
tjänsteavtal med Norra Skog till och med 2022-12-31.

Beslut skickas till
Tekniska enheten
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KS-2019-391

§ 100 Fredrika camping – uppsagt hyresavtal
Ärendebeskrivning
Åsele kommun har tidigare haft avtal med privat näringsidkare i Fredrika
gällande Fredrika Camping. Avtalet är uppsagt från vår sida, och löper ut 202112-31. Nu ställer vi frågan om vi ska söka ny arrendator eller lägga ut
campingen till försäljning.

Beslutsunderlag
Avtal
Uppsägning arrendeavtal
Tjänsteskrivelse

Allmänna utskottet beslutar
Att uppdra till fritid, turism och kulturchef tillsammans med teknisk chef att se
över dom alternativ som är möjliga ang Fredrika camping.

Beslut skickas till
Fritid, turism och kultur
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KS-2021-442

§ 101 Avtalssamverkan – Ingå avtal avseende
avfallssamverkan inom ramen för region 10
Ärendebeskrivning
Samverkan mellan inlandets kommuner och deras avfallsingenjörer har pågått i
många år, främst genom samrådsgrupp avfall. Samverkan föreslås nu att
utökas genom ett formaliserat samarbete mellan kommunerna i region 10.
Samarbetet behövs då kommunerna i inlandet står inför nya utmaningar
rörande avfalls-hantering. Stora avstånd inom kommunen, långa vintrar och
minskande befolkning tillsammans med ökande lagkrav ställer oss inför nya
utmaningar. Tillsammans blir vi starkare och kan på så sätt skapa möjligheter
till mera återvinning, kortare transporter och framför allt att hålla avgifterna
nere i våra taxor.
Det initiala avtalet föreslås gälla fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2026-12-31. Därefter är
förslaget att avtalet förlängs löpande med (1) år, om parterna inte skriftligen
överenskommit om annat minst tre månader före avtalets utgång.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 samverkansavtal renhållning
Bilaga 2 samverkansavtal kostnadsberäkning
Tjänsteskrivelse

Allmänna utskottet föreslår
Att Åsele kommun skall ingå avtal avseende avfallssamverkan inom ramen för
region 10 i syfte att skapa bättre förutsättningar till omhändertagande av
kommunens avfall.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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KS-2021-441

§ 102 Gemensamt ekonomisystem
Ärendebeskrivning
Sedan ett antal år tillbaka diskuteras frågan inom Region10 angående en
gemensam upphandling av ekonomisystemet. Nu har det lagts upp en tidsplan
för en upphandling som respektive kommun kan avropa från. Detta innebär att
nu måste de kommuner som önskar vara med i en gemensam upphandling av
ekonomisystem ta ställning till om de vill vara med och dela på de kostnader
som blir för konsulten att ta fram ett gemensamt förfrågningsunderlag.
T.o.m. 2021-12-31 ska kommunerna ha anmält att de avser att delta.

Beslutsunderlag
Skrivelse Region 10 ”Gemensamt ekonomisystem”

Allmänna utskottet föreslår
Att anmäla deltagande i den gemensamma upphandlingen

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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KS-2021-447

§ 103 Revidering av förbundsordningen för LYSTKOM
Ärendebeskrivning
Direktionen för kommunalförbundet LYSTKOM beslutade 2021-10-27 att
fastställa förslaget till revidering av §§ 2, 10 och 12 i förbundsordningen och
överlämnar ärendet för beslut i respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll LYSTKOM 2021-10-27, § 37

Allmänna utskottet föreslår
Att anta det reviderade förslaget till förbundsordning och reglemente för
kommunalförbundet LYSTKOM.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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KS-2021-408

§ 104 Tillfälligt servicetillstånd – Konditori Kronan AB
Ärendebeskrivning
Konditori Kronan AB har sökt tillstånd för alkoholservering på Kulturhuset,
Lillgatan i Åsele 11/12–21 kl. 21.00-01.00. Under kvällen kommer Trubadur och
DJ spela. Huvudsaklig inriktning är allmänheten under kvällstid 18 års gräns.
Konditori Kronan AB skall säkra ordning och övervaka vid försäljning.
Yttranden har inhämtats och remissvaren har inget negativt för bolaget med
företrädare som skulle göra att de inte bedöms lämplig enligt alkohollagens
(2010:1622) mening.
Att Polismyndigheten pekar på god ordning och serveringspersonalens ansvar
att ha kontroll på hur, när och vem som serveras alkoholdrycker.
Att bolaget tidigare skött sina ekonomiska förpliktelser, visar på
ansvarstagande enligt alkohollagen.
Åsele Kommun har ansökt hos Polismyndigheten om tillstånd för offentlig
tillställning enligt ordningslagen (1993:1617)
Att serveringsansvariga visar på god kunskap om alkohollagens krav.

Beslutsunderlag
Ansökan
Yttrande
Ritning över området
Tjänsteskrivelse

Allmänna utskottet beslutar
Att kommunstyrelsen beslutar enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2 § att
bevilja Konditori Kronan AB, 556628–8251 tillfälligt serveringstillstånd för ovan
givna datum.

Beslut skickas till
Den sökande
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KS-2021-11

§ 105 Kurser och konferenser
Energikontor Norr
Projekt Stratus bjuder in till webinar den 24 november, kl. 13.00-14.00. Föreläser
gör Markku Rummukainen, SMHI på temat: "Kunskapsläget om
klimatförändringen, FN:s klimatpanels senaste rapport."

Allmänna utskottet beslutar
Att notera informationen
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§ 106 Delgivningar
1
Sveriges Kommuner och Landstings www.skl.se cirkulär nr:
21:35

Budgetförutsättningar för åren 2021–2024
21:36

Premie för TGL-KL 2022.
2
Offentlig fastigheter:
Nyhetsbrev Nr 12 2021.
Nyhetsbrev Nr 13 2021.
3
SmåKom:
Remissvar Vindkraftsutredningen.
Nyhetsbrev november.
4
Energikontor Norr:
Nyhetsbrev september.
Nyhetsbrev oktober.
5
SveMin:
Nyhetsbrev oktober 2021.
6
Svenska Vindenergi:
Nyhetsbrev Vindnytt oktober 2021.
7
Riksrevisionen granskar:
Konsumentverkets tillsyn.
8
Annells Ljusa sidor:
Nyhetsbrev oktober.
9
Brister i arbetet mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn.

________________________________________________________________________________________
Allmänna utskottet
Signatur

ÅSELE KOMMUN
Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-09

Sida 18 av 19

10
Svenska radonförening:
Pressmeddelande 30 september 2021.
Pressmeddelande 6 oktober 2021.
Pressmeddelande 19 oktober 2021
11
Gröna städer:
Pressmeddelande 25 oktober 2021.
12
Svenska miljöinstitutet:
Allt större skillnad i luftkvalitet mellan öst och väst visar ny rapport.
Vi formar framtidens cirkulära flöden.
13
Nordens välfärdscenter:
Nyhetsbrev oktober 2021.
14
SCB:
Nyhetsbrev
15
Tankesmedjan Fores:
Nyhetsbrev oktober 2021.
16
Region Västerbotten:
Beredningen för regional utveckling protokoll 210929.
17
Kommunal:
Rapporten Höga förväntningar på ny teknik
18
Länsstyrelsen:
Bostadsmarkandsanalys för Västerbottens län 2021.
Nyhetsbrev havsplanering.
19
Myndighet för samhällsskydd och beredskap:
FNs Making Cities Resilient 2030 Inbjudan.
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20
Sweden Green Building Council:
Nyhetsbrev september 2021.
Nyhetsbrev oktober 2021
21
SAMI nyhetsbrev Tack för att du betalar.
22
KS-2021-318
Synpunkter om vindkraft::
Komplettering av överklagan.
23
KS-2021-23
Kollektivtrafiken:
Resultat av delårsbokslut.
Uppföljning per aug 2021.
Ändring av max vikt för rullstol i lokaltrafiken.
24
KS-2021-10
Svar på fisketurism informationen från AU 210824.

Allmänna utskottet beslutar
Att delgivningarna läggs till handlingarna
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