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KS-2018-496 

§ 149 Medborgarförslag - Handikapparkering - Åsele 

Färghandel 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele Färghandels AB har inlämnat ett medborgarförslag: 

Det finns två stycken handikapparkeringar framför butiken. Det räcker med en 

och det innebär att det blir fler parkeringsmöjligheter till kunderna. 

Frågan har tittats på av tekniska avdelningen. Det finns sedan 2003-03-12 ett 

beslut om att det finns endast en handikapparkering framför Åsele Färghandel. 

Två platser är dock uppmålade på gatan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 2018-10-15, § 61 

Åsele Kommuns lokala trafikföreskrifter som gäller för TINGSHUSGATAN 

2003-03-12 

Yttrande från Tillgänglighetsrådet 2018-11-08 

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget 

Att den felaktiga markeringen målas över under 2019  
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KS-2018-295 

§ 150 Medborgarförslag - Välkomstskyltar 
 

Ärendebeskrivning 
Malin Löfvenmark, Åsele Trädgårdssällskap har 2018-04-30 inlämnat 

medborgarförslag: Välkomstskyltar vid Åseles infarter och att man ”dammar 

av” en gammal slogan från förr: 

Välkommen till Åsele 

-dit vägarna bär 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 2018-05-14, § 40 

Fritid, turism och kulturs bedömning 
Vi tycker att det är god idé som Trädgårdssällskapet har. Åsele kommun vill 

dock gärna ta ett helhetsgrepp tas när det gäller kommunens kommunikation.   

Vi inväntar ett beslut om en ny grafisk profil för kommunen för att kunna 

kommunicera och marknadsföra enhetligt.  

Det har även nyligen tillsatts en kommunal parkskötselgrupp, som ska jobba 

med ett helhetskoncept när det gäller våra grönytor.  

Med dessa anledningar föreslår vi att avstyrka medborgarförslaget, däremot tar 

verksamheterna med sig synpunkterna i det fortsatta arbetet 

Kommunstyrelsen allmänna utskott föreslår 
Att avslå medborgarförslaget. 

Att med ovanstående skrivning anse medborgarförslaget vara besvarat. 
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KS-2018-567 

§ 151 Medborgarförslag - Belysning vid 

återvinningsstationer  
 

Ärendebeskrivning 
Hanna Persson har 2018-09-24 inkommit med ett medborgarförslag: 

Eftersom vi ska sortera våra sopor måste detta underlättas med bra belysning 

på stationerna. Det handlar om att kommuninnevånarna ska göra rätt eftersom 

det är mycket svårt att se i mörker, men det handlar också om trygghet då 

stationerna ligger avsides. 

Önskvärt med belysning som tänds, när det är folk där, dvs det behöver inte 

vara tänt hela tiden. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 2018-10-15, § 62 

Tekniskas bedömning 
En Återvinningsstation är en station för vilken producenter via Förpacknings 

och Tillverkningsindustrins samlar in förpackningar. Det är därmed inte ett 

kommunalt ansvar. Ansvaret för drift och skötsel ligger istället på FTI.  

FTI hyr ytor för denna återvinning av Åsele kommun och är den som skall ha 

ansvar för den ytan.  

För att områdena inte skall bli skräpiga och upplevas otrygga städar dock 

tekniska dem på frivillig basis.  

Men ansvaret är och ska vara FTI.  

En förändring av förpackningsförordningen genomfördes av regeringen i 

augusti 2018. Innebörden är att från år 2025 skall hushållsnära insamling ske av 

förpackningar. Det vill säga att vid alla idag uppställda avfallskärl ( soptunna 

eller container) skall nu även hushåll kunna lämna ifrån sig sina förpackningar, 

papper, papp, kartong, plast, glas och metall. Men redan edan 2021 skall det 

ske i 65% av alla hushåll i alla kommuner.  

Åsele Kommun tillsammans med alla andra kommuner i västerbotten planerar 

ett gemensamt möte med ansvarig inhämtare FTI för att påpeka alla brister.  

Att i det läget med stora kommande förändringar inom insamling av 

tillverkaransvarsförpackningar göra investeringar i ett system som inte är 

kommunens ansvar anser Tekniska avdelningen vara en kostnad kommunen 

inte kan bära.  
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Kommunstyrelsen allmänna utskott föreslår 
Att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget 
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KS-2018-178 

§ 152 Medborgarförslag - belysning hembygdsgården 
 

Ärendebeskrivning 
Eskil Dagman inkom 2018-03-19 med ett medborgarförslag angående belysning 

i byarum, samerum, plansch-kartrum, kyrkobyvåning och Sörnoretgården. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 2018-05-14, § 38 

Offert Varpsjö El 

Tekniskas bedömning 
Tillsammans med Varpsjö El har Tekniska avdelningen besökt och utformat en 

lösning för att tillgodose de behov som beskrivits i förslaget.  

Byggnadernas ålder och utseende gör att kabeldragning samt material i 

installationen behöver anpassas så att de sticker ut så lite som möjligt. Det gör 

samtidigt att kostnaderna för installationen blir högre.  

Installation av belysning och uttag i kyrkobyvåning, byarum och samerum. 

Samt . Installation av belysning på övervåningen på Sörnoretgården. 

Totalpriset för belysningsåtgärderna blir ungefär 87000kr 

Med de stora behov i underhåll som finns och den låga investeringsbudget 

Tekniska avdelningen har bör beslutet bli att notera informationen och i 

framtiden tilldela kulturinvesteringsmedel för installation.  

Kommunstyrelsen allmänna utskott föreslår 
Att avslå medborgarförslaget  

Att uppdra till fritid kultur och turism att söka kulturpengar och att vid 

ekonomiskt stöd utföra installationen 
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MB-2018-455 

§ 153 Yttrande angående förslag till beslut om bildande 

av Baksjöbäckens naturreservat i Åsele Kommun 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen önskar Åsele kommuns yttrande över förslag till beslut om 

bildande av baksjöbäckens naturreservat i Åsele kommun.  

Reservatet ligger cirka15 km öster om Åsele och är beläget inom Gideälvens 

avrinningsområde. Området består av ett fritt strömmande vattensystem med 

vattendraget Baksjöbäcken, som består av tre delsträckor, och sjöarna Lill-

Baksjön, Stor-Baksjön samt mynningsområdet i den överst liggande Stensjön. 

Området har mycket höga naturvärden knutna till en hög grad av naturlighet 

och variationsrikedom och rik förekomst av den starkt hotade flodpärlmusslan. 

Reservatet är betydelsefullt för friluftslivet bland annat genom den aktiva 

fiskeverksamhet som sker i områdets sjöar.  

Länsstyrelsen bedömer att förslaget till naturreservat inte strider mot 

kommunens markanvändningsplanering eller andra allmänna intressen.  

Reservatsföreskrifter 

För att uppnå syftet med reservatet föreslås föreskrifter. Det kommer 

exempelvis att vara förbjudet att bedriva verksamhet som förändrar 

vattenflödet, utföra skogsbruksåtgärder, inplantera djur, växter eller andra 

organismer (gäller dock inte utplantering av fisk), bedriva nätfiske i 

vattendragen samt runt vattendragens utlopp ur sjöarna, utan länsstyrelsens 

tillstånd utföra restaureringsåtgärder i vattenmiljön m.m. 

Föreskrifterna utgör inte hinder för renskötsel enligt rennäringslagen eller 

normalt underhåll av befintliga bryggor och båtplatser. Det kommer vidare att 

vara tillåtet att uppföra jakttorn under förutsättning att de underhålls.  

Fiskeregler 

Stora ansamlingar av fisk kan ske utanför vattendragen i olika delar av året. 

Varför restriktioner för nätfiske gäller i sjöarnas mynningsområden. Att det 

finns en lämplig, stabil och reproducerande stam är speciellt viktigt gällande 

öring som är värdfisk för flodpärlmusslans larver och därför behövs för att 

musslorna ska kunna reproducera sig.  

Vidare ska länsstyrelsen vid behov arbeta för en långsiktig hållbar förvaltning av 

fisket inom reservatet genom att främja en diskussion om lämpliga fiskeregler 

med de olika fiskerättsinnehavarna. När det gäller utplantering av fisk, som kan 

påverka flodpärlmusslor och naturmiljön på olika sätt så, regleras det i  
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förordning 1994:1716 som anger att tillstånd för utsättning av fisk alltid måste 

sökas hos länsstyrelsen och att tillstånd får inte ges för sådana fiskarter eller 

fiskstammar som är olämpliga med hänsyn till vattenområdets särart. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut om bildande av Baksjöbäckens naturreservat i Åsele kommun  

Miljöenhetens bedömning 

Av Åsele kommuns översiktsplan framgår att miljömålen Levande skogar 

samt Levande sjöar och vattendrag ska prioriteras. Att långsiktigt skydda 

områden med höga naturvärden anses vara värdefullt både för 

rekreation men också som plats för hotade arter.  

Eftersom bildandet av naturreservatet stärker möjligheterna för 

måluppfyllelse av bland annat miljökvalitetsmålen Levande skogar och 

Levande sjöar och vattendrag bör kommunen ställa sig positiv till förslaget.  

Miljöenheten har inget att erinra mot förslag till beslut om Baksjöbäckens 

naturreservat med tillhörande skötselplan.   

Förslag till beslut 

Att Åsele kommun stödjer bildandet av Baksjöbäckens naturreservat 

med det förslag till skötselplan som finns utarbetat. 
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KS-2018-92 

§ 154 Ansökan om medel för kompetensutveckling 
 

Ärendebeskrivning 
Dåvarande personalutskottet har träffat överenskommelse med de fackliga 

organisationerna om att fr o m 1997-07-01 avsätta 9 000 kronor per månad av 

det totala utrymmet för den s k verksamhetspotten till en årlig pott för 

kompetensutveckling.  

Åtgärder inom ramen för avsatta medel för kompetensutveckling beslutas av 

allmänna utskottet efter samråd i en partsammansatt grupp.  

Medicinska enheten har inkommit med ansökan om 

”Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktsköterska”  

75 hp. 2 år på 50 % studietakt, med lön och kringkostnader. 

Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 

Kompetensutvecklingsgruppens yttrande 

Förslag till beslut 
Att bifalla ansökan 
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KS-2018-631 

§ 155 Stipendier och reseersättningar till 

examensarbeten 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för Akademi Norr beslutade 2009-09-28 om en modell för 

långsiktig finansiering av stipendier och reseersättningar för studenter som 

genomför examensarbeten i Akademi Norr kommunerna. 

Modellen innebär att varje kommun årligen beslutar om vilket antal 

examensarbeten man önskar skall genomföras i kommunen samt anslår 

finansiering av stipendier och reseersättning för detta. Modellen innebär att 

kommunen endast betalar för faktiskt genomförda examensarbeten 

(ersättningar till studenter). På detta sätt har vi långsiktigt fått ett fungerande 

system utan administrativa kostnader och projektfinansiering. 

Varje examensarbete innebär ett maxbelopp av 13 000 kr, varav 3 000 kr är 

reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. Eventuellt 

stipendium (10 000 kr) beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat till faktisk 

prestation. 

Beslutsunderlag  
Förfrågan från Akademi Norr 

Förslag till beslut 
Att avsätta 13 000 kr för att finansiera ett examensarbete för 2019 

Att lärcentrums verksamhetsansvarig är kontaktperson till Akademi Norr 
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KS-2018-696 

§ 156 Riktlinjer för uppvaktning och gåvor inom Åsele 

Kommun 
 

Ärendebeskrivning 
1993 antogs riktlinjer för uppvaktning av gåvor inom Åsele Kommun. 

Riktlinjerna har uppdaterats med till exempel uppvaktning av personer som 

fyller 100 år, nyfödda och som får svenskt medborgarskap. 

Beslutsunderlag 
Förslag till uppdaterad Riktlinjer för uppvaktning och gåvor inom Åsele 

Kommun 

Förslag till beslut 
Att anta Riktlinjer för uppvaktning och gåvor inom Åsele Kommun 
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KS-2018-121 

§ 157 Försäljning av Skogsbruksskolan 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele Kommun har ett stort fastighetsbestånd. Totala ytor överskrider 

möjligheten att finansiera underhåll och drift. I prioritering av fastigheter som 

kommunen måste ha kvar har Skogsbruksskolan fallit bort som en byggnad av 

ej nödvändig karaktär. Fastigheten består av 3 lägenheter.  

I dagsläget används inte lägenheterna av någon verksamhet utan erbjudes till 

uthyrning till allmännyttiga marknaden. Diskussioner har förts med Åsele Hus 

men det finns inget intresse att köpa fastigheten. Behovet av lägenheter i 

verksamheter finns inte inom överskådlig tid. Varvid det inte finns något 

behov av att Åsele Kommun fortsatt äger fastigheten.  

Beslutsunderlag 
Ritningar 

Kommunstyrelsen allmänna utskott föreslår 
Att uppdra åt Tekniska avdelningen att genomföra en anbudsprocess för 

försäljning av fastigheten 
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KS-2018-365 

§ 158 Försäljning av Turistbyrån 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun har genom anbudsförfarande erbjudit allmänheten att 

inkomma med anbud att köpa byggnaden Turistbyrån. Antingen genom 

avflyttning eller genom att låta den stå kvar och avstycka mark till att skapa ny 

fastighet.  

Köparen skall stå för alla kostnader för att genomföra köp, avstyckning samt 

flytt av teleutrustning inom byggnaden ut från huset. Vid anbudstidens slut 

hade 5 anbud inkommit. 

Vid utvärdering har tekniska avdelningen funnit att det mest fördelaktiga 

anbudet är Åsele Rök & Vilts anbud 

Beslutsunderlag 
Anbud 

Förslag till beslut 
Att anta Åsele Rök & Vilts anbud och uppdra åt Tekniska avdelningen att 

avtala om försäljning av byggnaden med omkringliggande mark.  
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KS-2018-698 

§ 159 Remissen rörande Översyn av regional strategi för 

skydd av skog i Västerbottens län 
 

Ärendebeskrivning 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen beslutade i juni 2005 om Nationell strategi 

för formellt skydd av skog. I december samma år fastställde Länsstyrelsen och 

dåvarande Skogsvårdsstyrelsen i Västerbottens län Strategi för formellt skydd av 

skog i Västerbottens län. Dessa strategier har varit vägledande för det formella 

områdesskyddet. 2016 fick Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag av 

regeringen att utvärdera och revidera den nationella strategin för formellt 

skydd av skog med en översyn 2018. 

Strategins grundidé är att skydd och avsättningar av värdefulla/skyddsvärda 

skogar ska ge största möjliga naturvårdsnytta. Därför prioriteras fortsatt 

skyddsarbete av värdekärnor i ett landskapsperspektiv. Inriktningen mot 

funktionalitet, värdetrakter, nätverk och kluster ges mycket stor vikt. 

Strategins inverkan på inlandskommunerna och det skogsbruk som bedrivs 

kan bli mycket stor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med remissvar 

Remiss Länsstyrelsen Västerbotten 

Missiv Länsstyrelsen Västerbotten 

Förslag till beslut 
Att anta remissvaret och lämna till Länsstyrelsen 

 


