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§ 36 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista med medföljande handlingar har skickats ut. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att fastställa föredragningslistan   
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KS-2021-10 

§ 37 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Strategi för laddinfrastruktur 

Kommunens översiktsplan anger en vision om att resande och transport ska 

kunna ske med rena bränslen och att elförsörjningen ska vara stabil. Projektet 

Fossilfria Transporter i Norr har tillsammans med tekniska och miljö- och bygg 

arbetat fram ett förslag till en strategi för laddinfrastruktur. Teknisk chef deltar 

och beskriver bakgrund och innehållet i strategin. Strategin är nu ute på remiss. 

Taxor och avgifter 

Teknisk chef beskriver hur de beslutade taxorna och avgifterna för avfall för 

företag slår fel på olika sätt och föreslår förändringar för att justera detta. 

Prioriteringar vid bredbandsutbyggnad 

Post och telestyrelsen utlyser medel för fortsatt bredbandsutbyggnad. Inför 

detta ska områden för utbyggnad prioriteras för att underlätta 

ansökningsprocessen och öka chansen att bli beviljade medel. Tre områden har 

föreslagits för prioritering. IT-chef deltar och visar dessa samt beskriver 

ansökningsprocessen. Ansökan ska göras under 2021 och under 2022 – 2024 

byggs bredbandet.  

Allmänna utskottet beslutar 
Att notera informationen 
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KS-2021-163 

§ 38 Biblioteksplan för Åsele kommun 2022 - 2025 
 

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och landsting 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 föreslår 
Att förslaget till ny biblioteksplan antas efter redaktionell ändring gällande 

tjänstgöringsgrad och ort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KS-2021-97 

§ 39 Remissyttrande: Tillfälligt statsbidrag till vissa 

kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en 

ekonomi i balans 
 

Ärendebeskrivning 
Arjeplog, Dorotea, Malå, Sorsele, Vilhelmina och Åsele kommuner har utsetts 

till remissinstanser gällande tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och 

regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans. Kommunerna har 

samverkat vid förslag till yttrande samt förankrat i Region 10 

kommunchefsgrupp. 

Enligt förslaget ska bidraget få ges till en kommun eller region som vid 

utgången av 2019 hade en svag ekonomi och som har behov av att vidta en eller 

flera omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder inom sin verksamhet i 

syfte att främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. 

Remissvaren ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 14 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Promemoria Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för 

kommunala åtgärder för en ekonomi i balans. 

Förslag remissyttrande. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att anta remissyttrandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Finansdepartementet  
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KS-2021-5 

§ 40 Remiss: Mer mat från Västerbotten - 

Livsmedelsstrategi i Västerbottens län 2021 – 2030 
 

Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har inbjudit kommuner och aktörer i länet att lämna 

synpunkter på Livsmedelsstrategi ”Mer mat från Västerbotten 2021 – 2030”. 

Syftet med strategin är att skapa förutsättningar och visa vägen för en stärkt 

livsmedelsnäring i Västerbotten. Förslaget har tagits fram i ett samarbete 

mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och LRF Västerbotten. 

Förslag till yttrande 

Strategin är bred och tar hänsyn till en mäng olika faktorer som påverkar vår 

livsmedelsproduktion, allt från utbildningar till företagens villkor och 

forskning i ämnet och vikten av livsmedel i vår krisberedskap. Strategin fångar 

väl den komplexitet som finns i branschen, som egentligen är en mix av 

flertalet branscher som är beroende av varandra.  

Strategin lyckas också väl med att inkludera hela länet och den mycket tydliga 

stadsnorm som genomsyrade det första utskicket är nu bortarbetad. 

För kommunens del i branschen, som ansvarig för måltider inom vård, skola 

och omsorg är lokalproducerad mat mycket viktig och något att värna om. 

Men, precis som strategin lyfter, är många producenter i länet småskaliga och 

förädlingsgraden är ofta låg. För att produkterna ska fungera i stor skala i det 

kommunala köket måste grönsaker och kött vara strimlade/hackade/tärnade 

för att inte ge arbetsskador hos personalen samt vara möjligt att tidsmässigt 

hinna hanteras.  

Köksansvarig önskar också att man jobbar för att förenkla för lokala och 

regionala aktörer att på enkla sätt söka på våra anbud. 

Strategins mål är relevanta och viktiga. För att uppnå dem måste dock den 

kommande handlingsplanen jobba aktivt med att nå ut med insatser och 

stödstrukturer till hela länet. Inom näringslivsutveckling är det idag ett allmänt 

problem att dessa inte kommer inlandskommunernas näringsliv till godo på 

samma villkor som näringslivet vid kusten. Som skrivs så sker produktionen på 

landsbygden, då måste stödstrukturerna också i högre grad förläggas till 

landsbygden.  
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Beslutsunderlag 
Livsmedelsstrategi Mer mat från Västerbotten 2021 - 2030 

Missiv Region Västerbotten 

Allmänna utskottet beslutar 
Att tillstyrka Mer mat från Västerbotten – Livsmedelsstrategi i Västerbottens 

Län 2021 – 2030 

Att lämna yttrande enligt ovan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Region Västerbotten, regional utveckling  

https://vasterbottensmat.se/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-20_Livsmedelsstrategi_Remissversion.pdf
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KS-2021-179 

§ 41 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:  

• Åsele Hus 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. 

Allmänna utskottet föreslår 
Att borgensavgift fastställs för 2021 med: 

Åsele Hus: 0,2 % 

Åsele Kraft/Energiverket: 0,4 % 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KS-2021-187 

§ 42 Verksamhetsberättelse för Upphandlingsenheten - 

2020 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele, Vilhelmina, Dorotea och Åsele har 

en överenskommelse om samverkan avseende gemensam organisation för 

upphandling. Upphandlingsenheten är placerad i Arvidsjaur. I 

samverkansavtalet står det bland annat att kommunstyrelsen i Arvidsjaur 

årligen ska lämna verksamhetsberättelse (inkl skriftlig utvärdering) till 

kommunstyrelsen i samverkande kommuner. 

Verksamhetsberättelsen ska minst innehålla antal genomförda upphandlingar 

för den enskilda kommunen och total upphandlingsorganisationen, 

måluppfyllnad och budget. 

Verksamhetsberättelse för år 2020 har upprättats. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2020 - Upphandlingsenheten 

Allmänna utskottet föreslår 
Att godkänna verksamhetsberättelse för år 2020 avseende gemensam 

organisation för upphandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skicks till 
Kommunstyrelsen  



ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

Allmänna utskottet 2021-04-27 Sida 11 av 17 
 

________________________________________________________________________________________ 
Allmänna utskottet 
Signatur 

 

KS-2021-191 

§ 43 PTS – Bredbandsprojekt 2022 - 2024 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun ska prioritera 30% av kvarvarande ej fiberanslutna bostadshus 

eller företag. 

Prioriteringsordning för kommande utbyggnadsprojekt under 2022 - 2024 är 

100% finansierade av Post & Telestyrelsen samt anslutningsavgifter. 

Förslag på prioriterade områden för utbyggnad: 

1. Torvsele-Hammar (23 hushåll och eller företag) 

2. Algovik - Torvsjö (5 hushåll och/eller företag, redundant förbindelse mot   

Vilhelmina) 

3. Björnavägen Åsele - Svedjan - Tegelträsk (34 hushåll och/eller företag) 

Beslutsunderlag 
Karta över prioriterade områden 

Region Västerbotten: Samråd regionala prioriteringar 

Muntlig information 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta ovanstående prioriteringslista för utbyggnad av bredbandsnät 2022 – 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KS-2020-168 

§ 44 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 föreslår 
Att anta föreslagen företagstaxa och låta densamma gälla från och med 2021-06-

01. 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
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KS-2021-195 

§ 45 Åsele marknad 2021 
 

Ärendebeskrivning 
Varje år, 3e helgen i juli, anordnas Åsele marknad, med ett besöksantal på ca 

150 000 människor.  

Beslutsunderlag 
Rådande världsläge med pandemin covid-19 

Yrkande 
Andreas From (s) yrkar att det uppdras till verksamheten att se över och 

återkomma med förslag på möjliga föreningsstöd liknande det som gjordes 

2020 för att stötta föreningslivet i den rådande pandemin. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att ställa in Åsele marknad 2021 på grund av pandemin som råder.  

Att uppdra till verksamheten att se över och återkomma med förslag på möjliga 

föreningsstöd liknande det som gjordes 2020 för att stötta föreningslivet i den 

rådande pandemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Fritid, turism och kulturchef  
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§ 46 Kurser och konferenser 
 

Medborgardialog 
Inbjudan till utbildning medborgardialog i komplexa frågor. 

Kompetens- och verksamhetsutveckling 
Gå en utbildning hos oss på GR. 

Trafik- och gatudagarna 2021 
21 oktober -22 oktober 2021. 

 

Allmänna utskottet beslutar 
Att inbjudningarna läggs till handlingarna 
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§ 47 Delgivningar 
 

1 

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

21:15 

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på 

kommunala anläggningar. 

2 

Offentlig fastigheter: 

Nyhetsbrev Nr 7 2021. 

Nyhetsbrev Nr 8 2021.  

3 

SmåKom: 

Nyhetsbrev SmåKom April. 

Årsstämma 

Remissvar 

4 

Energikontor Norr: 

Nyhetsbrev Mars, miljöpris, solceller och glad påsk. 

5 

Havs- och vattenmyndigheten: 

Gäddor längs södra ostkusten får stärkt skydd. 

6 

Göteborgsregion: 

Nyhetsbrev Mars. 

Nyhetsbrev April. 

7 

SMHI: 

Nyhetsbrev mars 2021. 

8 

Miljösamverkan Sverige: 

Nyhetsbrev mars 2021. 

  

http://www.skl.se/
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9 

Nordens välfärdscenter: 

Nyhetsbrev mars 2021. 

10 

WWF: 

Nyhetsbrev klimatrapportering i fokus. 

11 

SveMin: 

Nyhetsbrev april 2021. 

12 

Svenska radonförening: 

Nyhetsbrev mars, radondagen välbesökt. 

13 

Svenska miljöinstitutet: 

Nyhetsbrev, dags för sjösättning. 

14 

Tankesmedjan Fores: 

Nyhetsbrev april 2021. 

15 

SCB: 

Hundra år av svensk demokrati. 

16 

Tillväxtverket: 

Lansering av Utvecklingsguiden. 

17 

Vindnytt: 

Nyhetsbrev mars 2021. 

18 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: 

Inspiration till samverkan med civilsamhället. 
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19 

Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner: 

Protokoll. 

Årsbokslut. 

20 KS-2021-23 

Kollektivtrafiken: 

Delskatteväxling information. 

Uppföljningsrapport 28 feb 2021. 

Information personliga tidtabeller upphör. 

21 

Elbrist i Södra Sverige. 

22 

Svenska kraftnät: 

Planerade underhållsarbeten på transmissionsledningen Vargfors-Tuggen-

Hjälta(UL7) 

23 KS-2021-107 

Avloppsreningsverk Fredrika. 

 

Allmänna utskottet föreslår 
Att delgivningarna läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 


