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 Gudrun Lindberg(s) Jonny Nilsson(åkl) 
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 Thord Dahlberg(v) Vivi-Anne Bäcklund(s) tjg ers 
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14.KS79  008 

Interpellation 

 

Ärendebeskrivning 

Margareta Johansson (åkl) har 2014-02-21 inlämnat interpellation, ställd till 

kommunalrådet Peter Lindström (s), angående samarbetsavtalet mellan Åsele 

Kommun och Västerbottens läns landsting.   

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning besvaras en interpellation senast 

under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. 

 

Margareta Johansson (åkl) redovisar motiv till sin interpellation. 

 

Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-19. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att interpellationen får ställas 

att interpellationen besvaras av kommunstyrelsens ordförande, Peter Lindström (s) 

vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Peter Lindström 

 

 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

Kommunfullmäktige 

Sign.  

Kommunfullmäktige 2014-03-10 2 3 

 

 

 

 

13.KS406  513 

Farthinder 
 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägare längs Bryggaregatan, Utförsvägen och Strandvägen har 

synpunkter på hastigheten på dessa gator. 

 

Skrivelser har inkommit från boende längs Bryggaregatan, Utförsvägen och 

Strandvägen. Man har synpunkter på hastigheten på dessa gator som bjuder in 

till hög hastighet, eftersom de är långa och raka. Det bor många barnfamiljer 

längs dessa gator och därför förekommer det mycket barn där. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelser fastighetsägare 

 

Kommunstyrelsen föreslår 
att 100 000 kr anslås i investeringsbudget 2014 för farthinder. 

 

Margareta Johansson (åkl) efterlyser beslut om hur anslaget ska finansieras. 

 

Yrkanden 
Peter Lindström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg om att 

finansiering sker med tillgängliga likvida medel. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Peter 

Lindströms (s) tilläggsyrkande samt finner att kommunfullmäktige beslutat att 

bifalla kommunstyrelsens förslag med Peter Lindström tilläggsyrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att 100 000 kr anslås i investeringsbudget 2014 för farthinder 

att finansiering sker med tillgängliga likvida medel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Magnus Englund 

Ann-Christin Kroik 

Ekonomi 
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13.KS402  008 

Kommunala pensionärsrådet 
 

Ärendebeskrivning 
Rådet är ett referensorgan för samråd mellan kommunen och pensionärs-

organisationerna i frågor av allmän betydelse för pensionärer. Med pensionärer 

menas såväl ålderspensionärer, som personer som är pensionerade av andra 

orsaker. 

 

Vid överläggningar med pensionärs- och tillgänglighetsrådet enades man om att 

råden ska behandla följande fyra områden: 

 

1) Boendefrågor, bygg och ombyggnationer 

2) Hemtjänst och hemsjukvård 

3) Budgetfrågor, taxor/avgifter 

4) Strukturfrågor, trafikmiljö, gator och offentliga platser 

 

Råden vill få tillgång till materialet före utskottssammanträden och inkomma 

med eventuella synpunkter. Målet är att detta ska vara i praktisk drift i januari 

2014.  

 

Rådet består av 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare samt en representant från 

varje lokal pensionärsorganisation, som är verksam i kommunen. Kommun- 

styrelsen utser en ledamot ur vardera utskotten. Respektive pensionärs-

organisation utser en ledamot. Ledamöterna väljs för varje mandatperiod. 

Kommunstyrelsen påkallar val av ledamöter från pensionärsorganisationerna. 

Ordförande utses av kommunstyrelsen och vice ordföranden av rådet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
att utse följande ledamöter och ersättare: 

Tord Dahlberg(v) ordf 

Egon Persson(åkl) ledamot 

Gunnel Jonsson(s) ersättare 

Sylvia Samuelsson(åkl) ersättare  

att allmänna utskottets kallelse och ingresser skickas till kommunala 

pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet och ungdomsrådet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 
att reglementet för förtroendemän tillämpas 

att det i reglementet förtydligas vilka fyra områden som råden ska behandla 

 

Yrkanden 
Peter Lindström (s) yrkar följande förtydligande av kommunstyrelsens förslag 

att upphäva § 15, andra stycket under rubrik ”Ställning och uppgifter” i 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige  

2012-12-18, § 116 
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att anta ny lydelse i § 15 enligt föreslagna ändringar 

 

Ny lydelse § 15, andra stycket under rubrik ”Ställning och uppgifter” 

”Rådet kan 

 Verka för att pensionärernas frågor beaktas i kommunens 

verksamhetsplanering inom följande områden 

1) Boendefrågor, bygg och ombyggnationer 

2) Hemtjänst och hemsjukvård 

3) Budgetfrågor, taxor/avgifter 

4) Strukturfrågor, trafikmiljö, gator och offentliga platser 

 Vara remissorgan i frågor som berör pensionärer 

 Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

 Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller pensionärer 

 Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare 

 Initiera nya frågor i den kommunala förvaltningen” 

att reglementet för ersättning till förtroendevalda tillämpas för kommitténs 

ledamöter och ersättare 

 

Stefan Åhlin (fp) är kritisk till utebliven dialog och samråd med berörda 

intresseorganisationen, men yrkar bifall till Peter Lindströms förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Peter 

Lindströms (s) ändringsyrkande samt finner att kommunfullmäktige beslutat att 

bifalla kommunstyrelsens förslag med Peter Lindströms ändringsyrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att upphäva § 15, andra stycket under rubrik ”Ställning och uppgifter” i 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige  

2012-12-18, § 116  

att anta ny lydelse i § 15, andra stycket, enligt föreslagna ändringar 

att reglementet för ersättning till förtroendevalda tillämpas för kommitténs 

ledamöter och ersättare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Pensionärsråd 

Förvaltningschefer 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

Kommunfullmäktige 

Sign.  

Kommunfullmäktige 2014-03-10 4 6 

 

 

13.KS403  008 

Kommunala tillgänglighetsrådet 
 

Ärendebeskrivning 
Rådet är ett referensorgan för samråd och informationsutbyte i frågor av allmän 

betydelse för handikappade och med uppgift att verka för att handikappaspekter 

beaktas i kommunens planering och verksamhet. Funktionshindrades rätt till del- 

aktighet och tillgänglighet på lika villkor i samhällets alla delar utgör grund för 

information, diskussion och samråd. 

 

Vid överläggningar med pensionärs- och tillgänglighetsrådet enades man om att 

råden ska behandla följande fyra områden: 

 

1) Boendefrågor, bygg och ombyggnationer 

2) Hemtjänst och hemsjukvård 

3) Budgetfrågor, taxor/avgifter 

4) Strukturfrågor, trafikmiljö, gator och offentliga platser 

 

Råden vill få tillgång till materialet före utskottssammanträden och inkomma 

med eventuella synpunkter. Målet är att detta ska vara i praktisk drift i januari 

2014.  

 

Rådet består av 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare samt en representant från 

varje lokal handikapporganisation, som är verksam  i kommunen. Ledamöter 

väljs för varje mandatperiod. Kommunstyrelsen påkallar val av ledamöter från 

handikapporganisationerna. Ordföranden väljs av kommunstyrelsen och vice 

ordföranden utses av rådet. Val ska äga rum under januari månad året efter det 

då allmänna val ägt rum. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
att utse följande ledamöter och ersättare: 

Urban Lindström(s) ordf 

Thure Ekegerd(åkl) ledamot 

Gudrun Lindberg(s) ersättare 

Brage Sundberg(åkl) ersättare 

att allmänna utskottets kallelse och ingresser skickas till kommunala 

pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet och ungdomsrådet. 

 

Kommunstyrelsen föreslår 
att reglementet för förtroendemän tillämpas 

att det i reglementet förtydligas vilka fyra områden som råden ska behandla. 

 

Yrkanden 
Peter Lindström (s) yrkar följande förtydligande av kommunstyrelsens förslag 

att upphäva § 15, andra stycket under rubrik ”Ställning och uppgifter” i 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige  

2012-12-18, § 116 
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att anta ny lydelse i § 15 enligt föreslagna ändringar 

 

Ny lydelse § 15, andra stycket under rubrik ”Ställning och uppgifter” 

”Rådet kan 

 Fungera som ett forum för brukarnas medinflytande samt vara ett 

referensforum med överläggningsrätt i frågor som berör funktionshindrade 

inom följande områden 

1) Boendefrågor, bygg och ombyggnationer 

2) Hemtjänst och hemsjukvård 

3) Budgetfrågor, taxor/avgifter 

4) Strukturfrågor, trafikmiljö, gator och offentliga platser 

 Vara remissinstans 

 Medverka i revideringen av kommunens handikapplan 

 Årligen dela ut ett tillgänglighetspris till person, arbetsplats, förening företag 

eller organisation som utför eller utfört insatser för ökad tillgänglighet i 

kommunen 

att reglementet för ersättning till förtroendevalda tillämpas för kommitténs 

ledamöter och ersättare 

 

Stefan Åhlin (fp) är kritisk till utebliven dialog och samråd med berörda 

intresseorganisationen, men yrkar bifall till Peter Lindströms förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Peter 

Lindströms (s) ändringsyrkande samt finner att kommunfullmäktige beslutat att 

bifalla kommunstyrelsens förslag med Peter Lindströms ändringsyrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att upphäva § 15, andra stycket under rubrik ”Ställning och uppgifter” i 

Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige  

2012-12-18, § 116  

att anta ny lydelse i § 15, andra stycket, enligt föreslagna ändringar 

att reglementet för ersättning till förtroendevalda tillämpas för kommitténs 

ledamöter och ersättare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Tillgänglighetsråd 

Förvaltningschefer 
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12.KS225  212 

Översiktsplanering i Åsele kommun – en arbetsstrategi 
 

Ärendebeskrivning  

Frågan om revidering av Åsele kommuns översiktsplan från 1991 aktualiseras i 

samband med framtagandet av ”Vindkraftplan för Södra Lappland” – tillägg till 

översiktsplan. 

Beslut av Åsele kommun 2010-06-28, KF § 41. I samverkan med Dorotea och 

Vilhelmina kommuner tas därför ett planprogram, en förutsättningsanalys samt 

en dokumentstruktur fram för upprättande av nya översiktsplaner i kommunerna.  

Åseles planeringsarbete inleds i juni 2011. Innehållet till den nya planen arbetas 

fram genom ett samarbete mellan Åseles medborgare och kommunens 

tjänstemän. Tjänstemän i kommunens olika verksamheter har samman-

ställefaktamaterial, medan 183 Åselebor, under 271 studiecirkeltimmar 

formulerar visioner och mål för Åsele kommun med sikte på 2030. Ett första 

planförslag samråds med kommunmedborgare samt berörda myndigheter och 

organisationer under december 2012 och efter justeringar i planen, utifrån de 

åsikter som lämnas under samrådet, ställs översiktsplanen ut under juni och juli 

2013.  

 

Beslutsunderlag 
Förslag till översiktsplan 

Tjänsteskrivelse 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

att förslag till översiktsplan bifalls 

att ansvarig nämnd för mål inom respektive planeringsområde anges i 

översiktsplanen 

att kommunstyrelsen utser operativa ansvariga för mål samt rapporteringen när 

ny/reviderad översiktsplan antagits i kommunfullmäktige 

att rapportering av arbete och resultat kopplade till översiktsplanens mål 

genomförs utifrån gemensam mall  

att kommunchefen utses som ansvarig för sammanställning av rapportering samt 

utvärdering av arbete och resultat kopplat till översiktsplanens mål 

att kommunchefen  utses som ansvarig för att lyfta fråga om eventuell ÖP-

revidering till kommunfullmäktige en gång per mandatperiod 

att reviderad översiktsplan beslutas i kommunfullmäktige senast i mitten av 

varje mandatperiod.   

 

Yrkanden 
Peter Lindström (s) framför ett stort tack till alla medborgare, tjänstemän och 

intresseorganisationer som bidragit till det omfattande arbete som nedlagts med 

översiktsplanen samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt finner att 

kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att förslag till översiktsplan bifalls 

att ansvarig nämnd för mål inom respektive planeringsområde anges i 

översiktsplanen 

att kommunstyrelsen utser operativa ansvariga för mål samt rapporteringen när 

ny/reviderad översiktsplan antagits i kommunfullmäktige 

att rapportering av arbete och resultat kopplade till översiktsplanens mål 

genomförs utifrån gemensam mall  

att kommunchefen utses som ansvarig för sammanställning av rapportering samt 

utvärdering av arbete och resultat kopplat till översiktsplanens mål 

att kommunchefen  utses som ansvarig för att lyfta fråga om eventuell ÖP-

revidering till kommunfullmäktige en gång per mandatperiod 

att reviderad översiktsplan beslutas i kommunfullmäktige senast i mitten av 

varje mandatperiod.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Roger Söderström 

Kommunchef 

Kommunstyrelsen 

  



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

Kommunfullmäktige 

Sign.  

Kommunfullmäktige 2014-03-10 6 10 

 

 

14.KS23  042 

Ombudgetering investeringar 2013 till 2014 
 

Ärendebeskrivning 
Utifrån verksamheternas kommentarer och önskemål samt beskriven status på 

2013-års investeringar besluta vilka som skall ombudgeteras till följd av att de 

inte blivit genomförda eller färdigställda under 2013.  

2013-års siffror är inte fastställda förrän bokföringen är stängd, så preliminära 

siffror används till en början. Då slutsummor sedan fastställs i ett senare skede 

av bokslutet, kompletteras ärendet, så att KF kan besluta om ombudgeteringar 

inkl gällande siffror.  

 

Beslutsunderlag 

Underlag för ombudgeteringar från 2013 års- till 2014 års investeringsbudget. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att bifalla allmänna utskottets förslag till ombudgeteringar 

 

Yrkanden 
Peter Lindström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jerry Sellin och 

Gunnel Jonsson (s) yrkar bifall till Peter Lindströms yrkande. 

 

Egon Persson(åkl) yrkar att objekt 9316 ”Projektering Bofinken” stryks. 

Stefan Åhlin (fp) och Sylvia Samuelsson (åkl) yrkar bifall till Egon Perssons 

yrkande. 

 

Ajournering 
Mötet ajourneras för partiöverläggningar kl 14 25. 

Mötet återupptas efter förnyat upprop kl 14 35. 

 

Yrkanden 
Margareta Johansson (åkl) yrkar återremiss till kommunstyrelsen för beredning 

av ärendet i samråd med Kommunala Pensionärsrådet. 

 

Urban Lindström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Ajournering 
Mötet ajourneras för partiöverläggningar kl 14 45. 

Mötet återupptas efter förnyat upprop kl 15 15. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden förklarar debatten för avslutad samt redovisar inkomna yrkanden 

och propositionsordning som godkänns av kommunfullmäktige. Först prövas 

yrkandet om återremiss. Avslås yrkandet om återremiss ställs proposition på 

kommunstyrelsens förslag till ombudgetering och Egon Perssons (åkl) yrkande  

att objekt 9316 ”Projektering Bofinken” stryks. 
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Ordföranden ställer proposition på Margareta Johanssons (åkl) yrkande om 

återremiss samt finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå yrkandet. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet avgörs idag. 

Nej-röst för att ärendet avgörs senare 

 

Omröstningsresultat 
Med 12 nej-röster att ärendet avgörs senare och 19 ja-röster för att ärendet 

avgörs idag beslutar kommunfullmäktige med stöd av minoritetsskydd att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Reservationer 
Tommy Danielsson (s), Peter Lindström (s), Gunnel Jonsson (s), K Sune 

Almroth (s), Birgitta Norrlänning (s), Urban Lindström (s), Gudrun Lindberg (s), 

Svante Söderqvist (s), Birgitta Jonsson (s), Marina Englund (s), Peter Danielsson 

(s), Stefan Gärdlund (s), Thord Dahlberg (v), Carina Danielsson (s), Gustav 

Johansson (s), Vivi-Anne Bäcklund (s) och Lars Dahlberg (v) reserverar sig mot 

beslutet. 

 

Noteras till protokollet att Peter Lindström (s) avser med att inkomma med en 

skriftlig reservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Ekonomi 

Kommunstyrelsen 
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13.KS349  042 

Taxor/avgifter - motorvärmare 
 

Ärendebeskrivning 
På grund av nya bestämmelser i mervärdesskattelagen är upplåtelse av 

parkeringsplats till annan än boende i fastigheten momspliktigt. 

 

Taxor och avgifter avseende motorvärmare har blivit beslutade för 2014 utan 

25 % moms. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

 

Kommunstyrelsen föreslår 
att tidigare beslut, 2013-11-25, § 71,upphävs 

att bifalla nytt förslag till taxor för 2014 : 

  

    2014 inkl moms  

Dag (hel dag)    25 kr 

Månad    150 kr 

Helår    900 kr  

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att tidigare beslut, 2013-11-25, § 71,upphävs 

att bifalla nytt förslag till avgift för 2014 : 

  

    2014 inkl moms  

Dag (hel dag)    25 kr 

Månad    150 kr 

Helår    900 kr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Ekonomi 

Avdelningskanslier 
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13.KS18  008 

Medborgarförslag - att avskaffa Åsele Näringslivs-

stiftelse (ÅNS) 
 

Ärendebeskrivning 
Kerstin Hamberg Bergholm har lämnat in ett medborgarförslag om att avskaffa 

ÅNS och lägga arbetsuppgifterna på kommunalråd och kommunchef. 

Anledningen är att det skulle ge en ekonomisk besparing eftersom ÅNS inte 

genererat tillräckligt många arbetstillfällen. 

 

Utifrån näringslivets vilja och det arbete som den tillfälliga beredningsgruppen 

som kommunfullmäktige tillsatte 2011 framgår det tydligt att näringslivsut-

veckling fortsättningsvis bör bedrivas genom ÅNS. 

 

Att lägga arbetsuppgifterna på kommunalråd och/eller kommunchef är inte 

realistiskt. 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att medborgarförslaget avslås med hänvisning till den tillfälliga beredningens 

utlåtande.  

 

Kerstin Hamberg Bergholm redovisar motiv och bakgrund för sitt 

medborgarförslag. 

 

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

yrkar bifall till Urban Lindströms yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att medborgarförslaget avslås med hänvisning till den tillfälliga beredningens 

utlåtande. 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Kerstin Hamberg Bergholm 

Åsele Näringslivsstiftelse 

 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

Kommunfullmäktige 

Sign.  

Kommunfullmäktige 2014-03-10 9 14 

 

 

 

 

11.KS285 609 

Medborgarförslag – Bevara Fredrika skola 
 

Ärendebeskrivning 
Kerstin och Patrik Bergholm har inlämnat medborgarförslag 2011-11-14, 

”bevara Fredrika skola i dess nuvarande form och om det anses nödvändigt göra 

en ny utredning till läsåret 2014/2015”.  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 

2012-11-26, § 91, där kommunfullmäktige tagit ställning i ärendet och beslutat att 

eleverna i åk 7-9 i Fredrika ska flyttas över till Åsele Centralskola från och med 

höstterminen 2013. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 

2012-11-26, § 91, där kommunfullmäktige tagit ställning i ärendet och beslutat att 

eleverna i åk 7-9 i Fredrika ska flyttas över till Åsele Centralskola från och med 

höstterminen 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Kerstin och Patrik Bergholm 

Barn- och utbildning 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

Kommunfullmäktige 

Sign.  

Kommunfullmäktige 2014-03-10 10 15 

 

 

 

13.KS445  008 

Motion – Åsele en giftfri kommun 
 

Ärendebeskrivning 
Sylvia Samuelsson (åkl) har 2013-12-17 inlämnat motion till kommunfullmäktige 

med förslag att Åsele skall vara en giftfri kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Motion   

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Kommunstyrelsen 

 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

Kommunfullmäktige 

Sign.  

Kommunfullmäktige 2014-03-10 11 16 

 

 

 

13.KS446  008 

Motion – Inför ett entreprenöriellt arbetssätt inom 

kommunal verksamhet 
 

Ärendebeskrivning 
Sylvia Samuelsson (åkl) har 2013-12-17 inlämnat motion till kommunfullmäktige 

med förslag att införa ett entreprenöriellt arbetssätt inom kommunal verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion    

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Kommunstyrelsen 

 



ÅSELE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Paragraf Sida 

Kommunfullmäktige 

Sign.  

Kommunfullmäktige 2014-03-10 12 17 

 

 

 

14.KS76 008 

Avsägelse av förtroendeuppdrag – Birgitta Norrlänning 

 

Ärendebeskrivning   

I skrivelse 2014-02-18 avsäger sig Birgitta Norrlänning (s) sitt förtroendeuppdrag 

som styrelserepresentant i Stiftelsen Kvarnbäcken.   

 

Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna avsägelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediering 

Birgitta Norrlänning 

Stiftelsen Kvarnbäcken 


