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§ 156 Ändringar i dagordningen 
 

Ärendebeskrivning 
Ett extra ärende är anmält angående en justering i den grafiska profilen.  

Allmänna utskottet beslutar 
Att extra ärendet tillåts och tas upp som ärende 12 
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KS-2019-109 

§ 157 Informationer 
 

Ärendebeskrivning 
Ulf Jonsson, ny chef för fritid, turism och kultur, hälsas välkommen och det 

diskuteras lite om de ärenden som är aktuella för verksamheten.  

Teknisk chef informerar om olika markområden som behöver utredas för 

detaljplaneändringar eller detaljplaneläggning. 

Region Västerbotten har skickat ut en remiss om trafikförsörjningsprogram för 

länets kollektivtrafik. Assistent miljö- och bygg informerar om detta och 

föreslår att Region 10 gör ett gemensamt remissvar.  

Information från kommunala bolag och stiftelser: 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över kommunens bolag och stiftelser, de 

bjuds därför inför information och dialog. På dagens sammanträde deltar Åsele 

Energiverk AB med dotterbolag, Åsele Näringslivsstiftelse, Stiftelsen Åselehus, 

Hanna Lindblads Stiftelse och Stiftelsen Kvarnbäcken - Torvsjö kvarnar. De 

rapporterar om hur de jobbar för att uppfylla ägardirektiv och stadgar.  

Beslutsunderlag 
Muntliga presentationer 

Allmänna utskottet beslutar 
Att notera informationen 
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KS-2019-196 

§ 158 Ägardirektiv Åsele Energiverk AB med dotterbolag 
 

Ärendebeskrivning 
Nya ägardirektiv för Åsele Energiverk AB med dotterbolag har arbetats fram 

gemensamt av kommunen och Energiverket. 

Beslutsunderlag 
Förslag nya ägardirektiv 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta nya ägardirektiv för Åsele Energiverk AB med dotterbolag 
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KS-2018-322 

§ 159 Revidering av arvodesreglemente 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 71 om nytt arvodesreglemente för 

perioden 2019 - 2022. Reglementet behöver revideras i och med att 

kommunfullmäktige 219-10-14, § 57 beslutade att införa ett personalutskott 

under kommunstyrelsen. 

Några mindre justeringar är också inarbetade och markerade i bifogat förslag. 

Det gäller framförallt § 10 förlorad semesterförmån där det fanns oklarheter 

samt att personalutskottet tar över arbetsuppgifter som tidigare delegerats till 

allmänna utskottet. 

Beslutsunderlag 
Reviderat arvodesreglemente 2019 - 2022 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta reviderat arvodesreglemente 2019 - 2022. 
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KS-2019-618 

§ 160 Revidering av förbundsordning för LYSTKOM 
 

Ärendebeskrivning 
Lycksele, Storuman och Åsele kommun har bildat kommunalförbundet 

LYSTKOM. Respektive medlemskommuns fullmäktige har fastställt en 

förbundsordning med tillhörande reglemente. Förbundsordningen behöver 

revideras enligt nedanstående:  

§2 

Åsele kommuns ledningsgrupp beslutade 2019-01-10 att överlämna sin e-

tjänstekortsorganisation till LYSTKOM. Skrivningen ska strykas. 

Åsele kommun överlämnar inte arbetsuppgifter i gemensam IT-organisation. 

och e-tjänstekortsorganisation. 

§4 

Ett kommunalförbund med direktion behöver inte ha ett arbetsutskott. I nuläget ser vi 

inte att det finns något behov av ett arbetsutskott. Skrivningen ska strykas. 

Direktionen ska utse ett arbetsutskott som består av 3 ledamöter och 3 ersättare.  

§5 

Tydligare skrivning i förbundsordning gällande revision. 

Kommunen där kommunalförbundet har sitt säte ska utse två revisorer. 

Revisorerna väljs för samma period som direktionen. Revisorerna kan komma 

från alla medlemskommuner, kravet är att de ska ha rösträtt i någon av 

medlemskommunerna. Revisorerna är med fördel någon av 

medlemskommunernas aktiva lekmannarevisorer. Kommunalförbundets 

revisorer ska på begäran lämna uppgifter till medlemskommunernas 

förtroendevalda revisorer. Kommunalförbundet skriver egen 

revisionsberättelse som inte behöver fogas samman med 

medlemskommunernas. 

Kommunalförbundet bekostar revisorernas arbete. 

§9 

Ett kommunalförbund ska ha en digital anslagstavla, på egen hemsida eller en av 

medlemskommunernas hemsida. Inga anslag ska göras på annat ställe. Skrivningen är 

kvar sen LYST-nämnden och ska strykas. 

Kungörelse av det sammanträde vid vilket förbundets budget och 

verksamhetsplan ska fastställas ska även anslås på anslagstavlan hos respektive 

medlemskommun.     
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§12  

Meningen ska strykas då anslag ska ske enligt § 9. 

Förslaget till budget och verksamhetsplan ska anslås på respektive 

medlemskommuns anslagstavla. 

§15 

Angiven fördelningsmodell i §§ 10 och 11 gäller istället för struken text i § 15. 

mellan medlemmarna i förhållande till den samlade påförda medlemsavgiften 

de senaste tre åren. 

§18 

Ett tillägg/förtydligande i reglementet kring ledning och styrning.  

förbundet verkar för öppenhet och dialog mellan förbundet och 

medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag 
Förbundsordning LYSTKOM 

Reglemente LYSTKOM 

Sammanträdesprotokoll LYSTKOM 2019-11-04, §3 9 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta reviderad förbundsordning 
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KS-2019-579 

§ 161 Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
 

Ärendebeskrivning 
I kommunens författningssamling finns allmänna lokala ordningsföreskrifter 

som styr hur ordningen ska upprätthållas på framförallt allmänna platser i 

kommunen utöver, och som komplement till, övrig gällande nationell 

lagstiftning. 

De av fullmäktige senast beslutade ordningsföreskrifterna skrev 1996 och de är 

därför i behov av en uppdatering. 

Ett nytt förslag har arbetats fram av utredare, teknisk chef, miljö- och 

hälsovårdsinspektör och räddningschef. 

Ordningsföreskrifter lämnas för remiss hos lämpliga aktörer. När fullmäktige 

godkänt dem ska de delges länsstyrelsen som prövar om de stämmer med 

ordningslagen.  

Allmänna utskottet tog upp ärendet 2019-11-12, § 146 och återremitterade det 

för kompletteringar som nu är genomförda. 

Beslutsunderlag 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åsele kommun 1996-03-11 

Uppdaterat nytt förslag av reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Allmänna utskottet 2019-11-12, § 146 

Ordningslagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ordningslag-19931617_sfs-1993-

1617 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta allmänna ordningsföreskrifter 

Att förslaget skickas ut på remiss till berörda instanser.  

 

 

 

 

 

Expediering 
Kansliet 
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KS-2019-604 

§ 162 Serviceplan 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen hr uppmanat alla länets kommuner att skriva serviceplaner som 

ska fungera som stöd vid beslut om stöd till, till exempel, kommersiell service i 

glesbygd, dvs stöd till lanthandlare.  

ÅNS fick i uppdrag att skriva en serviceplan för perioden 2018 - 2020 och har 

lämnat ett förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Serviceplan 

Allmänna utskottet föreslår 
Att återremittera ärendet för förtydliganden.  
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KS-2019-639 

§ 163 Ansökan om ersättning 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslutat arvodesreglemente kan allmänna utskottet besluta om 

ersättning till funktionshindrade förtroendevalda om kostnader uppkommer i 

samband med uppdraget.  

En ansökan om ersättning för färdtjänst har inkommit. 

Allmänna utskottet beslutar 
Att den förtroendevalde beviljas ersättning för färdtjänst under 

mandatperioden 2019 - 2022 vid deltagande i förtroendemannauppdrag. 
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KS-2019-569 

§ 164 Medborgarförslag - namn på ishall 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele IK har inkommit med ett medborgarförslag om att namnge Åsele ishall. 

Kommunfullmäktige godkände medborgarförslag och har skicket det för 

beredning och beslut till kommunstyrelsen. 

Tanken är att våra medborgare ska få lämna in namnförslag och att ÅIK väljer 

ut de tre bästa. Dessa tas därefter vidare till kommunen som beslutar om det 

vinnande bidraget. 

Teknisk chef och chef för Fritid, kultur och turism ställer sig bakom ÅIK förslag 

om att namnge ishallen. ÅIK och kommunens verksamheter bör dock arbeta 

fram kriterier som bör gälla för namnförslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 2019-11-25, § 92 

Allmänna utskottet beslutar 
Att uppdra till Fritid, turism och kultur att tillsammans med ÅIK påbörja 

processen med att namnge Åsele ishall.  

Att namnförslag och omröstning är rådgivande och inte beslutande.  

Att inbjuda representant från fritid, turism och kultur samt ÅIK att delta inför 

beslut om namn. 
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Fritid, turism och kultur 
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KS-2019-635 

§ 165 Flaggpolicy 
 

Ärendebeskrivning 
Åsele kommun har idag ingen flaggpolicy men det har efterfrågats och ett 

förslag har arbetats fram. I och med att Åsele 2018 blev samisk 

förvaltningskommun ska vi även flagga med den samiska flaggan på samiska 

flaggdagar och andra högtidliga tillfällen.  

Den samiska samrådsgruppen har fått tillfälle att yttra sig om förslaget och har 

inte haft några synpunkter. 

När policyn blir beslutad behöver rutiner för genomförande av flaggning 

arbetas fram. 

Beslutsunderlag 
Förslag Flaggpolicy Åsele kommun 

Allmänna utskottet föreslår 
Att anta Flaggpolicy Åsele kommun 

Att uppdra till verksamheten att utarbeta rutiner för hur genomförandet ska 

ske  
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KS-2018-481 

§ 166 Grafisk profil 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog under 2019 en grafisk manual med tillhörande 

logotyp för Åsele kommun. Det har därefter framkommit synpunkter om att 

det står Åsele på svenska men Åsele kommun på sydsamiska. Ett tillägg i 

logotypen med "kommun" även på svenska skulle göra den mer samstämmig 

med det samiska och tydligare i kommunikationen. Därför har grafikern som 

tog fram logotypen tagit fram ett nytt förslag där logotypen utvecklats med att 

innehålla ordet "kommun" även på svenska. Tre förslag på utförande finns. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: förslag logotyp 

Allmänna utskottet beslutar 
Att anta uppdaterad logotyp 

Att kommunen använder utförande ett (stående) och tre (liggande) av 

föreslagna logotyper. 

Att uppdra till kommunikatör att uppdatera grafisk manual med ny logotyp. 
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§ 167 Delgivningar 
 

1 

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

19:44 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2020. 

19:45 

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2020. 

19:46 

Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2020. 

19:49 

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform. 

2 

SmåKom nyhetsbrev december 

3 

Vindnytt november 

Allmänna utskottet föreslår 
Att delgivningarna läggs till handlingarna 
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