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Anteckningar

Ordförande

Johan Andersson (C)

X

Birgitta Häggkvist (VI)

X

Marie Hansson (V)

X

Åsa Sjödén (S)

X

John Åberg (S)

X

Justerare

Ersättare
Mattias Ahlenhed (VI)

X

Maria Wennberg (C)

X

Kjell-Åke Sjöström (V)

X

Torbjörn Persson (S)

X

Tommy Svensson (S)

X

Val av justerare
Åsa Sjödén (S) utses till justerare.
Justering av dagordning
Ärende ” Bidragsansökan gällande återvändarveckan i Junsele 2019” läggs till på
dagordningen.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§7

Dnr 12/2019

Informationer
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Tackar för informationen

Ärendebeskrivning
Näringsliv
Mikael Näsström och Thomas Östlund, Näringslivsavdelningen
Diskussion förs kring vilken typ av information som allmänna utskottet vill få förmedla på
utskottets möten exempelvis aktuellt på agendan - regionalt och nationellt.
Återrapportering från näringslivsråd.
Frågor till näringslivsavdelningen bör väckas senast i samband med beredningen för
allmänna utskottet för att de ska kunna förbereda svaren.
Arbetsmiljöarbetet 2018 och plan 2019
Marja Wallin, HR
Informerar om statistik gällande sjukfrånvaro; 6,94 % 2018, 7,08% 2017 och 8,29% 2016.
Går igenom statistiken för respektive huvudenhet.
Presenterar resultatet av insatsen med uppringande sjuksköterska vid frånvaro.
Redogör för utförda aktiviteter 2018 inom arbetsmiljö och hälsa.
Går igenom Handlingsprogram för rehabilitering och förebyggande arbete 2019.
Preliminärt resultat 2018
Niklas Nordén, Ekonomichef.
Informerar om det preliminära resultat som kommer att presenteras i årsredovisningen för
2018.
Kommenterar prognosen tertial 2 och vad som påverkat resultatet sedan dess. Blanda annat
har pensionskostnaderna dragit iväg samt att skatter och bidrag försämrades.
Omsorg och utbildning är verksamheter som går minus.
Investeringar för 58,9 mkr har gjorts.
Sollefteå forsens AB plus 7,2 mkr mot budget.
Låneskuld 739 mkr.
Befolkningsminskning på 214 personer under året.
4 av 5 mål för finansiella och god ekonomisk hushållning uppnås.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Vindkraftsbolaget Mittvind AB
Ulla Ullstein, Kommunplanerare, P-O Säterhall och Dag Melkersson, Mittvind AB.
Presenterar företaget och området Flakaberget.
Bygglov för parken finns beviljat och räcker tom. 2019-12-11 – bygglovet kommer dock
inte att användas då inkoppling till nät saknas
Presenterar det nya projektområdet där man har för avsikt att söka miljötillstånd för en
vindkraftpark och inom vilket totalt 9 stycken verk planeras.
Tisdag 5 mars sker myndighetssamråd med länsstyrelsen Västernorrland och Sollefteå
kommun.
Utskottet ges möjlighet att ställa frågor.
Möte med Kollektivtrafikmyndigheten
Johan Andersson (C) och Ulla Ullstein, kommunplanerare informerar om möte som varit
med ordförande i Kollektivtrafikmyndigheten, Per Wahlberg (M) och Hans Backlund (S).
Diskussioner kring planeringsprocessen, långtidsplaner och upphandling av särskild
kollektivtrafik fördes.
Brev gällande kostnader för busskort för skolungdomar kommer att skickas ut till
kommunerna från kollektivtrafikmyndigheten.
Parkeringsplats vid Eon kundtjänst
Johan Andersson (C) informerar om ett ärende som troligtvis kommer att tas på
kommunstyrelsen i mars. Parkeringen vid Eon huset behöver rustas upp, Eon är
intresserade av att köpa den av kommunen.

Redovisning av motioner och medborgarförslag kopplat till Allmänna utskottet
Anna-Sofia Kulluvaara, Kommunchef
Informerar om de motioner och medborgarförslag som finns för hantering kopplat till
allmänna utskottet. Utskottet ges möjlighet att ställa frågor. Redovisningen avser att
återkomma varje utskott framöver.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§8

Dnr KS 345/2018

Återremitterat ärende – Revidering av styrdokument
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Att lämna ärendet till Kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Information
Niklas Nordén, Ekonomichef, informerar om de förändringar som föreslagits i
styrdokumentet.
Diskussion förs kring utformning av text under punkt 2.2. vad betyder decentraliserat
arbetssätt?
Ärendebeskrivning
Ärendet återremitterade av Kommunfullmäktige 2018-11-26 § 126.
………..
Styrdokumentet uppdateras och fastställs inför varje ny mandatperiod. Förslag till reviderat
dokument med justeringar framlägges för beslut inför kommande mandatperiod,
justeringarna är främst av redaktionell karaktär och framgår tydligt i dokumentet.
Förvaltningens förslag till beslut (2018-10-09):
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1: Styrdokument fastställs
2: Styrdokumentet gäller från 2019-01-01
3: Tidigare Styrdokument antaget av fullmäktige 2014-12-15 §202 upphör att gälla
Beslutsunderlag
Förslag till Styrdokument, KS 345/2018-2
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§9

Dnr KS 35/2019

Investeringsfrämjande i Västernorrland
Beslut
Allmänna utskott föreslår
Kommunstyrelsen besluta
att under förutsättning att beslut tas enligt bifogad finansieringsplan hos deltagande
medfinansiärer delta och medfinansiera projektet Investeringsfrämjande i Västernorrland
med totalt 210 990 kr under åren 2019–2022, genom
att belasta kommunstyrelsen budget för medfinansiering år 2019 med 52 509 kr, och
att medfinansiering därefter uppmärksammas i medfinansieringsbudgeten i kommande
budgetarbete med 71 560 kr under åren 2020 – 2021 samt 15 361 kr för år 2022, och
att uppdra till kommunchefen att tillsammans med regionen och andra intressenter skapa
förutsättningar för en permanent regional organisation kring investeringsfrämjande i
Västernorrland efter år 2022.
Information
Mikael Näsström, Näringsliv, informerar om ärendet och vad projektet syftar till.
Detta är en fortsättning på projektet High Coast Invest.
Utskottet ges möjlighet att ställa frågor.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Det finns ett påtagligt behov av en gemensam funktion som ansvarar för ett riktat arbete för
utländska etableringar. Ett investeringsfrämjande arbete ska stärka kommunerna med
expertkompetens och struktur, samt agera som en neutral part/landningsplats för olika
förfrågningar.
Merparten av kommunerna har därför under några år, både genom förstudier och i det
nuvarande EU-projektet High Coast Invest, gemensamt arbetat för att fler utländska företag
ska etablera sig i länet. Uppbyggnaden av investeringskontoret High Coast Invest utgör en
god grund för ett regionalt fortsatt hållbart investeringsfrämjande arbete.
Nuvarande projekt har identifierat tydliga hållbara attraktiva erbjudanden och har under
projekttiden hittills medverkat till att fyra etableringar påbörjats. Företagen beräknar att
dessa kommer att kunna generera upp till 120 arbetstillfällen.
I den utvärderingen som fortgår av pågående projekt lyfter kommunerna fram att
Västernorrland behöver fortsätta det investeringsfrämjande arbetet. Framförallt poängteras
att behovet av sakkunnig verksamhet som kan bistå kommunerna och samtidigt stärka
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
samverkan mellan kommunerna för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och dynamiskt
näringsliv.
Investeringsfrämjande arbete kännetecknas av långa ledtider och många parallella
processer, arbetet har därför inom många områden bara påbörjats och mer tid behövs.
Kunskapen i regionen är begränsad kring vad som krävs för att lyckas med en bra
paketering av ett affärserbjudande riktat mot utländska investerare. Därför är det viktigt att
kommunerna i Västernorrland tar nästa steg genom ett fortsatt arbete i ett projekt för att på
sikt formalisera en ordinarie organisation kring ett investeringsfrämjande arbete i
Västernorrland.
Projektets ska arbeta med 4 utvecklingsområden
- Effektiva etableringsprocesser
- Stärkta strategiska nätverk
- Hållbara etableringar
- Business retention.(Expansionsinvesteringar av utlandsägda företag som redan finns
i regionen)
Förvaltningens bedömning
Projektansökan matchar utmaningarna i kommunens näringslivsarbete och strategin att
skapa nyetableringar och investeringar inom bl.a. besöksnäring och den elintensiva
industrin.
Projektet stöds även av länets regionala utvecklingsstrategi RUS och ligger helt i linje med
programmets prioriterade övergripande mål: Stärkt innovationsförmåga – Västernorrland
ska stå stabilt i konkurrensen och ha ett näringsliv med hög kompetens, kreativitet och
förnyelsekraft. Projektets satsningar inom nyckelområden ska ha främjat innovation och
utveckling.
Insatserna i projektet går även i linje med Business Swedens strategi för arbetet med
utländska direktinvesteringar.
Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
Projektets syfte är att bidra till ett effektivt och resultatorienterat etableringsarbete som
skapar nya arbetstillfällen och nya skatteintäkter.
Finansieringen sker genom avsättning av medel från kommunstyrelsens konto för
medfinansiering id 81360, år 2019 med 52 509 kr, år 2020 med 71 560 kr, år 2021 med
71 560 kr och 15 361 kr för år 2022
Beslutsunderlag/Lagrum
Projektansökan, KS 35/2019-2
Förvaltningsyttrande Mikael Näsström, KS 35/2019-3
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens allmänna utskott, föreslå
kommunstyrelsen besluta
att under förutsättning att beslut tas enligt bifogad finansieringsplan hos deltagande
medfinansiärer delta och medfinansiera projektet Investeringsfrämjande i Västernorrland
med totalt 210 990 kr under åren 2019–2022, genom
att belasta kommunstyrelsen budget för medfinansiering år 2019 med 52 509 kr, och
att medfinansiering därefter uppmärksammas i medfinansieringsbudgeten i kommande
budgetarbete med 71 560 kr under åren 2020 – 2021 samt 15 361 kr för år 2022, och
att uppdra till kommunchefen att tillsammans med regionen och andra intressenter skapa
förutsättningar för en permanent regional organisation kring investeringsfrämjande i
Västernorrland efter år 2022.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 10

Dnr KS 337/2018

Svar på revisionsrapport – Investeringsredovisning Sollefteå
kommun
Beslut
Allmänna utskott föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Att anta och överlämna förslaget som kommunstyrelsens yttrande till revisorerna.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollefteå kommun har PwC genomfört en
granskning avseende investeringsredovisning. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om investeringsredovisningen är ändamålsenlig samt om den interna kontrollen
avseende redovisning av investeringar är tillräcklig.
Förslag på åtgärder:
- Kommunstyrelsen bör löpande överväga om kraven på beslutsunderlag bör ses över och
om kraven på slutredovisning av större projekt bör förtydligas.
- Riktlinjer för styrning av större investeringsprojekt bör tas fram. Vid större projekt där
flera verksamheter är inblandade är det särskilt viktigt att det finns tydliga roller.
- Rutiner för hantering av anläggningsregistret samt att bevaka pågående projekt bör tas
fram.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med revisionens sammanfattande bedömning
avseende förbättringen inom investeringsredovisningen.
Rapporten pekade på ett antal rekommendationer för framtiden, vilka kommenteras nedan.
1. Kommunstyrelsen bör löpande överväga om kraven på beslutsunderlag bör ses över och
om kraven på slutredovisning av större projekt bör förtydligas.
Fullmäktige har i övergripande verksamhetsplan 2018-2020 fastställt investeringsbudgeten
på verksamhetsnivå, exempelvis Gata och park, Vatten och avlopp, Avfall, äldreomsorg
och så vidare. Av Ekonomistyrningspolicy (2005-06-20 § 61) framgår att
anslagsbindningsnivå för investeringar är per nämnd/styrelse och verksamhetsområde. För
större investeringar fastställs däremot budget för det enskilda projektet.
Verksamhetschef presenterar investeringsbehov och kostnad vid budgetberedningen.
Kalkyler upprättas på tjänstemannanivå. Det är upp till ansvarig tjänsteman att bedöma hur
detaljerade dessa kalkyler får vara i proportion till vad som ska investeras. Större projekt
föregås av utredningar samt projekteringar. Det förekommer att dessa upphandlas
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
och att extern kompetens tas in för att få så bra kalkyl som möjligt. Revisionsrapporten har
kommit fram till att budgetering och redovisning bedöms ske på tillfredsställande sätt
utifrån kommunens interna styrdokument. Rutiner för överföring och aktivering i
anläggningsregistret bedöms i huvudsak fungera på ett tillfredsställande sätt. I och med
detta är vår slutsats att kraven på beslutsunderlag är tillräckliga.
Slutredovisning av större projekt görs inom verksamheterna och kommenteras i både
delårsrapport och årsredovisning. Även månatlig redovisning presenteras till KS när det
gäller större projekt. I och med det hålls KS uppdaterad angående alla större projekt och
kan, vid behov, ställa krav på mer detaljerade kalkyler och/eller redovisning av ett visst
projekt.
2. Riktlinjer för styrning av större investeringsprojekt bör tas fram. Vid större projekt där
flera verksamheter är inblandade är det särskilt viktigt att det finns tydliga roller.
Projekt som löper över en längre tid redovisas som pågående investering och aktiveras först
när anläggningen tas i bruk. För att säkerställa att verksamheten påförs korrekt
avskrivningskostnad är det viktigt att ha kontroll över pågående investeringar och att
respektive projektansvarig eller ekonom meddelar redovisningsenheten så snart en
investering ska aktiveras. Av ekonomistyrningspolicy framgår att investeringar över 50
prisbasbelopp alltid ska åtföljas av drift- och investeringskalkyler. Ofta upphandlas dessa
tjänster externt då stora projekt kräver komplicerade kalkyler. Större investeringsprojekt,
precis som mindre sådana, har en tilldelad projektansvarig som tar fram underlag för hur
projekten ska löpa. Detta ansvar innefattar även styrning av olika verksamheter som är
berörda av investeringen. Förvaltningens bedömning är att den styrning som finns vad
gäller ansvar och befogenheter är tillräcklig.
3. Rutiner för hantering av anläggningsregistret samt att bevaka pågående projekt bör tas
fram.
Förvaltningen instämmer i att rutiner för hantering av anläggningsregistret samt bevakning
av pågående projekt bör tas fram. Redan idag finns ett antal delmoment inom arbetet med
anläggningen dokumenterade, exempelvis månadsvis avstämning av
anläggningsreskontran. Under 2019 kommer dock heltäckande rutiner att tas fram. När det
gäller bevakning av pågående investeringar påbörjades förbättringsarbetet redan 2017. En
investeringsblankett togs fram och implementerades först inom VA och Gata & Park har
den implementerats för att sedan användas i hela organisationen under 2018. Blanketten
tydliggör tidpunkten för aktivering av ett investeringsprojekt, investeringsutgift, samt
förenklar komponentavskrivning. Blanketten består av två sidor, en sida fylls i av ansvarig
ekonom och ansvarig chef/projektledare och lämnas till controller anläggningsreskontra.
Vid aktivering fylls sida 2 i och utgör klartecken för aktivering. På sikt kommer
investeringar endast i undantagsfall aktiveras automatiskt. Detta stärker den interna
kontrollen och underlättar kontroll av så väl aktiverade investeringar som pågående sådana.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens allmänna utskott föreslå
kommunstyrelsen anta och överlämna förslaget som kommunstyrelsens yttrande till
revisorerna.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Mikael Andersson, KS 337/2018 -4
Revisionsrapport, KS 334/2018-1
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 11

Dnr KS 64/2019

Revidering av Arbetsgivarstrategi 2019-2022
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
-

att Sollefteå kommun antar revideringen av Arbetsgivarstrategin 2019-2022 med
dess fokusområden.

Information
Karin Jacobsson, HR, informerar om den tidigare arbetsgivarstrategin som beslutade 2017
och det förslag till ny arbetsgivarstrategi för 2019-2022.
Informerar om Fokusområden för 2019-2022 – Sollefteå kommuns attraktionskraft,
ledarskap, kompetens och arbetsmiljö/hälsa.
Utskottet ges möjlighet att ställa frågor.
Ärendemening
Revidering av Arbetsgivarstrategin, från år 2017-2020 till år 2019-2022.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Arbetsgivarstrategin med fokusområden anger de viktigaste processerna Sollefteå kommun
som arbetsgivare har att fokusera på under åren 2019-2022. Sollefteå kommuns åtagande
samt förväntningar på medarbetare och chefer görs tydligare och skapar en helhetssyn för
medarbetarskapet i hela organisationen.
Arbetsgivarstrategin lyfter fram dessa fyra fokusområden:
• Sollefteå kommuns attraktionskraft
• ledarskap
• kompetens
• arbetsmiljö och hälsa
Dessa områden bedöms vara de viktigaste processerna att arbeta med under kommande
åren. Varje år ska insatserna som hör till fokusområdena utvärderas för att säkra att arbetet
stämmer med verksamhetens mål och behov.
De insatser som tillhör respektive fokusområden har utvärderas i december 2018.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den reviderade arbetsgivarstrategin fyller en
viktig roll i det strategiska HR-arbetet. Information är lämnad till
arbetstagarorganisationerna i Centrala samverkansgruppen i december.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-12

Sida

14 (23)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta:
-

att Sollefteå kommun antar revideringen av Arbetsgivarstrategin 2019-2022 med
dess fokusområden.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande, Karin Jacobsson KS 69/2019-1
Förslag till reviderad Arbetsgivarstrategi KS 69/2019-2
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§ 12

Dnr KS 218/2018

Återrapportering Inrätta Näringslivsbolag i Sollefteå kommun
Beslut
Informationen läggs till handlingarna och ytterligare återrapportering ska ske på allmänna
utskottet i mars.
Information
Mikael Näsström, Näringsliv informerar om att remiss har skickats ut och förlängd
remisstid har satts till den 18 februari. Ett svar har inkommit till näringslivsavdelningen.
Ärendebeskrivning
På Allmänna utskottet i nov 2018 beslutades ”Att ge förvaltningen i uppdrag att presentera
två alternativ för att möjliggöra ett ökat engagemang och delaktighet från näringslivet ska
remissas till Näringslivsrådet, företagarorganisationerna och de politiska partierna.” samt
att ”Att rapportering sker till Allmänna utskottet i februari och Kommunstyrelsen i mars.”
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§ 13

Dnr KS 46/2018

Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2018
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisning av genomförd internkontroll 2018.

Ärendebeskrivning/Sammanfattning
I kommunallagen 6 kap 6 § regleras nämndernas och styrelsernas ansvar för
internkontrollen:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av
en kommunal angelägenhet med stöd av10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan”.
Enligt reglementet för internkontroll har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen.
Som stöd i internkontrollarbetet används COSO-modellen. Modellen bygger på att den
interna styrningen och kontrollen är en process där såväl den politiska som den
professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med
rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:
- ändmålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
Resultat
I internkontrollen för 2018 fanns 14 kontrollmoment. I stort visar granskningen ett relativt
bra eller förväntat resultat. Många av dessa kontrollmoment återkommer ändå i 2019 års
internkontroll för att säkra en redan positiv utveckling eller för att det i någon särskild del
av momentet synliggjorts ett behov av fortsatt förbättringsarbete. Några av
kontrollmomenten med bra resultat föreslås utgå till vidare för att återkomma när
riskbedömningen åter visar på ett sådant behov. Två av momenten som rör avtalstrohet och
följsamhet till LOU visar att resultatet förbättras årligen till följd av utbildning och
återkoppling till beställarna. Resultatet är ändå inte tillfredsställande och granskning bör
därför fortsätta. Internkontrollmomenten kan behöva förändras till sitt innehåll för att ge en
tydligare bild av var bristerna uppstår och för att ge stöd och utbildning till enheter där
behovet är som störst. Kontrollmomentet som rör integrationsarbetet visar på ett svårtolkat
resultat. Omvärlds- och regelförändringar gör det svårt att genomföra granskningen
kontinuerligt. Det kan dock konstateras att resultatet visar på positiv utveckling för enskilda
individer.
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Ett av momenten visar ett resultat som inte är acceptabelt och det gäller utformningen och
innehåll i de genomförandeplaner som ska upprättas för barn i HVB hem. Här behöver
utbildningsinsatser sättas in och genomföras under 2019 varför kontrollmomentet bör
återkomma 2020 för att säkra att en förbättring skett. Mer detaljerad beskrivning per
internkontrollmoment finns i medföljande bilaga.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att internkontrollarbetet har genomförts i verksamheterna enligt
upprättad plan. Många av momenten återkommer i 2019 års internkontrollplan för att följa
en positiv utvecklingstrend eller för att kontrollen synliggjort behov av att ytterligare
granska vissa detaljer i momentet.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Lena Andersson, KS 46/2018-7
Redovisning av genomförd kontroll, KS 46/2018-8
Förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisning
av genomförd internkontroll 2018.
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§ 14

Dnr KS 63/2019

Internkontrollplan 2019
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
att fastställa internkontrollplan 2019 enligt förvaltningens förslag.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
I kommunallagen 6 kap 6 § regleras nämndernas och styrelsernas ansvar för
internkontrollen:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av
en kommunal angelägenhet med stöd av10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan”.
Enligt reglementet för internkontroll har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen.
Inom kommunstyrelsens verksamhet ansvarar kommunchef för att anvisningar för den
interna kontrollen följs.
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa
reglemente och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda om
reglementets och riktlinjernas innebörd. Vidare ska de se till att de arbetsmetoder som
används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart
rapporteras till närmast överordnad.
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna riktlinjer och anvisningar i sin arbetsutövning.
Brister som framkommer i den interna kontrollen ska snarast rapporteras till närmast
överordnad eller till den som styrelsen utsett.
Som stöd för den interna kontrollen finns COSO-modellen.
Modellen bygger på att den interna styrningen och kontrollen är en process där såväl den
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är
utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningsledningen har gjort ett kartläggningsarbete avseende de processer som finns
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Även jävsnämndens processer har
inkluderats i kartläggningen. Därefter har de olika processerna riskbedömts dvs. hur
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sannolikt det är att dessa kan inträffa och vilka konsekvenser det i så fall skulle innebära.
Utifrån detta kartläggningsarbete har 17 internkontrollmoment identifierats och prioriterats
som särskilt viktiga att granska.
Förvaltningen bedömer att förslaget till internkontrollplan 2019 är utformad på ett sådant
sätt att målen med internkontrollen, med rimlig grad av säkerhet, kan uppnås.
Återredovisning av internkontrollen för 2019 görs vid kommunstyrelsens sammanträde i
mars 2020.
Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
De kontrollmoment som igår i internkontrollplanen 2019 bedöms kunna utföras i den
befintliga verksamheten och själva kontrollen bedöms därmed inte medföra någon utökad
kostnad.
Beslutsunderlag/Lagrum
Förvaltningsyttrande Lena Andersson KS 63/2019-1
Förslag till internkontrollplan KS 63/2019-2
Kommunallag (2017:725)
Förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om att fastställa internkontrollplan
2019 enligt förvaltningens förslag.
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§ 15

Dnr KS 68/2019

Ansökan om kommunal medfinansiering till ERUF-projektet
Digital Innovationshub Västernorrland
Beslut
Allmänna utskottet lämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Information
Mikael Näsström, Näringsliv, informerar om projektet och dess budget.
Stöd till företagen gällande digitalisering. Västernorrland har en låg digitaliseringsgrad.
Medfinansieringen är 15.000 kr per år.
Ytterligare information kommer på Kommunstyrelsen i mars.
Förslag till beslut
Johan Andersson (C) föreslår att ärendet lämnas till Kommunstyrelsen utan förslag till
beslut.
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§ 16

Dnr KS 59/2019

Återvändarveckan i Junsele 2019, bidragsansökan
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
att bifalla Junsele Byalagsforum 40 000 kronor från ID 81801, landsbygdsutveckling till
återvändarveckan 2019.
att rutiner och riktlinjer gällande stöd till arrangemang ska ses över.

Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Junsele byalagsforum har ansökt om 40 000 kronor i bidrag för Återvändarveckan 2019.
Återvändarveckan har 10 800 besökare 2018 och är värdefull för ortens turistnäring.
Sollefteå kommun har under 2017/2018 bidragit till veckan och förvaltningen föreslår
Allmänna utskottet att bifalla Byalagsforums ansökan även i år som bidrag utöver norm.
Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
40 000 kronor avsätts från ID 81801, kontot för landsbygdsutveckling
Beslutsunderlag
Ansökan, Junsele byalagsforum, KS 59/2019-1
Förvaltningsyttrande Lena Andersson, KS 59/2019-2
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningens föreslår Allmänna utskottet besluta att bifalla Junsele Byalagsforum 40 000
kronor från ID 81801, landsbygdsutveckling till återvändarveckan 2019.
Förslag till beslut på mötet
Birgitta Häggkvist (Vi) föreslår bifall till ansökan samt att rutiner och riktlinjer gällande
stöd till arrangemang ska ses över.
Beslutsgång
Ordförande Johan Andersson (C) frågar om utskottet beslutar enligt Birgitta Häggkvist (Vi)
förslag till beslut. Finner så.

Skickas till
Junsele byalagsforum
Delges Kommunstyrelsen
Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-12

Sida

22 (23)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 17

Dnr KS 14/2019

Valärende – Höga Kusten destinationsutveckling AB
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Att välja Roger Johansson (Vi) och Lillemor Edholm (S) som ledamöter i Höga Kusten
destinationsutveckling AB.
Ärendebeskrivning
Sollefteå kommun har att välja ledamöter till Höga Kusten destinationsutvecklings AB.
Förslag till beslut på mötet
Birgitta Häggkvist (Vi) föreslår att Roger Johansson (Vi) väljs som ledamot.
Åsa Sjödén (S) föreslår att Lillemor Edholm (S) väljs som ledamot.

Skickas till
Höga kusten destinationsutveckling AB
Ledamöterna
Övriga samverkande kommuner
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§ 18

Dnr KS 14/2019

Valärende – Sveriges ekokommuner
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Birgitta Häggkvist (Vi) väljs som ordinarie ledamot och Lillemor Edholm (S) väljs som
ersättare till Sveriges ekokommuner.
Ärendebeskrivning
Sollefteå kommun har att välja ordinarie ledamot och ersättare till Sveriges ekokommuner.
Förslag till beslut på mötet
Birgitta Häggkvist (Vi) föreslår att Birgitta Häggkvist (Vi) väljs som ordinarie ledamot.
Åsa Sjödén (S) föreslår att Lillemor Edholm (S) väljs som ersättare.

Skickas till
Sveriges Ekokommuner
Ledamöterna
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