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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2014-09-29
Sammanträdestid

Kl. 13.00 – 16.30

Sammanträdesplats

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga deltagande

Johnny Högberg, kommunchef
Britta Själander, sekreterare

Plats och tid för
justering

Underskrifter

Kommunstyrelseförvaltningen 2014-10-03 kl. 15.00
Sekreterare .....................................................................
Britta Själander
Ordförande ....................................................................
Sven-Erik Bodén
....................................................................
John Åberg
....................................................................
Göran Solsjö

BEVIS OM JUSTERING
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset,
entréplan.
Myndighet

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-09-29

Datum när anslaget

sätts upp 2014-

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

Justerarnas signatur

tas ner 2014-

....................................................................
Ulla Johansson

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Förteckning över närvaro, tjänstgöring, reservationer, omröstningar m.m.
PARTI
Namn

Närvaro

Tjg.
ers.

129

RESERVATION

JÄV

§

§

131

126

ANTECKNING
Justerare
Tjänstgör t.o.m.
Tjänstgör fr.o.m.

SOCIALDEMOKRATERNA
- Ordinarie (21)
Elisabet Lassen
Mikael Sjölund
Annelie Markemo
John Åberg
Åsa Sjödén
Gunder Lidén
Linnéa Stenklyft
Sven-Göran Johansson

Lillemor Edholm
Angelica Holmberg
Marie-Louise Andersson

Sven-Erik Bodén
Lennart Önblad
Jerry Pehrsson
Cathrine Näsmark
Birgitta Forsberg
Tommy Svensson
Curt Noppa
Rolf Granquist
Åsa Nilsson
Sture Ragnarsson
- Ersättare (11)
Susanne Lindahl
Reza Alborzi
Monica Mähler
Nils Michael Eriksson
Kennet Modén
Britha Gillisson
Lars-Olof Holmlund
Torbjörn Persson
Terese Leifsdotter
Lars Nordin
Marie Ottosson

Justerarnas signatur

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X

Ordförande

X

X

X

Tjg § 126

X

Tjg § 126

X

Tjg § 126

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
PARTI
Namn

Närvaro

Tjg.
ers.

RESERVATION

JÄV

§
129

131

§
126

ANTECKNING
Justerare
Tjänstför t.o.m.
Tjänstgör fr.o.m.

VÄNSTERPARTIET
- Ordinarie (3)
Birgitta Lind

X

Thomas Tejle

X

Maj-Lis Andersson
- Ersättare (2)

X

Marie Hansson

X

X

X

Tjg § 126

Kjell-Åke Sjöström
X
MODERATA SAMLINGSPARTIET
- Ordinarie (7)
Bengt Sörlin

X

Lena Asplund

-

Kerstin Franzén

X

Sven-Olov Gradin

-

Folke Lindgren

X

Daniel Fäldt

-

Inger Eriksson
- Ersättare (4)

-

Hans Tenglund

-

Kerstin Svensson

X

X

Assar Kallin

X

X

Håkan Naesström
CENTERPARTIET
- Ordinarie (4)

X

X

Maria Wennberg

X

X

X

Ingemar Jonsson

X

X

X

Paul Höglund

X

X

X

Monica Tirri

-

Nils-Erik Bodin

X

X

Ingbritt Hedin

X

X

Justerarnas signatur

X

X

Tjg § 126

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
PARTI
Namn

Närvaro

Tjg.
ers.

129

RESERVATION

JÄV

§

§

131

126

ANTECKNING
Justerare
Tjänstgör t.o.m.
Tjänstgör fr.o.m.

VÄSTRAINITIATIVET FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS BÄSTA
- Ordinarie (4)
Karin Jansson Borg

-

Gunilla Fluur

X

Jörgen Åslund

X

Lars Jonasson
- Ersättare (2)

X

Anders Bergman

X

Roger Johansson
FOLKPARTIET
- Ordinarie (2)

-

Leif Östberg

X

Eva Halling
- Ersättare (2)

-

Ewa Palmberg

X

Leif Palmberg
X
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
- Ordinarie (2)
Malin Spjuth

-

Lo Högberg
- Ersättare (2)

X

Margareta Alton
X
Ylva Bergstedt
Johansson
X
KRISTDEMOKRATERNA
- Ordinarie (1)
Göran Solsjö
- Ersättare (2)

X

Gunlög Jacobsson

X

Malin Skarin

X

X

X

X
X

Tjg § 126

R
X

R

R

SVERIGEDEMOKRATERNA

- Ordinarie (1)
Hans Karlsson
- Ersättare (2)

X

Torbjörn Eriksson

-

Justerarnas signatur

R

R

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Ärendelista

Paragraf

Sida

1

Val av justerare .............................................................................

2

Medborgarförslag – Ångermanälvsleden ........................................

120

7

3

Interpellation – Svar på medborgarförslag ......................................

121

9

3

Muntliga informationer ...................................................................

122

10

4

Utökad borgen för Höga Kusten Airport AB ..................................

123

12

5

Utveckling av gymnasieskolan, gymnasiegruppens rapport ...........

124

13

6

Borgensförbindelse för Kommuninvest i Sverige AB:s
förpliktelser......................................................................................

125

15

Ansvarsfrihet 2013 för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland ...........................................................

126

17

Årsarvode för förtroendevald mandatperioden 2015-2018,
arvode för andre vice ordförande samt gruppledararvode ..............

127

18

9

Motion – Hur förvaltas kommunens skogar? ..................................

128

20

10

Motion – Nya spår och höjd banstandard Långsele – Höga Kusten
Airport .............................................................................................

129

24

11

Medborgarförslag – Näringslivsstimulerande åtgärder ...................

130

29

12

Medborgarförslag – Kretsloppstänkande i Sollefteå kommun ........

131

31

13

Medborgarförslag – Biblioteksverksamheten i Sollefteå kommun .

132

33

14

Medborgarförslag – Gatubelysning längs Djupöspåret,
från Hågestavägen till hamnmagasinen ...........................................

133

36

Medborgarförslag – Krav på kollektivavtal i samband med
Sollefteå kommuns upphandlingar ..................................................

134

37

Medborgarförslag – Krav på kollektivavtal i samband med
Sollefteå kommuns utnämningar till exempelvis ”Årets företagare”

135

40

Medborgarförslag – Inrätta priset ”Kommunens kulturpersonlighet” 136

42

7

8

15

16

17

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Forts.

Paragraf

Sida

18

Medborgarförslag – Demensvården i Sollefteå Kommun ...............

137

44

19

Medborgarförslag – Påverka Vägverket att bygga cykelväg längs
Riksväg 87 mellan Långsele och Sollefteå ......................................

138

46

20

Interpellation – Ensamkommande flyktingbarn ..............................

139

48

21

Rapportering av ej verkställda beslut .............................................

140

50

22

Delgivningar ....................................................................................

141

51

23

Avsägelse från Jerry Pehrsson (S) av uppdrag som
- Ledamot i kommunfullmäktige .....................................................
- Ledamot i kommunstyrelsen .........................................................
- Ledamot i styrelsen för Kommunförbundet Västernorrland .........
- Ersättare i styrelsen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland .........................................................
- Ledamot i styrelsen för Höga Kusten Airport AB ........................
- Ledamot i Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen.......

142
143
144

52
53
54

145
146
147

55
56
57

Ordföranden slutar ...........................................................................

148

58

24

Val av justerare
John Åberg (S) och Göran Solsjö (KD) väljs till justerare.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 120

KS/183/2014 (5)

Medborgarförslag – Ångermanälvsleden
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Mats Fjellström, Sollefteå har lämnat följande medborgarförslag.
Vision:
Jag tror det skulle vara bra för turistnäringen om det fanns en led med ”amerikansk”
snöskoterledsstandard som följde Ångermanälvens vackra landskap. Tänker mig att den
går från Kramfors/Sollefteåtrakten ända till Vilhelminafjällen. Leden ska även vara
handikapp/mountainbike/vandrings/fiske-anpassad. Det skulle vara en bra
turistattraktion för hela regionen.
Jag vill
att frågan ska utredas för att se om det finns ekonomiska och praktiska förutsättningar.
Min tanke är att ge förutsättningar för att ett antal nya/befintliga företag ska kunna ha
verksamhet längs leden. Det blir då uthyrningsföretag, guidningsföretag, mer
hotellnätter* längs leden, mer matserveringar, event längs leden samt "dagligt" underhåll
av leder. Sammantaget borde det kunna ge ganska många arbetstillfällen på ställen som
verkligen behöver det.
* I t.ex. Finland finns det nybyggda lappkåtor "mitt i ingenstans" längs leden för turister
att övernatta i. Vilket var uppskattat av långväga turister som t.ex. Japaner och
Engelsmän.
Amerikansk standard på skoterleden innebär att den är så bred, välpreparerad, slät,
välskyltad och fin att man i princip skulle kunna köra bil på den. Poängen med det är att
en helt otränad turist kan köra 10-20 mil utan några som helst problem. Leden bör vara 2
filig, dvs inga möten.
Titta gärna på orter såsom Rovaniemi och Levi i Finland där de har utvecklat
skoterturismen till helt andra nivåer än vi har i Sverige. De har många internationella
turister som kör skoter och därmed spenderar pengar i regionen.
Har ingen aning om det stämmer men hörde en siffra på att ca 20 000 tyskar årligen åker
till USA och kör skoter. Varför åker de inte hit??

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Forts. § 120
Leden ska vintertid vara en betalled. Skotrar som uppfyller stränga miljökrav, typ de som
gäller i Yellowstone National Park (BAT) ska ha rabatterat pris. Företag som verkar
längs leden ska även de uppfylla stränga miljökrav.
Leden skulle vara ett bra sätt för handikappade att komma ut i naturen. T.ex. med 4hjuling på sommartid. Släta fina leder på vintern är ju naturligtvis av speciellt stor vikt
för handikappade. Faciliteter längs leden bör naturligtvis vara handikappanpassade.
Leden kan starta vid Kramforstrakten för att många lätt ska kunna ta sig dit med tåg eller
flyg. Exempelvis Hallstaberget i Sollefteå vore en mycket naturlig plats att dra leden via.
Sen Näsåker, Junsele, Åsele, Vilhelmina, Saxnäs. Det bör även finnas avstickare till
intressanta platser som ligger längs leden.
Naturligtvis kan leden även nyttjas för t.ex. långlopp i skidor/mountainbike.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Mats Fjellström, Sollefteå 2014-08-27
Föredragning av Mats Fjellström 2014-09-29

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 121

KS/204/2014 (2)

Interpellation – Svar på medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober.
Ärendebeskrivning
Ylva Bergstedt Johansson (MP) har lämnat följande interpellation.
Under oktober månad 2013 lämnade jag i Sollefteå Hembygdsförenings namn in ett
Medborgarförslag och bad om översyn av regelverk för Offentlig Livsmedelskontroll för
ideella föreningar.
Undertecknad fick tillbaka förslaget med förklaring att föreningar inte kan lämna
medborgarförslag utan enbart privatpersoner. Medborgarförslaget skrevs i ”jagform”
och lämnades till Kommunstyrelsekontoret.
Medborgarförslaget antogs av KF 2014 03 31.
Sedan dess har jag som förslagsställare inte hört något. Däremot har Sollefteå
Hembygdsförening fått ett svar av Miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Söderlund.
Fråga till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden Gunder Lidén:
Borde inte jag som förslagsställare få ett svar på mitt medborgarförslag?
Ylva Bergstedt Johansson

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 122

KS/65/2014 (2.2)

Muntliga informationer
Kommunfullmäktiges beslut
Informationernas noteras.
Ärendebeskrivning
Följande informationer lämnas under fullmäktiges sammanträde.
- Studieförbunden i Sollefteå
Syftet med dagens information är att utveckla dialogen och samarbetet med kommunen
samt ge kunskap om studieförbunden.
I kommunen finns nio studieförbund som har verksamhet på cirka 50 platser runt om i
kommunen. Verksamheten kan bestå av studiecirklar, kulturarrangemang,
gruppverksamheter, integreringsverksamhet, social verksamhet m.m.
Tillsammans omsätter förbunden drygt 5,7 mnkr varav cirka 2,6 mnkr utgör löner och
arvoden. Från kommunen lämnas ett anslag på 595 000 kr.
- Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Lassen
Budget
Tertialbokslutet behandlas av fullmäktige i oktober. En förhandsinformation visar att flera
verksamheter visar negativa resultat andra tertialet; Individ- och omsorgsnämnden cirka
10 mnkr, vård- och äldrenämnden cirka 4 mnkr och barn- och skolnämnden cirka 6 mnkr.
Bl.a. Sollefteåforsen och kommunala skogen visar minskade intäkter.
Ådalsbanan
Kommunen har deltagit i två möten med representanter från länsstyrelsen, trafikverket,
Kramfors kommun och näringslivet för att söka få till stånd en lösning av Ådalsbanan.
Tre workshops planeras under våren 2015, det första den 21 januari.
Möte med Migrationsverket
Två personer från Migrationsverket har besökt kommunen. Ordförande och
förvaltningschefer från barn- och skolnämnden, individ- och omsorgsnämnden, kultur-,
utbildnings- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen deltog. Under träffen påtalade
kommunen vilka områden som inte fungerar bra.
Migrationsverket meddelade att de håller på att rekrytera personal så att kommunerna ska
få mera hjälp.
För närvarande finns 406 asylsökande i kommunen.
Elbuss i trafik
En mindre elbuss har tagits i trafik i Sollefteå tätort. Bussen kör mellan kl. 09.00-15.00.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Forts. § 122
Ny organisation
Den politiska arbetsgruppen arbetar med en översyn av reglementen och
delegeringsordningar inför den nya organisationen.
- Kommunchef Johnny Högberg
Förbättrade skolresultat
Totalt var 85,1 % av eleverna i årskurs 9 behöriga till ett gymnasieprogram jämfört med
76,6 % HT 2013. Vallaskolan är den skola som har förbättrat resultaten mest.
Motsvarande siffra för riket var 86,9 %.
Val 2014
Åtta tjänstemän plus valnämndens ordförande jobbade med valet som i stort fungerade
mycket bra. Även studenter från kris- och konfliktutbildningen deltog i valarbetet.
Regional samverkansövning
Nästa vecka genomförs en regional samverkansövning där samtliga kommuner i länet
deltar.
Ny organisation
Sju informationsmöten för personal har genomförts på olika platser i kommunen. Cirka
350 personer tog del av informationen.
Aktuellt nu är en översyn av reglementen och delgeringsordningar samt lokaler.
Genomförandeplanen som togs i våras håller.
Näringslivsutveckling
Måndag den 6 oktober arrangerar kommunen en mingelkväll för företagare i kommunen.
Både politiker och tjänstemän medverkar. Gästföreläsare är Magdalena Forsberg.
Träffen är på Hullsta Gård och börjar kl. 18.00.
Anmälan via kommunens hemsida senast den 1 oktober.
- Ordförande Sven-Erik Bodén
Demokratiberedningen
Demokratiberedningen har uppdrag att jobba med översiktsplanen. Under
sommarmånaderna har dock inget aktivt arbete utförts.
Vänortsbesök i Esashi, Japan
Två politiker och två tjänstemän besökte vänorten under några dagar i början av juli.
Besöket var välplanerat och mycket intressant. Bildspel från besöket visades.
Vid överläggningar diskuterades skolutbytet.
Ordföranden bedömer att turismnäring och näringsliv kan vara möjliga
utvecklingsområden.
Esashi inbjöds till kommunens 100-årsjubileum 2017.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

12 (58)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 123

KS/155/2014 (4)

Utökad borgen för Höga Kusten Airport AB
Kommunfullmäktiges beslut
Borgen för Höga Kusten Airport AB utökas från 3 till 10 mnkr.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Sollefteå och Kramfors kommuner äger 50 % vardera av Höga Kusten Airport AB. De
båda kommunerna har för närvarande en borgensram om 3 mnkr vardera för bolaget.
Bolaget har nu behov av att investera i nya sop- och blåsmaskiner och planerar för
investeringar om 15,4 mnkr under åren 2014- 2017. Bolaget beräknar upplåning med
sammantaget 14 mnkr för dessa investeringar.
Befintliga maskiner, som används huvudsakligen vintertid för plogning, sopning och
renblåsning, är 40 år gamla och i stort behov av utbyte för att säkra trafiken. Bolaget
ansöker om att ägarna borgar för upplåning med anledning av dessa investeringar. Det
innebär en utökad borgensram till 10 mnkr vardera för ägarna.
Förvaltningens bedömning
För att säkra trafiken på Höga Kusten Airport bedöms investeringarna som nödvändiga.
Tidigare investeringar har också lånefinansierats och ägarna har tecknat borgen varför
förvaltningen tillstyrker ansökan.
Kommunstyrelsens förslag
Borgen för Höga Kusten Airport AB utökas från 3 till 10 mnkr.
Beslutsunderlag
E-brev från Stefan Billström, Kramfors kommun, 2014-05-13
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-05-20
Arbetsutskottets protokoll 2014-06-17 § 93
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-12 § 121

Justerarnas signatur
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Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 124

KS/277/2011 (13)

Utveckling av gymnasieskolan, gymnasiegruppens rapport
Kommunfullmäktiges beslut
Gymnasiegruppens rapport ska utgöra underlag för ett framtida arbete kring
gymnasieskolans inriktning och utveckling.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige biföll i maj 2012 en motion som föreslog att en politisk grupp skulle
ta fram och belysa alternativa framtidslösningar för den kommunala gymnasieskolan i
Sollefteå som underlag för ett politiskt inriktningsbeslut i kommunfullmäktige.
Gruppen som tillsattes har tolkat uppdraget i första hand som att ge ett förslag till ett mer
permanent programutbud vid gymnasieskolan, med såväl högskoleförberedande program
som yrkesförberedande program.
Gruppens rapport, benämnd Gymnasiegruppens redovisning, redovisades till
kommunstyrelens arbetsutskott hösten 2013. Arbetsutskottet beslutade då att rapporten
skulle skickas ut på remiss till kultur- utbildnings- och fritidsnämnden, barn- och
skolnämnden och ungdomsdelegationen.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Barn- och skolnämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att genomföra en omfattande
utredning kring gymnasieskolans framtida programutbud. Beslut om programorganisation
och antagning av elever ht 2015 ska tas av nämnden senast i september 2014.
Kommunstyrelseförvaltningen delar barn- och skolnämndens uppfattning att det vore
olyckligt om gymnasiegruppens redovisning och förslag skulle innebära beslut som
föregår nämndens egen utredning. Kommunstyrelseförvaltningen förutsätter att
gymnasiegruppens förslag och synpunkter finns med som en del i underlaget för
nämndens egen utredning och beslut.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Gymnasiegruppens rapport får ingå i underlaget inför barn- och skolnämndens beslut i
höst om gymnasieskolans framtida programutbud.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att förklara gymnasiegruppens arbete för avslutat.
Kommunstyrelsens förslag/beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta:
Gymnasiegruppens rapport ska utgöra underlag för ett framtida arbete kring
gymnasieskolans inriktning och utveckling.
2 Gymnasiegruppens arbete förklaras för avslutat
Justerarnas signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Forts. § 124
Beslutsunderlag
Motion från Bengt Sörlin (M) 2011-11-16
Gymnasiegruppens redovisning 2013-09-09
Yttranden från barn- och skolnämnden, 2014-02-13 § 11, ungdomsdelegationen
2014-01-29 samt kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden 2014-02-12 § 5
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-06-05
Arbetsutskottets protokoll 2014-06-17 § 98
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-12 § 126

Justerarnas signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 125

KS/85/2014 (4)

Borgensförbindelse för Kommuninvest i Sverige AB:s
förpliktelser
Kommunfullmäktiges beslut
1 Sollefteå kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26 augusti 2005
(”Borgensförbindelsen”), vari Sollefteå kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ.) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Sollefteå kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2 Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Lassen och kommunchef Johnny Högberg
utses att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.
Ärendebeskrivning
När Sollefteå kommun ingick som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ställdes
också villkor att kommunen, liksom alla andra medlemmar, skulle teckna en
borgensförbindelse att ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sveriges AB:s förpliktelser. Sollefteå kommun utfärdade denna borgensförbindelse den
26 augusti 2005.
Då ett borgensåtagande enligt lag är giltigt endast i tio år från den dag då åtagandet
ingicks måste kommunen innan denna tid löper ut, bekräfta att borgensförbindelsen
alltjämt är gällande.
Kommuninvest har utfärdat en checklista för åtgärder som ska vidtas och handlingar ska
sändas in senast den 31 januari 2015. Kommunfullmäktiges beslut ska då finnas liksom
lagakraftbevis från förvaltningsrätten. Kommuninvest har anlitat Advokatfirman Lindahl
att biträda i arbetet med borgensbekräftelserna.
Förvaltningens bedömning
Då villkoret för medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening förutsätter
borgensförbindelsen föreslår förvaltningen att beslut fattas om att denna fortfarande
gäller.
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Kommunstyrelsens förslag
1 Sollefteå kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 26 augusti 2005
(”Borgensförbindelsen”), vari Sollefteå kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ.) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Sollefteå kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2 Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Lassen och kommunchef Johnny Högberg
utses att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.
Beslutsunderlag
Kommuninvest skrivelse 2014-03-10
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-04-16
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-19 § 100
Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-09 § 133
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KS/120/2014 (4)

Asvarsfrihet 2013 för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Kommunfullmäktiges beslut
Förbundets direktion och dess enskilda medlemmar beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
Jäv
Elisabet Lassen (S), Jerry Pehrsson (S), Mikael Sjölund (S), Birgitta Lind (V),
Bengt Sörlin (M), Paul Höglund(C) och Leif Östberg (FP) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Fråga om ansvarsfrihet prövas av varje medlemskommun i kommunalförbundet.
Direktionen har beslutat om årsredovisning för 2013.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna anmärker på att ingen förbättring skett
efter föregående års anmärkningar avseende budget, verksamhetsmål och finansiella mål.
Revisorerna konstaterar också att inget delårsbokslut upprättats och att direktionen inte
kan visa att ägarstyrning och uppsikt av delägda företag skötts på ett tillfredsställande
sätt.
Revisorerna har övervägt att rikta anmärkning mot direktionen men väljer i stället att
uttala allvarlig kritik.
Revisorerna bedömer ändå att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att den
interna kontrollen varit tillräcklig och tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda medlemmarna i densamma.
Kommunstyrelsens förslag
Förbundets direktion och dess enskilda medlemmar beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2013 för Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt
revisionsberättelser
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-06-18
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-19 § 101
Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-09 § 134
Justerarnas signatur
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KS/162/2014 (10.4)

Årsarvode för förtroendevalda mandatperioden 2015 – 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1 Årsarvode för ordförande och ledamöter för mandatperioden 2015 – 2018 fastställs
enligt arvodeskommitténs förslag, undantaget årsarvode för uppdrag som vice
ordförande i fullmäktiges fasta beredningar och arvode till valberedningens ordförande
där arvode inte ska utgå.
3 Pensionsavgift ska månatligen utbetalas till förtroendevalda som har ett årsarvode
understigande 40 % av heltid
4 Årsarvode och pensionsavgift uppräknas årligen med snittet av lönerevisionen.
Ärendebeskrivning
En revidering av sammanträdesersättningar och årsarvoden för mandatperioden
2015-2018 samt förslag till årsarvoderade under 40 % av heltid har tagits fram av
arvodeskommittén.
 Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2014-06-10 § 116.
Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige:
1 Årsarvode för ordförande, vice ordförande och ledamöter för mandatperioden
2015 – 2018 fastställs enligt arvodeskommitténs förslag och Thomas Tejles
ändringsyrkande
2 Pensionsavgift ska månatligen utbetalas till förtroendevalda som har ett årsarvode
understigande 40 % av heltid
3 Årsarvode och pensionsavgift uppräknas årligen med snittet av lönerevisionen.
 Ärendet behandlades av fullmäktige 2014-06-23.
Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en översyn av
arvode till gruppledare och arvode till kommunstyrelsens andre vice ordförande.
 Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2014-08-12. Styrelsen beslutade föreslå
fullmäktige
1 Arvodet för uppdraget som kommunstyrelsens andre vice ordförande fastställs till
50 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande.
2 Gruppledararvode ska inte utgå.
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Förslag under fullmäktiges sammanträde
- Arvode KS andre vice ordförande
1 Kommunstyrelsen förslår att arvodet fastställs till 50 % av arvodet för KS
ordförande.
Förslaget biträds av Jörgen Åslund (ViSKB)
2 Ingemar Jonssons (C) föreslår att arvodet ska vara 60 % av arvodet för KS
ordförande
Förslaget biträds av Kerstin Franzén (M)
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
- Kommunstyrelsens förslag i övrigt
1 Årsarvode för ordförande och ledamöter i övrigt för mandatperioden 2015 – 2018
fastställs enligt arvodeskommitténs förslag 2014-06-02 och Thomas Tejles
ändringsyrkande att arvode inte ska utgå för uppdrag som vice ordförande i
fullmäktiges fasta beredningar och inte till valberedningens ordförande
2 Pensionsavgift ska månatligen utbetalas till förtroendevalda som har ett årsarvode
understigande 40 % av heltid
3 Årsarvode och pensionsavgift uppräknas årligen med snittet av lönerevisionen.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar enligt detta förslag.
Beslutsunderlag
Arvodeskommitténs förslag 2014-06-02
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-10 § 116
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-23 § 115
Arvodeskommitténs protokoll 2014-08-13 och 2014-08-27
Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-09 § 148
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KS/123/2014 (20)

Motion – Hur förvaltas kommunens skogar?
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad då det i kommunens årsredovisning 2013 samt i redovisning för
teknikutskott och kommunstyrelse ingår efterfrågad redovisning.
Ärendebeskrivning
Ingemar Jonsson (C) har lämnat följande motion till fullmäktige.
Sollefteå kommun äger ca 7 000 hektar skogsmark.
Ett marknadsvärde på motsvarande normalskött skogsmark kan bedömas vara
ca 200 miljoner kronor. Sett över flera decennier bör skogen kunna ge
kommuninnevånarna en ekonomisk avkastning på 2-5 % årligen.
De senaste åren har kommunens skogar inte givit någon nämnvärd avkastning.
I kommunens bokslut nämns detta, i jämförelse med andra kommuner, stora skogsinnehav
endast summariskt. Här framgår inte vilka åtgärder som vidtagits under året.
Med tanke på det stora värde som skogen utgör föreslår jag att kommunfullmäktige
beslutar att en tydligare redovisning lämnas i bokslutet.
Här bör framgå
- beräknat antal skogskubikmeter
- årlig tillväxt
- ev. avverkning
- skogsvård
- naturvård
- övriga åtgärder som påverkar skogsmarken och dess värde för kommuninnevånarna.
Förvaltningens bedömning
Allmänt
Riktlinjerna för förvaltning och skötsel av den kommunägda skogen har utarbetats under
ledning av kommunstyrelsens teknikutskott och antogs 2012-02-27.
Teknikutskott har dessutom en fast dagordning som inkluderar information
omkommunägda skogen.
De av kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna säger avseende redovisning bland annat;
De mer kortsiktiga verksamhetsmålen innehåller inledningsvis en rad årliga åtgärder.
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”Att redovisa en sammanställning av de åtgärder som genomförts i en årlig
verksamhetsberättelse och en ekonomisk redovisning av verksamhetens resultat”
Texten i Årsredovisningen
Kommunstyrelsen - Kommunägda skogen:
Den kommunägda skogen i Sollefteå kommun omfattar idag 57 stora och mindre
fastigheter med en geografisk koncentration till Sollefteå, Ramsele och Junsele.
Den kommunägda skogen består av;
- Produktiv* skogsmark 7 480 ha ** Medelbonitet 4 m3sk per ha och år
- Impediment myr 861 ha
- Impediment berg 10 ha
- Inägomark 113 ha
- Vägar och kraftledningar 71ha
- Övrig areal 102 ha -Vatten 80 ha
*skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst
en kubikmeter virke per hektar och år
** 1 ha =1 hektar, 100x100m
Riktlinjer för ägande, skötsel och förvaltning av den kommunägda skogen 2012-2019
antagna av kommunfullmäktige 2012-02-27 § 11 ska tillsammans med upprättad
skogsbruksplan (från årsskiftet 2008/2009) ses som kommunens utvecklingsstrategi för
den framtida kommunägda skogen.
Forts. § 144
De övergripande verksamhetsmålen är bland annat att;
- Äga skog, bibehålla och om möjligt återskapa ursprunglig areal för brukningsenheten
- Sköta och förvalta skogen effektivt och ansvarsfullt, ta tillvara allsidiga värden
- Arbeta för god tillgång på värdefull skogsråvara
- Arbeta för en rik skogsmiljö
- Bidra till ekonomi i balans samt utveckling av kommunen.
- Arbeta i enlighet med ett miljöcertifierat skogsbruk
- Den kommunägda skogen ska vara en allsidig resurs för bland annat för rehabiliterandeoch sysselsättningsskapande samt besöksnäringsfrämjande åtgärder
Under året har kommunägda skogen uppvisat ett netto på 1,16 mnkr vilket är
0,66 mnkr bättre än budgeterat.
Slutavverkning är den åtgärd i skogen som ger den största intäkten. Under perioden fram
till och med 2008 slutavverkades stora arealer årligen. Den kommunägda skogen har idag
ett lågt virkesförråd i medel per hektar och en åldersfördelning som begränsar framtida
slutavverkningar.
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Skogen är målklassad och en stor areal är avsatt för naturvård. Det finns även ett
kommunalt naturreservat Lövlund väster om Ramsele.
För att långsiktigt förbättra den kommunägda skogen är ungskogsröjning en prioriterad
åtgärd. En annan prioriterad åtgärd är gallring, som är en av de viktigaste och samtidigt
mest lönsamma åtgärderna för att skogen ska utvecklas på ett bra sätt. En väl genomförd
gallring ger även en intäkt och är en investering för framtiden.
Under året har avverkning skett främst genom gallring. Den årliga mindre arealen
planerad föryngringsavverkningen har flyttats till kommande år för att ske vid bättre
bärighet. En större övrig avverkning för annat ändamål har utförts vid Hallstabacken i
Sollefteå.
Skogsvårdsarbetet under året består av ungskogsröjning samt en mindre markberedning.
Bland övriga åtgärder märks en större restaurering av skogsbilväg i samarbete med
privata markägare.
En del av den kommunägda skogens mark ingår i nybildande av naturreservat vid
Kärmsjöbäcken nordväst Junsele.
Större delen av den kommunägda skogen upplåts för jakt.
Det finns nyttjanderättsavtal mellan tre vindkraftsföretag och den kommunägda skogen
vid Rödstahöjden, Omnäs och Kärmsjöhöjden. Om bygglov/tillstånd ges för vindkraft och
byggnationer sker kommer intäkter från arrenden att ge kommunägda skogen intäkter i ca
25 år.
En mer detaljerad Verksamhets- och ekonomisk redovisning redovisas i separat
berättelse.
Redovisning för året 2013
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-08 att redovisningen, enligt ovan, godkänns att
utgöra text i kommunens årsredovisning 2013 och att en komplett verksamhets- och
ekonomisk redovisning behandlas vid teknikutskottets sammanträde 29 april.
Den mer detaljerade Verksamhets- och ekonomiska redovisning i separat berättelse, som
årsredovisningen hänvisar till, godkänns av kommunstyrelsens teknikutskott 2014-04-29
och kommunstyrelsen 2014-06-10
Kommunstyrelsen förslag
Motionen anses besvarad då det i kommunens årsredovisning 2013 samt i redovisning för
teknikutskott och kommunstyrelse ingår efterfrågad redovisning.
Justerarnas signatur
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Beslutsunderlag
Motion från Ingemar Jonsson (C) 2014-04-11
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-08-19
Teknikutskottets protokoll 2014-08-26 § 47
Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-09§ 144
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KS/158/2014 (2)

Motion – Nya spår och höjd banstandard Långsele –
Höga Kusten Airport
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Sedan hösten 2012 sker samverkan med Kramfors kommun, berörda företag och
Trafikverket.
Reservation
Maria Wennberg (C, Ingemar Jonsson (C), Paul Höglund (C), Hans Karlsson (KD)
Ärendebeskrivning
Centerpartiet, Maria Wennberg och Paul Höglund, har lämnat följande motion till
fullmäktige.
”Centerpartiet står för närodlad politik. Det handlar om närhet till beslut och att kunna
påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. I år
går vi till val på två områden som rör själva hjärtat i Sveriges framtida utveckling. Det
handlar om att skapa jobb i hela landet och att skapa resultat för miljön.
Att satsa på en upprustning av sträckan mellan Långsele och Höga Kusten Airport,
Kramfors och Sollefteås gemensamma flygplats, samt ett triangelspår vid den sistnämnda
stationen, är enligt Centerpartiet ett stort steg i rätt riktning.
Det skulle innebära fler jobb, bättre och snabbare pendlingsmöjligheter och inte minst
hållbara godstransporter som på ett naturligt sätt skulle kunna sköta logistiken till och
från våra större och mindre industrier och andra företag i området.
Att satsa på järnvägen är att satsa på framtiden. Vi vill att Sverige ska vara ett föredöme i
miljö- och klimatarbetet. För en grön omställning till ett hållbart samhälle behövs fler
gröna jobb och användning av förnyelsebar energi. En satsning på denna
järnvägssträckning blir därmed en logisk följd av detta. En upprustning av sträckan
Långsele - Höga Kusten Airport skulle stärka möjligheterna till boende och företagande i
våra kommuner.
Kommunerna får i och med detta ökade chanser till tillväxt och utveckling. Med vårt
förslag skulle det vara fullt möjligt att pendla mellan Långsele och Sundsvall eller
Kramfors och Östersund!
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Goda och miljövänliga kommunikationer är grundstenen för utveckling av landsbygden
och våra kommuner i stort. I dagens samhällsbyggande är det nödvändigt att
kommunerna samarbetar och tillsammans med berörda företag, myndigeter, verk och
intressenter hjälper till att finansiera en sådan här bansträckning för att den skall kunna
bli verklighet så snart som möjligt.
Centerpartiet tror att vi nu med denna digitala infrastruktur och det nya sättet att leva
som denna medför, står inför en stor möjlighet för landsbygden. Om vi i
samhällsplaneringen och infrastrukturen följer med finns stora möjligheter.
En upprustning av denna sträcka skulle vara ett långsiktigt åtagande för att bygga en
hållbar framtid i vår region.
Centerpartierna i Sollefteå och Kramfors föreslår därför
att Sollefteå kommun tillsammans med Kramfors kommun samverkar med berörda
företag och övriga aktörer för att starta en utredning som undersöker möjligheterna
och förutsättningarna för att förverkliga upprustningen av bansträckningen Långsele
- Höga Kusten Airport, enligt motionens intentioner.”
Förvaltningens bedömning
Bakgrund Under hösten 2012 inledde kommunen en dialog med Kramfors kommun med
syfte att kraftfullt samverka för en restaurering av hela Ådalsbanan.
2012-10-09 beslutade kommunstyrelsen att utse representanter till en arbetsgrupp
Ådalsbanan.
2012-11-13 bildades en gemensam arbetsgrupp vid ett presidiemöte med Sollefteå- och
Kramfors kommuner. Utöver politiker och tjänstemän från båda kommunerna ingår även
representanter för skogsföretagen Mondi Dynäs och Bollstasågen SCA i gruppen.
Gruppen har tagit fram ett faktahäfte och en skrivelse ställd till Trafikverket Region Mitt,
samt genomfört ett antal möten med Trafikverket senast 2014-07-10.
2013-02-25 avslog kommunfullmäktige en motion – Fortsatt arbete för upprustning av
Ådalsbanan från Maria Wennberg med flera. Motionen föreslår att Sollefteå kommun
skyndsamt utreder möjligheten och kostnaden att tillsammans med bland andra Kramfors
kommun starta ett projekt med syfte att fortlöpande arbeta med
att få igång en upprustning av Ådalsbanan. Motionen avslogs med anledning av att
arbetsgrupp och samverkan pågår.
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Nuläge 2014-07-10
Arbetsgruppens senaste möte med Trafikverket
Deltagare
Sollefteå kommun: Elisabet Lassen, Paul Höglund och Ulla Ullstein
Kramfors kommun: Michael Melander, Bertil Böhlin, Staffan Östman samt
Hans Högberg
Mondi Dynäs: Mikael Ekholm
Länsstyrelsen: Daniel Gustafsson
Trafikverket: Tf. regionchef Anders Kindmark, Jon Hansson, Thomas Lundin-Larsson
Trafikverket, via Tf. Regionchef Anders Kindmark, Jon Hansson och Thomas LundinLarsson presenterade den nationella transportplanen 2014-2025 och det dagsaktuella
läget gällande statusen på sträckan Långselse – Nyland.
Sträckan är omnämnd i nationella transportplanen som en namngiven brist. Inga
investeringsmedel finns i planen de första åren.
Trafikverket presenterade vidare vilka investeringar som gjort på sträckan Övre
Ådalsbanan år 2013 och 2014 samt planerade åtgärder 2015.
Mötesbeslut Trafikverket kompletterar listan med (1) total summa i kr över de åtgärder
som gjorts och planeras göra 2013-2015 och (2) kompletterar med åtgärder under 2014
såsom den trädsäkring som inte fanns med i Trafikverkets presentationsmaterial.
2013: arbeten 19 miljoner:
 Lökom – Sollefteå (där arbetena koncentrerades mestadels)
o ca 9000 ny sliper
o utförd maskinell spårriktning
o komplettering av makadam
 Västeraspby och Långsele
o Samtliga vägövergångar byttes på hela sträckan
o Samtliga plankorsningar bytta räler och sliprar
o Utförd avvattning och dikesrensning
o Genomförd invändig renovering på tre trummor (relining)
o Utbyte av skarvjärn och skarvbult på ca 60 % av sträckan
o Ca 12 stycken kontaktledningsstolpar riktades
o Maskinell vegetationsröjning
o 2013/2014 genomförd träd säkring
o Diverse rälsbyten
o Geoteknisk fältundersökning
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2014: Aktuell Underhållsbudget hela Ådalsbanan och stambanan övre Norrland 65,1
miljoner (ingen speciell utskild budget för sträckan Västeraspby – Långsele)
 Fältarbete WSP-arbeten ca 500 tkr
 Sträckan Lökom – Övergård km 507 – 508 en sträcka på ca 300m
2015: Hela Ådalsbanan och stambanan övre Norrland 67,6 miljoner (ingen speciell
utskild budget för sträckan Västeraspby – Långsele)
 Inga extraarbeten, endast underhållsarbeten
 Förstärkta besiktningar och maskinella mätningar som säkerhetsställer nuvarande
standard för 40 km/tim
o Vilket innebär att de fel som uppkommer vid besiktningar och mätningar
utförs akut
 Slipersbyte av 2 000 stycken sliper
 Maskinell spårriktning på slipersbytarsträckor
 Komplettering av makadam
Trafikverkets kostnadsberäkning Avslutningsvis presenterade Trafikverket den
kostnadsberäkning för upprustning av Övre Ådalsbanan som myndigheten arbetet fram.
För ökad standard krävs i första läget ca 700 mkr och på längre sikt 1,2 miljarder kr för
efterfrågad standard på banan.
Länsstyrelsens Daniel Gustafsson presenterade möjligheterna till samfinansiering via
regionala transportplanen och kommande strukturfondsprogram.
Åtgärdsvalsstudie Trafikverket kommer att genomföra en åtgärdsvalsstudie för de fyra
norrlänen. Där inkluderas även Övre Ådalsbanan. En åtgärdsvalsstudie är nödvändig att
genomföra i det nya planeringssystem som föregår infrastrukturinvesteringar.
Mötesbeslut Trafikverket ser över möjligheterna att parallellt med åtgärdsvalsstudien för
norrlänen genomföra en fokuserad åtgärdsvalsstudie på Norra Ådalsbanan för att kunna
bestämma en utrullningsplan för nödvändiga åtgärder samt ansvariga för genomförandet
(finansiering med mera).
Framtid Trafikverket beskrev att det inte finns några ambitioner att stänga Norra
Ådalsbanan i dagsläget. Trafikverkets avdelning för underhåll bedömer att det behövs ca
8 till 10 milj./år i ca 3 år för att bibehålla nuvarande standard (40 km/h) med den tågtrafik
som trafikerar sträckan idag vilket avser:
 Underhållsarbeten med att behovs byta räler och sliprar,
 byta ut och reglera skarv, maskinell spårriktning och makadamkompletteringar
 utföra avvattnings åtgärder, renovering av trummor (relining),
 Rätning av kontaktledningsstolpar etc., etc.
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Detta med förutsättningen att tågtrafiken inte ökar nämnvärt utifrån den trafik som
trafikerar banan idag.
 Efter 3 år (troligtvis) har underhållsbristen kommit ikapp och nytt
inriktningsbeslut krävs.
Mötessammanfattning
Det finns inga ambitioner att stänga bandelen från underhållsområdet utan ambitionen är
att utföra underhållsarbeten som bibehåller den befintliga standarden.
 Äskat Finansiering i LTB (lågtrafikerade banor) ca 10 miljoner plus 3 miljoner för
geoteknikproblem enligt en tidigare utredning saknar besked/beslut.
 2016-> årlig indexuppräknad underhållsbudget för hela kontraktet (Ådalsbanan
samt stambanan övre Norrland, Bräcke – Långsele 67,8 milj.)
Mötesbeslut Nästa möte beslutades genomföras 23/9.
Kommunstyrelsens förslag
Motionen avslås.
Sedan hösten 2012 sker samverkan med Kramfors kommun, berörda företag och
Trafikverket.
Förslag under fullmäktiges sammanträde
1 Kommunstyrelsens förslag
Förslaget biträds av Elisabet Lassen (S)
2 Paul Höglund (C) föreslår bifall till motionen
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Motion från Centerpartiet 2014-06-02
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-08-18
Teknikutskottets protokoll 2014-08-28 § 48
Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-09 § 145
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KS/87/2014 (4)

Medborgarförslag – Näringslivsstimulerande åtgärder
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås då stöd till företag enligt medborgarförslaget skulle strida mot
EU:s statsstödsregler.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Britha Gillisson, Långsele har lämnat följande medborgarförslag. Ärendet har remitterats
till kommunstyrelseförvaltningen för yttrande
Små företag har ofta svårt att få banklån till investeringar. Om det ändå bedöms kunna få
låna så är lånevillkoren avskräckande. Medlemsbanken JAK kan vara ett alternativ.
KOMMUNALT STÖDSPAR
När en kommun väljer att stödspara i JAK, innebär det möjlighet för lokala
organisationer att få tillgång till räntefritt lånekapital. Rent praktiskt öppnar kommunen
ett konto i JAK och sätter in en summa pengar.
I kommunen finns en organisation som vill låna pengar. Organisationen gör en ansökan
om lån hos JAK men har svårt att finansiera både amortering och sparande. De kan då
vända sig till kommunen med en förfrågan om Stödspar, vilket innebär att kommunen
istället sparar åt kommunen. Därmed minskar organisationens månadsbetalning.
Pengarna tillhör fortfarande kommunen och riskerar inte att förloras. För organisationen
tillkommer en lånekostnad motsvarande 3-4 procent effektiv ränta.
Förvaltningens bedömning
JAK medlemsbank drivs som en kooperativ bank. Innan man kan låna pengar där ska man
först spara. Sparandetger inte ränteintäkter utan sparpoäng. När man uppnått en viss nivå i
sparpoängen kan man låna från JAK. Lånekostnaden motsvarar då ungefär 3-4 procent
effektiv ränta. Medborgarförslaget innebär att kommunen sparar i JAK för att möjliggöra
för företag och organisationer att låna utan att först själv spara.
Det finns kommuner som stödsparar för att möjliggöra för organisationer att låna pengar i
JAK. Skellefteå kommun är ett exempel. Men kommunen kan inte stödspara för vilket
företag som helst. Det skulle strida mot statsstödsreglerna. Det är i stället föreningar,
organisationer och företag som bedriver samhällsnyttig verksamhet utan vinstintresse,
som kan använda kommunens sparpoäng.
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Medborgarförslagets syfte är att stimulera näringslivet men det skulle strida mot EU:s
statsstödsregler.
Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget avslås då stöd till företag enligt medborgarförslaget skulle strida mot
EU:s statsstödsregler.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Britha Gillisson, Långsele
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-05-20
Arbetsutskottets protokoll 2014-06-17 § 94
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-12 § 122
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KS/64/2014 (2)

Medborgarförslag – Kretsloppstänkande i Sollefteå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
Reservation
Lo Högberg (MP), Margareta Alton (MP), Maria Wennberg (C), Ingermar Jonsson (C),
Paul Höglund (C), Göran Solsjö (KD), Hans Karlsson (SD).
Ärendebeskrivning
Debora Brundin, Näsåker har lämnat följande medborgarförslag.
Jag vill väcka frågan om container för gamla textilier. Hörde att de skickas med sopor till
förbränning. Är det inte slöseri med jordens resurser?
Jag vill gärna se i vår kommun ett kretsloppstänkande.
Detsamma gäller för färskt matavfall. Återvinning i form av kompostering är mitt förslag!
Förslaget har skickats till samhällsbyggnadskontoret för yttrande.
Av yttrandet framgår bland annat
- att det idag inte finns något producentansvar för textilier. Naturvårdsverket har i enlighet
med sitt uppdrag föreslagit etappmål för bland annat textilier och textilavfall men några
beslut är inte fattade. Kommunen har via återvinningscentralen ett samarbete med
Erikshjälpen för insamling och återbruk av bland annat textilier.
- att utredningen ”Mot det hållbara samhället-resurseffektiv avfallshantering” tar upp
hämtning av matavfall från hushåll men inte heller här har några beslut fattats.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att kommunen avvaktar centrala beslut
avseende producentansvar för textilier och beslut med anledningen av utredningen om
resurseffektiv avfallshantering.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadskontorets uppfattning att man bör
avvakta centrala beslut i frågan och föreslår därför att medborgarförslaget ska avslås.
Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget avslås.
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Förslag under fullmäktiges sammanträde
1 Kommunstyrelsens förslag
2 Lo Högberg (MP) föreslår bifall till medborgarförslaget
Förslaget biträds av Maria Wennberg (C)
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Debora Brundin, Näsåker
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2014-05-12
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-05-20
Arbetsutskottets protokoll 2014-06 § 95
Kommunstyrelsens protokoll2014-08-12 § 123

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

33 (58)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 132

KS/6/2014 (9)

Medborgarförslag - Biblioteksverksamheten i Sollefteå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
Medborgarförslaget ska utgöra underlag när biblioteksverksamheten ses över tillsammans
med övrig kultur- och ungdomsverksamhet.
Ärendebeskrivning
Cristina Waaranperä har lämnat följande medborgarförslag.
Biblioteket i Sollefteå har en väldigt fin verksamhet med många nöjda besökare. Här
finns det förutsättningar för den som vill studera som vuxen, släkt- och hembygdsforska.
Det finns tillgång till e-böcker men även e-tjänster och databaser.
Huvudbiblioteket i Sollefteå ligger i det gamla apotekshuset efter gågatan mitt i centrum.
Nära medborgarna, lätt tillgänglig för ungdomar och barnfamiljer. Här samlas tusentals
människor för att ta del av fantsatiska kunskapskällor.
Som barnförälder men även studerande har jag önskat mig mer utrymme för denna
verksamhet. Jag uppskattar barnens lördag och även andra aktiviteter/föreläsningar som
biblioteket så gärna arrangerar. Som studerande har jag kunna använda mig av
studierum samt datorer för att inhämta viktig information.
Jag föreslår att Sollefteå kommun satsar mer på biblioteksverksamheten.
Biblioteket i Sollefteå kommun behöver större lokaler för att växa. Det behövs naturliga
studierum där vuxenstuderande kan t ex i grupp diskutera och utforma sina projekt. De
rum som nu finns tillgängliga är öppna och en diskussion i dessa skulle störa andra
besökare.
Barn och unga prioriteras i den nya bibliotekslagen som träder i kraft 2014-01-01.
”Det är tid för en kulturpolitisk kraftsamling kring litteratur och läsning. Läsförmågan i
olika grupper och allas tillgång till litteratur är avgörande för bildning och för den
debatt som ligger till grund för vårt öppna samhälle” (kulturminister Lena Adelsohn
Liljeroth)
”Folkbiblioteken får också i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. I en tid av
sjunkande läsförståelse i den yngre generationen är det viktigt” (kulturminister Lena
Adelsohn Liljeroth)
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Det behövs ett barn och ungdomshörna där barnfamiljer och ungdomar trivs. Våran nya
generation behöver en naturlig mötesplats redan i tidig ålder för att övertid uppskatta
den bibliotek som vi vuxna tar för givet idag.
Jag föreslår att det ska finnas mer utrymme (anpassade lokaler)även för mindre
teaterföreställningar för små barn och även föreläsningar för vuxna. Det utrymme som
finns idag är tyvärr alldeles för liten. Vi bör nog komma ihåg att alla barnfamiljer inte
har möjlighet att erbjuda barnen en teraterföreställning/kulturell föreställning.
Bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper
förtydligas och utvidgas. Bland de prioriterade grupperna är:
 personer med funktionsnedsättning,
Det innebär att det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel.
Sollefteå kommun satsar på tillgänglighetsturism. Det finns en vilja att utveckla
Sollefteå till at bli ett nav för turism, forskning och design riktat mot personer med
funktionsnedsättning. Som en led i denna satsning bör även hänsyn tas till den nya
bibliotekslagen där en av de prioriterade grupperna är personer med
funktionsnedsättning. Mitt förslag är därför att både lokaler m en även verksamheten för
denna typ av besökare.
Jag anser dessutom att Sollefteå bibliotek har i nuvarande läge en underbar placering
som gör det lätt tillgänglig för alla typer av besökare. Kanske skulle lokaler kunna
frigöras genom att flytta muséets verksamhet. Kanske finns det där möjlighet att skapa
bättre arbetsrum för studerande och studiecirklar. Att flytta museet skulle kunna
möjligöra för biblioteket att utveckla sin verksamhet på ett mycket bra sätt. Det skulle
vara ett naturligt steg nu i o m det nya bibliotekslagen.
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget och menar att detta
ligger väl i linje med de utmaningar som den nya bibliotekslagen och
samhällsutvecklingen ställer på bibliotek vad gäller barns läsintresse, vuxenstuderandes
behov samt allas tillgänglighet till bibliotek. I underlaget för kommande översyn av
bibliotek och övrig kultur- och ungdomsverksamhet kommer förslagen i
medborgarförslaget att finnas med och övervägas.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Medborgarförslaget tar fasta på ett antal förändringar i biblioteket för att ytterligare höja
kvaliteten i verksamheten. Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden ska göra en översyn
av kulturverksamheten som ska omfatta såväl biblioteket som övrig kulturverksamhet. I
underlaget för denna översyn kommer medborgarförslagets synpunkter att finnas med.
Utredningens resultat får visa om dessa, helt eller delvis, kommer att realiseras.
Justerarnas signatur
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Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget avslås.
Medborgarförslaget ska utgöra underlag när kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden ser
över biblioteksverksamheten tillsammans med övrig kultur- och ungdomsverksamhet.
Ändringsförslag under fullmäktiges sammanträde
Thomas Tejle (V) föreslår att andra stycket i beslutstexten ändras till:
Medborgarförslaget ska utgöra underlag när biblioteksverksamheten ses över tillsammans
med övrig kultur- och ungdomsverksamhet.
Ordföranden ställer fråga om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och
Thomas Tejles ändringsförslag och finner att fullmäktige beslutar enligt dessa två förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Cristina Waaranperä, Sollefteå, 2013-12-17
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens protokoll 2014-04-16 § 12
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-05-22
Arbetsutskottets protokoll 2014-06-17 § 96
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-12 § 124
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KS88/2014 (20)

Medborgarförslag – Gatubelysning längs Djupöspåret, från
Hågestavägen till hamnmagasinen
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen sätter upp belysningsstolpar längs
Djupöspåret på sträckan Hågestavägen – Hamnmagasinen. Motivet för detta är, enligt
förslagsställaren, att många äldre boende på Solgården och Djupövägen använder
sträckan som promenadstråk.
Samhällsbyggnadskontoret, avdelningen för mark och trafik, har yttrat sig över förslaget.
Baserat på erfarenhetsvärden från tidigare nyinstallationer beräknas
investeringskostnaden för att genomföra förslaget till c:a 200 000 kronor. Till detta
tillkommer årliga driftkostnader. Förvaltningen har inga medel i budget för vare sig
investering eller drift av sådan utökning av belysning på gång- och cykelvägar.
Förvaltningen menar också att det i närheten av föreslagen sträcka finns andra upplysta
gångstråk som kan användas.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än samhällsbyggnadskontoret
och föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Kerstin Olsson, Sollefteå 2014-03-13
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2014-06-02
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-08-08
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-19 § 104
Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-09 § 136
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KS/165/2014 (2)

Medborgarförslag – Krav på kollektivavtal i samband med
Sollefteå kommuns upphandlingar
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning
Följande medborgarförslag har kommit från Caroline Danielsson, Sollefteå.
Den svenska arbetsmarknaden innebär att kollektivavtal tecknas mellan arbetsgivare- och
arbetstagarorganisation.
Kollektivavtalet reglerar löneökningar, arbetstid, semester etc.
Kollektivavtal reglerar även diverse försäkringar så som arbetsskadeförsäkring och
pensionsförsäkring.
Kollektivavtal skapar både ordning och reda på en arbetsplats, men även rättvisa när
man konkurrerar med likvärdiga konkurrenter då kostnaderna är ungefär desamma för
arbetsgivarna. Problemet uppstår när konkurrensen inte sker på samma grunder i en
upphandling och enbart priset avgör valet då en seriös arbetsgivare ser till att teckna
försäkringar och garantera bra anställningsvillkort för sina anställda, men en oseriös
arbetsgivare gör det inte!
Mitt medborgarförslag är
att Sollefteå Kommun skall kräva kollektivavtal i samtliga upphandlingar framöver för
att visa att det är viktigt med en sund konkurrens bland de företag som lämnar in
anbud samt för att bidra till att de anställda ha schysta villkor på sina arbetsplatser.
LOU (lagen om offentlig upphandling) har hittills satt stopp för möjligheten att ställa krav
på kollektivavtal vid offentlig upphandling. I Europaparlamentets och Rådets direktiv
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande om
av direktiv 2004/18/EG har man följande lydelse under artikel 18.2.
”Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ekonomiska aktörer
vid fullgörande av offentliga kontrakt iakttar tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga
skyldigheter som fastställs i unionsrätten, nationell rätt, kollektivavtal eller i
internationella miljö-, social och arbetsrättsliga bestämmelser som anges i bilaga x”
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Regeringens tillsatta utredning om hur det nya direktivet ska implementeras i den svenska
lagstiftningen överlämnade i juni 2014 sitt delbetänkande (SOU 2014:51). Det framgår
tydligt att ovanstående lydelse stärker möjligheterna att ställa miljö-, social- och
arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling. Dock konstateras att det även framöver
kommer att vara oförenligt med unionsrätten att en offentlig upphandlare ställer som krav
att en leverantör ska vara ansluten till ett kollektivavtal.
Sollefteå kommun har dock under lång tid ställt krav i sina upphandlingar som ligger i
linje med vad det nya direktivet tar fasta på. Några exempel på krav som ställs i
kommunens upphandlingar är:


Arbetsmiljöansvar
Leverantör är ansvarig för att arbetstidslagen och arbetsmiljölagen följs. Att
anställda har en skälig ersättning, lägst i förhållande till gällande kollektivavtal.

 Diskriminering
Leverantören eller underleverantör som denna anlitar, får inte i sin
näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder
eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare
eller arbetssökande.
Förvaltningens bedömning
Så länge lagstiftningen inte gör det möjligt att ställa krav på kollektivavtal i
upphandlingar, bör kommunen i stället fortsätta på den inslagna vägen, t.ex. genom att
hävda rättigheter ur kollektivavtal som i ovanstående exempel.
Dessutom riskerar en del mindre företag, t.ex. enmansföretag som inte är anslutna till
kollektivavtal men ändå lever upp till vad ett kollektivavtal står för, att drabbas om krav
på kollektivavtal skulle ställas.
Om lagstiftning och rättspraxis skulle ändras i framtiden bör man ändå vara försiktig med
att slå fast att krav på kollektivavtal ska ställas i alla upphandlingar, eftersom varje
upphandling är unik och kraven ska ställas utifrån föremålet för den enskilda
upphandlingen.
Då det enligt gällande lagstiftning inte kan ställas krav på kollektivavtal vid
upphandlingar samt att kommunen redan idag hävdar rättigheter ur kollektivavtal, anser
förvaltningen att medborgarförslaget bör avslås.
Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget avslås.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Caroline Danielsson, Sollefteå 2014-06-17
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-08-08
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-19 § 105
Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-09 § 137
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§ 135

KS/164/2014 (2)

Medborgarförslag – Krav på kollektivavtal i samband med
Sollefteå kommuns utnämningar till exempelvis ”Årets
företagare”
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning
Caroline Danielsson, Sollefteå, har lämnat följande medborgarförslag.
Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att kollektivavtal tecknas mellan
arbetsgivare- och arbetstagarorganisation.
Kollektivavtalet reglerar löneökningar, arbetstiden och dess ersättning, semestern och
dess ersättning, sjuklön, föräldralön, etc.
Kollektivavtal reglerar även diverse försäkringar så som arbetsskadeförsäkring och
pensionsförsäkring.
Kollektivavtalen är förhandlade på riksnivån, men anpassas branschvis och även lokalt
utifrån arbetsplatsens egna förutsättningar.
Kollektivavtal är en trygghet för de anställda som garanteras löneökningar, försäkringar
och ersättningar. En seriös arbetsgivare ser till att ett kollektivavtal finns gällande på
arbetsplatsen. En oseriös arbetsgivare gör det inte!
Mitt medborgarförslag är
att Sollefteå Kommun i sina utnämningar till exempelvis ”årets företagare” skall ha
kollektivavtal som ett kriterium bland övriga kriterier vid utnämningar.
Ett bra tips är också att några av de anställda på företaget blir intervjuade om hur de blir
behandlade på sin arbetsplats, hur de trivs och hur sjukskrivningsstatistiken ser ut – man
kan skapa sig en bra bild av företagaren utifrån de anställdas trivsel!
Förvaltningens bedömning
Utnämningen till ”årets företagare” och de övriga klasser som årligen premieras vid
Stjärnkväll i Sollefteå, sker det efter de kriterier som organisationen Företagarna tagit
fram för utnämningen av ”Årets företagare” på nationell nivå.
I dessa kriterier finns inget krav på kollektivanslutning men ett av kriterierna är att
”Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare”.
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Forts. § 135
Sollefteå kommun har en (1) plats i den jury som utser ”Årets företagare” och andra
pristagare, vilket innebär att kommunen inte ensam kan styra kriterierna. Frågan huruvida
anslutning till kollektivavtal ska läggas till övriga kriterier kan aktualiseras inför nästa års
nomineringar.
Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Caroline Danielsson, Sollefteå
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-08-12
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-19 § 107
Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-09 § 139
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§ 136

KS/81/2014 (9)

Medborgarförslag – Inrätta priset ”Kommunens
kulturpersonlighet”
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning
Lárus Lárusson, Sollefteå har lämnat följande medborgarförslag.
Jag föreslår att Sollefteå Kommun inrättar ett ”Kommunens kulturpersonlighet” pris.
Priset skall uppmärksamma personer som bor i kommunen och arbetar, professionellt
eller ideellt, med att främja kultur inom kommunen.
De som kan komma ifråga för ett sådant pris kan vara t.ex. musiker, författare,
bildkonstnärer för att nämna några kategorier.
Även duktiga och drivande ledare inom kultursektorn skall kunna få detta pris.
Körledare, organisatörer och andra som bidrar till att stärka och uppmärksamma
kulturens värde skall kunna få detta pris. Starka kulturpersonligheter helt enkelt.
Priset kan bestå av en skulptur, framtagen för detta ändamål, och en summa pengar.
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden har fått medborgarförslaget för yttrande.
Nämnden konstaterar att en liknande utmärkelse redan finns och föreslår att
medborgarförslaget avslås.
Förvaltningens bedömning
Kommunen delar årligen ut ett antal kulturpris t.ex. Ingrid Thulins Minne, kulturstipendium och hederstecken för betydande kulturella gärningar.
Efter kontakt med förslagsställaren framgår att informationen om dessa priser inte har
varit känd innan medborgarförslaget skrevs. Det vore positivt om media mer
uppmärksammade personerna och deras kulturgärningar i samband med
prisutdelningarna.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med motiveringen
att liknande utmärkelser redan finns.
Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget avslås.
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Forts. § 136
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lárus Lárusson, Sollefteå 2014-03-07
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens protokoll 2014-06-11 § 26
Kommunstyrelseförvaltningens yttrade 2014-08-12
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-19 § 108
Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-+09 § 140
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§ 137

KS/15/2014 (19)

Medborgarförslag – Demensvården i Sollefteå
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget bifalls.
Ärendebeskrivning
Mona Olsson, Sollefteå, har lämnat följande medborgarförslag.
Undertecknad vill
att Sollefteå kommun tar upp frågan igen och arbetar på att vi öppnar ett ”litet”
boende för dom yngre dementa kommuninnevånarna.
Anledning av att undertecknad vill lyfta frågan är att jag arbetar på vårat demenscentra.
Tyvärr så sprider sig demenssjukdomarna ner i yngre och yngre åldrar. Det vi gör i vår
kommun är att blanda alla åldrar och det ger ingen kvalitet på vården. Det är inte alls
bra! Vi vill ha kvalité på vården, det måste vi sträva efter! De yngre dementa personerna
bör få vård på deras nivå.
Vi måste även ta hänsyn till de anhöriga, det är ju nog så viktigt att de kan känna en
trygghet för sin anhörig. Att blanda 40-60 åringar med 80-90 åringar är kränkande mot
de yngre boende och anhöriga.
De yngre dementa åldras väldigt fort när de kommer in bland äldre dementa! Dom kräver
en helt annan vård anpassad efter deras behov här i livet. Jag menar då musikintresse,
kulturliv, sexualliv m.m. Alla förstår vi att yngre har ett annat behov av livet än äldre.
Det har ingen betydelse om vi har 3 yngre dementa eller 7 dementa, det som är viktigt är
att vi kan ge en bra vård i en liten demensenhet.
Vård- och äldrenämnden har fått medborgarförslaget för yttrande. Nämnden konstaterar
att antalet yngre med demenssjukdom som är i behov av särskilt boende är få till antalet.
De behov som finns bedöms kunna hanteras i verksamheten.
Förvaltningens bedömning
Från nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdomar, Socialstyrelsen 2010
finns få rekommendationer för yngre demenssjuka (personer under 65 år).
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Forts. § 137
Gällande boende finns inga speciella rekommendationer för yngre demenssjuka. För
demenssjuka, oavsett ålder, betonas vikten av småskaligt särskilt boende. Småskaligt
boende innebär miljön är personligt utformad; hemlik miljö och möjlighet till utevistelse
för de boende som har behov av detta. Boendemiljön ska kännetecknas av trygghet och
tillgänglighet där personen med demenssjukdom kan få ett meningsfullt innehåll i dagen.
I riktlinjerna finns en rekommendation om att yngre personer bör erbjudas plats i
dagverksamhet som specifikt anpassats för deras behov.
Av medborgarförslaget framgår svårigheten att blanda yngre demenssjuka med äldre då
behoven ser olika ut. En svårighet är att flexibelt skapa lämpliga boenden när behov
uppstår och att speciella demensboenden för yngre främst finns i storstadsområden.
Även för anhöriga har betydelsen av ett småskaligt boende med anpassad miljö stor
betydelse.
Det är angeläget att inom nuvarande verksamhet verka för att de yngre demenssjukas
behov uppmärksammas och att fortsatt utveckling av vård- och omsorg för demenssjuka
sker.
Utifrån vård- och äldrenämndens yttrande föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget bifalls.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Mona Olsson, Sollefteå 2014-01-09
Vård- och äldrenämndens protokoll 2014-06-11 § 40
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-08-12
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-19 § 109
Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-09 § 141
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§ 138

KS/86/2014 (20)

Medborgarförslag – Påverka Vägverket att bygga cykelväg längs
riksväg 87 mellan Långsele och Sollefteå
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget bifalls.
Ärendebeskrivning
Britha Gillisson och Peter Hagberg, Långsele har lämnat följande medborgarförslag.
Friskvård är av vikt i dagens samhälle med tanke på att människan blir allt mer
stillasittande och bekväm. Läkare och forskare varnar för konsekvenserna om inte
människorna rör sig mer. Idag handlar det mycket om att förebygga och främja en god
hälsa med tanke på att Sollefteå kommuns invånare också blir allt äldre. Människor med
mindre bra hälsa kostar kommunen mycket pengar. En liten del i att främja god hälsa är
att bygga en cykelväg mellan Långsele och Sollefteå. I Sollefteå har kommunen satsat på
cykelvägar. Idag finns det en cykelväg mellan Bäckaskog och Långsele, och den
cykelvägen skulle kunna förlängas så att den sträcker sig hela vägen till Sollefteå. Detta
skulle kunna vara en del i Sollefteås satsning för att främja en god hälsa hos invånarna.
En annan av fördelarna är att det är bättre för miljön om folk cyklar istället för att åka
bil. Dessutom är inte kollektivtrafiken optimalt utbyggd för dem som pendlar mellan
Långsele – Sollefteå. NTF säger: Njut av livet – Cykla till jobbet.
Vi har gjort en icke vetenskaplig undersökning och frågat en del människor utanför ICA
och Konsum i Långsele om de skulle använda cykelbanan mellan Långsele och Sollefteå
om det fanns någon. Merparten av de tillfrågade tycker det skulle vara en bra idé att
bygga en cykelbana och att de då skulle kunna tänka sig att cykla istället för att ta bilen
om det fanns en säker cykelväg mellan orterna.
Vi föreslår
att Sollefteå kommun påverkar vägverket i syfte att bygga en cykelväg mellan Långsele
och Sollefteå längs riksväg 87.
Samhällsbyggnadsnämnden har fått medborgarförslaget för yttrande. I tjänstemannayttrandet hänvisas till Trafikverkets projekt för att främja ökat resande med cykel. I
projektet betonas användning av cykel för kortare resor än 5 km, där man idag åker bil.
Det anses tveksamt om Trafikverket skulle prioritera en ny cykelväg Långsele – Sollefteå
då sträckan är ca 15 km.
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Forts. § 138
Förvaltningens bedömning
Att stimulera till ökad fysisk aktivitet är en bra åtgärd för att förbättra folkhälsan.
Personer som är fysiskt aktiva drabbas i mindre utsträckning av ohälsa som exempelvis
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar.
I underlaget till Regional transportplan för Västernorrland 2014-25 har kommunen
prioriterat följande gång- och cykelvägar:
1 Väg 957 - Storgatan genom Näsåkers samhälle
2 Väg 331 - Gång- och cykelväg genom Ramsele
3 Väg 90 – Hågesta, f.d. hundskolan/konferens- och ridsportsanläggning.
Kommunfullmäktige har för perioden 2013-15 antagit inriktningsmål ”Bättre livskvalité
och friskare medborgare genom fysisk aktivitet, goda matvanor och ett brett kulturutbud”.
Byggande av cykelvägar är en bra åtgärd för att förbättra folkhälsan men med hänsyn till
kommunens prioriteringar ovan föreslår kommunstyrelseförvaltningen ändå avslag.
Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget bifalls.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Britha Gillisson och Peter Hagberg, Långsele 2014-03-10
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2014-05-27
Kommunstyrelseförvaltingens yttrande 2014-08-18
Arbetsutskottets protokoll 2014-08-19 § 110
Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-09 § 142
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§ 139

KS163/2014 (8.6)

Interpellation – Ensamkommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad med det skriftliga och muntliga svar som lämnas.
Ärendebeskrivning
Leif Östberg (FP) har lämnat följande interpellation till kultur-, utbildnings- och
fritidsnämndens ordförande.
1 På vilket sätt har planerna och beslutet att skriva nytt avtal med Migrationsverket om
antalet ensamkommande barn, kommunicerats med andra förvaltningar som berörs av
beslutet? Eller är beslutet taget på rent ekonomiska grunder?
2 Anser du och nämnden att den uppkomna situationen på Aurora med anledning av det
nya avtalet är acceptabel ur ett barnperspektiv? Om inte, vad ska göras så det blir
bättre?
3 Anser du/nämnden att det är rimligt och rätt att barnen med PUT inte har en egen
ekonomi som kommer upp till bidragsnormen eller till konsumentverkets beräkningar för
ungdomars egen ekonomi?
4 Hur säkerställer nämnden att de ensamkommande barnen som blir behöriga att söka
nationellt program på gymnasiet, får samma möjligheter som andra barn, att söka
program enligt länsöverenskommelsen om gymnasievalet? Och att återvända hem om det
inte fungerar på den nya skolan?
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens ordförande Mikael Sjölund (S) lämnar följande
skriftliga svar på interpellationen.
Svar fråga 1
I skrivande stund har över 4 100 barn flytt till Sverige enligt Migrationsverket. Det är
historiskt höga nivåer. För dessa barn liksom för Migrationsverket är behovet av boende
akut. En stor orsak till bristen på boenden är att ett stort antal kommuner fortfarande inte
tar ett solidariskt ansvar för barn som flyr undan krig och förföljelse.
Mot denna bakgrund och en förfrågan från Migrationsverket, beslutade Sollefteå kommun
att teckna avtal med Länsstyrelsen om utökat mottagande.
Innan avtalet skrevs kommunicerades frågan genom ett antal möten med
förvaltningscheferna för kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen, individ- och
omsorgsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen.
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Forts. § 139
Anledningen till att vi skrev avtalet har inget med ekonomi att göra utan är helt igenom
humanitär.
Svar fråga 2
Mitt svar är utan tvekan ja. Jag tycker avtalet är acceptabelt ur ett barnperspektiv. Det är
långt mer acceptabelt att få dela rum under en kort period än att befinna sig i en krigszon,
på ett flyktingläger eller i ett av Migrationsverkets förvar.
Men situationen är inte optimal. Därför har förvaltningen från hösten 2014 ordnat ett nytt
boende dit ett antal barn från Aurora kommer att flytta.
Svar fråga 3
Nej, det är inte rimligt. Men när man räknar ihop kostnaden för barnens boende, mat,
datorer, cyklar, rekreation m.m. samt fickpengarna på 800 kronor per månad, då anser
nämnden att man kommer upp i bidragsnormen.
Om pengarna inte skulle räcka, kan barnens godemän söka kompletterande bidrag från
bland annat Migrationsverket. Godemännen har ett stort ansvar att bevaka barnens bästa,
något jag utgår från att de också gör.
Kommunen har tagit sitt ansvar genom att erbjuda skydd och trygghet, staten har ansvaret
för ekonomin.
Svar fråga 4
Enligt länsöverenskommelsen har alla behöriga elever samma rätt att söka program. Om
det inte skulle fungera på den nya skolan har eleverna rätt att återvända till Sollefteå.
Som för alla elever delas ansvaret mellan skolan och vårdnadshavaren/gode mannen.
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§ 140

KS/35/2014 (19)

Rapportering av ej verkställda beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Rapporterna avser gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum resp. avbrott i verkställighet om beslut inte på nytt har verkställts inom tre
månader från dagen för avbrottet.
Redovisning ska göras varje kvartal och delges Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
revisorerna och fullmäktige.
1

Vård- och äldrenämnden
2014-06-27, Lena Andersson, administrativ chef
Rapportering enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen
Vid kvartalssammanställning 2014-06-27 finns två ej verkställda beslut

2

Individ- och omsorgsnämnden
2014-07-01, Ewa Sundström, IT/verksamhetsutvecklare
Rapportering enligt § 28 a lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Vid kvartalssammanställning 2014-06-30 finns inga gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader eller beslut där avbrott skett i verkställigheten att
rapportera.
2014-07-14, Annika Modén, IT/verksamhetsutvecklare
Rapportering enligt 16 kap. § 6 h socialtjänstlagen
Vid kvartalssammanställning 2014-03-31 finns inga, inom 3 månader ett ej
verkställt beslut eller avbrott i verkställighet enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen att
rapportera från individ- och familjeomsorgen, IFO.
Beslutet som vid föregående kvartalsredovisning rapporterades som ej verkställt har
avslutats då behovet tillgodoses på annat sätt.
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§ 141

KS/9/2014 (1.3)

Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående handlingar har lämnats till fullmäktige för delgivning.
Kommunala handikapprådet
- Protokoll 2014-06-11 och2014-08-27
Kommunala pensionärsrådet
- Protokoll 2014-06-02 och 2014-08-18
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KS/21/2014 (18.5)

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige,
Jerry Pehrsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Jerry Pehrsson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Ärendet lämnas till länsstyrelsen för ny räkning.
Ärendebeskrivning
Jerry Pehrsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i fullmäktige.
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KS/21/2014 (18.5)

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen,
Jerry Pehrsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Jerry Pehrsson (S) beviljas entledigande från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Jerry Pehrsson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
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§ 144

KS/21/2014 (18.5)

Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för
Kommunförbundet Västernorrland, Jerry Pehrsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Jerry Pehrsson (S) beviljas entledigande från uppdraget som ledamot i styrelsen för
Kommunförbundet Västernorrland.
Ärendebeskrivning
Jerry Pehrsson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för
Kommunförbundet Västernorrland.
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KS/21/2014 (18.5)

Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland,
Jerry Pehrsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Jerry Pehrsson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Ärendebeskrivning
Jerry Pehrsson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland.
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§ 146

KS/21/2014 (18.5)

Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för
Höga Kusten Airport AB, Jerry Pehrsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Jerry Pehrsson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för
Höga Kusten Airport AB.
Ärendebeskrivning
Jerry Pehrsson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för
Höga Kusten Airport AB.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

57 (58)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 147

KS/21/2014 (18.5)

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Räddningstjänstförbundet
Höga Kusten – Ådalen, Jerry Pehrsson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Jerry Pehrsson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen.
Ärendebeskrivning
Jerry Pehrsson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-09-29
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 148

Ordföranden slutar
Dagens sammanträde är för Sven-Erik Bodén det sista som ordförande i
kommunfullmäktige. Från och med oktobersammanträdet övergår klubban till annan
ordförande.
Sven-Erik tycker att ordförandeuppdraget varit både intressant och lärorikt men också
från början lite stressigt eftersom han inte hann få någon introduktion av den tidigare
ordföranden som insjuknade. Han ser nu fram emot att få ägna sig åt sina fritidsintressen
och familjen.
Sven-Erik önskar de ledamöter som är kvar i fullmäktige nästa mandatperiod lycka till.
Avtackning av avgående ledamöter och ersättare kommer att ske i samband med en lunch
den 27 oktober.
Som avslutning bjuder Sven-Erik hela fullmäktige på kaffe och tårta.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

