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Närvaro- och tjänstgöringslista
Namn

Närvaro

Tjg.
Ers.

Reservation

Jäv

§

§

Anteckningar

Ledamöter
Elisabet Lassen (S)

X

Åsa Sjödén (S)

X

Tommy Svensson (S)

X

Mattias Ahlenhed (ViSKB)

X

Johan Andersson (C)

X

Ordförande

Justerare

Ersättare
Cathrine Näsmark (S)

-

Torbjörn Persson (S)

X

Ulf Breitholtz (V)

X

Birgitta Häggkvist (ViSKB)

X

Kerstin Franzén (M)

X

Val av justerare
Johan Andersson (C) utses till justerare.

Justering av dagordning
Ärende gällande ”Avtal med Nextjet – Trafik på Högakusten Airport” läggs till på
dagordningen.
Ärende gällande ”Verksamhetsuppföljning och ekonomiskredovisning” stryks från
dagordningen då inget nytt finns.
Godkänns.
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§1

Dnr KS 29/2017

Muntliga informationer
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Informationerna noteras.
Ärendebeskrivning
Följande informationer delges allmänna utskottet.
Elisabet Lassen, Kommunalråd
Fredag 27 januari genomförs möte med representanter från Region Västernorrland gällande
att de tagit över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen 1/1 2017.
Dialog gällande kontanthantering i glesbygd sker i riksdagshuset torsdag 19/1, Elisabet
Lassen och Majed Safaee deltar på inbjudan av Per Åsling.
Svenska Migrationscentret Verksamhetschefen har skickat en skrivelse med information
om att centret är under rekonstruktion. En omförhandling av kommunavtalet föreslås och
kommunen inbjuds till dialog.
Tomas Alsfjell, Kommunchef
Kollektivtrafikmyndigheten har varit i kontakt med kommunen gällande avtal för sjukresor
och färdtjänst. Mängden resor och längden på resorna har ökat så att det eventuellt finns fog
för att göra en ny upphandling av tjänsten. Fredag 27 januari genomförs ett möte med
representanter för Kollektivtrafikmyndigheten.
Vattenregleringsföretagen har initierat en diskussion kring skapande av en ”Miljöfond för
finansiering av åtgärder ” kopplat till ramdirektivet för vatten. Sollefteå kommun deltar i
egenskap av kraftverksägare.
Mattias Ahlenhed (ViSKB)
Öhns skola årskurs fem har nått kvartsfinal i Vi i femman.
Ulla Ullstein, Kommunplanerare
Informerar allmänna utskottet i dess egenskap som krisledningsnämnden.
Informerar om lagar som styr krisledning bl.a. ”Lagen om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinärhändelser i fredstid och höjdberedskap”. Diskussion förs
kring larmlistor och stöddokument som finns för krisledning.
Övning Ångerfylld, utvärdering sker i samband med Älvgruppens möte den 5-6 april.
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Reflektioner efter övningen är bland annat - Larmning vid stort dammbrott bör utökas samt
att evakuering av tex. kommunhuset bör planeras.
Kartmaterial med översvämningsområden vid dammbrott finns framtaget samt andel av
befolkning som kan behöva evakueras.
Årlig uppföljning 2016 till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer att
delges Krisledningsnämnden framöver.
Verksamhetsplan för krishantering tas årligen fram tillsammans med Sollefteå, Kramfors
och Härnösand kommuners handläggare. Innehåll i planen för 2017 presenteras.
Höjd beredskap är ett område som åter blivit aktuellt i samband med krishantering och som
kommer att bli en del av arbetet framöver.
Ulla informerar om Nationella krisberedskapsveckan och den informationskampanj som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför tillsammans med kommunerna.
Lena Andersson, Chef utredning och utveckling, informerar kort om kontinuitetshantering.
Kontinuitetshantering/planering innebär att organisationen ska vara förberedd för att kunna
driva sin verksamhet oavsett vad som inträffar. Processen har påbörjats inom hemtjänsten.
Karin Jacobsson och Lars-Olov Wengelin, Personal.
Informerar om den Arbetsgivarstrategi som är under framtagande. Arbetsmaterial har
skickats ut till Allmänna utskottet som ges tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter
utifrån detta.
Strategin kommer tillbaka som ärende till utskottet i februari inför kommunstyrelsen i mars.
Dialog förs med bl.a. kommunikationsenheten kring marknadsföring, annonsering av
tjänster osv.
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§2

Dnr KS 487/2016

Svar på revisionsrapport – Effektiv ekonomistyrning del 2.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Att anta yttrandet som sitt eget och överlämna till revisorerna.
Information
Niklas Nordén, Ekonomichef, informerar om rapporten samt verksamhetens förslag till svar på
denna. Utskottet ges möjlighet att ställa frågor.
Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning avseende
kommunens arbete med att förbättra ekonomistyrningen.
Sammanfattningsvis bedömer PwC att kommunstyrelsens arbete med att förbättra
ekonomistyrningen till övervägande del har gett avsedd effekt.
För framtiden lämnas ett antal rekommendationer:







Resursfördelningen på övergripande nivå kan utvecklas så att exempelvis
prioriteringar mellan verksamheter förtydligas.
Information om nya styrdokument/riktlinjer kan förbättras samt att det bör
säkerställas att befintliga dokument är uppdaterade.
Chefernas roller och ansvar kan förtydligas liksom rapporteringskedjan.
Ekonomernas roll i förhållande till chefer kan förtydligas liksom utskottens roll och
ansvar gällande ekonomi.
Rapporter och redovisning bör utvecklas så att cheferna själva kan ta ut rapporter
från ekonomisystemet.
Ansvaret för rapportering av ekonomi till kommunstyrelsens olika utskott bör ligga
på verksamhetscheferna.
Kommunen bör inom ramen för centrala ledarutbildningar även erbjuda
grundläggande ekonomiutbildningar.

Svar på rapporten önskas av revisionen senast 28/2-2017.
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med revisionens sammanfattande bedömning
avseende förbättringen inom ekonomistyrning.
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Rapporten pekade på ett antal rekommendationer för framtiden, vilka kommenteras nedan.
Vissa av dessa rekommendationer har koppling till granskningen ”Effektiv
ekonomistyrning del 1” som gjordes under 2015, i den mån de svar som gavs då är
applicerbara även på denna del kommer tidigare svar att återges.

1.

Resursfördelningen på övergripande nivå kan utvecklas så att exempelvis prioriteringar
mellan verksamheter förtydligas.

I föregående granskning gavs följande svar angående förtydligande av sambandet mellan
verksamhetsmål och budget:
Den förändrade budgetprocess vi arbetar med under 2015 har som syfte att ge större
möjlighet än tidigare att bättre prioritera medel mellan verksamheterna för största möjliga
samhällsnytta. Förvaltningsledningen utarbetar preliminära ramar som verksamheterna
konsekvensbeskriver. Verksamheten redogör även för sitt behov givet oförändrad
ambitionsnivå. Baserat på konsekvenser och behov blir det tydligare för politiken vilka
prioriteringar som är nödvändiga och vilka mål som påverkas.
Denna process i sig är ett tydliggörande då verksamheterna antingen får gehör för upplevda
behov eller förväntas vidta åtgärder antingen utifrån egna förslag eller förslag lagda från
politiken. Resursfördelning tillämpas inom all verksamhet utifrån de ramar som fastställts
av fullmäktige, mest teknisk är fördelningen inom skolan till följd av elevpengen. Inom
övriga verksamheter sker den inte lika systematisk men utgångspunkten är alltid
densamma: säkerställa följsamhet mot lagar, likabehandling av medborgare och prioritering
av eftersatta/nya/verksamhetskritiska områden utifrån de medel som finns tillgängliga.
En övergripande resursfördelningsmodell är inte önskvärd då detta skulle kunna resultera i
en alltför teknisk/matematisk styrning av verksamheterna. Det skulle innebära att fokus
flyttas från de övergripande frågeställningarna till detaljfrågor om volymer och krontal per
invånare/brukare/elev. Kännedomen om verksamheterna som kommunstyrelsen och dess
utskott besitter och helhetsbilden riskerar att inte bli styrande vad gäller förväntat resultat,
möjliga synergier och effektiviseringar.

2.

Information om nya styrdokument/riktlinjer kan förbättras samt att det bör säkerställas
att befintliga dokument är uppdaterade.

Så snart ett dokument är antaget kommuniceras det idag framförallt till ekonomer och
verksamhetschefer. I de forum där de presenteras är det stor möjlighet att de ”drunknar”
bland alla andra ärenden samt att inte samtliga personer är närvarande. Det finns även en
risk att informationen inte sprids vidare inom alla verksamheter. Nya dokument läggs idag
upp på Komin, vilket är uttalat att alla anställda skall ha som startsida på sin webbläsare.
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Fortsättningsvis kommer nya dokument även publiceras som en nyhet på denna sida för att
säkerställa mer lättillgänglig information.

3.

Chefernas roller och ansvar kan förtydligas liksom rapporteringskedjan. Ekonomernas
roll i förhållande till chefer kan förtydligas liksom utskottens roll och ansvar gällande
ekonomi.

Att cheferna är ansvariga för verksamhet och ekonomi är tämligen klart för alla berörda.
Rapporteringskedjan ser dock lite olika ut beroende på vilken verksamhet som rapporteras
och vilken process som avses. Den ekonomiska rapporteringen gentemot politiken, som
utgår från månadsuppföljning, delårsrapporter och årsredovisning, bygger på den
rapportstruktur vi har i den interna budgetavräkningen. Inom två av huvudenheterna
(Medborgarservice och Gemensam service) sker rapportering på huvudenhetsnivå där
verksamheterna är detaljerna som presenteras. Inom huvudenheten Välfärd rapporteras
dock varje verksamhet för sig där underliggande enheter och områden är de detaljer som
presenteras. Detta upplägg är till stor del korrelerat till verksamhetens storlek.
Idag sker rapporteringen väldigt snabbt för att säkerställa aktuell information till
Kommunstyrelsen gällande kommunens resultat och verksamhet. Det innebär att
avrapportering av månadsutfall emellanåt sker till ekonomichef innan det skett till
verksamhetsansvarig. Detta är i sig inget problem då verksamhetsansvarig och ekonom har
en kontinuerlig dialog om det ekonomiska läget och underliggande orsaker/avvikelser.
Dessutom kan verksamhetschef återkoppla till ekonom och ekonomichef om analys av
verksamhet behöver justeras innan avrapportering till Kommunstyrelsen och dess utskott.
Kommunens samlade resultat och övergripande analys av verksamheterna presenteras av
ekonomichef för Allmänna utskottet och till Kommunstyrelsen. Verksamheternas
rapportering färdigställs och avrapporteras löpande till utskotten utifrån deras respektive
områden och utskottets eget upplevda behov av fördjupad uppföljning. Denna flexibla
rapporteringskedja möjliggör för kommunstyrelsens utskott att löpande prioritera och
fördjupa sig inom de vid varje given tidpunkt mest relevanta frågeställningarna. Men det
gör det också svårt att långt på förhand kommunicera och planera för varje verksamhet när
muntlig avrapportering skall ske som komplement till den skriftliga.
Ekonomens roll är för de flesta tämligen klar, ekonomens roll är framförallt att stödja,
verksamhetsansvariga med analys, uppföljning och utredningar. Säkerställa god
ekonomistyrning och efterlevnad av god redovisningssed. Viktigt i rollen är att det finns en
tillit och transparens i hela kedjan från verksamhetsansvarig/ekonom till
ekonomichef/huvudenhetschef. Ekonomen bör sitta med i de ledningsgrupper som finns på
olika nivåer i organisationen för att säkerställa att information ges både till och från
verksamheterna. Om ekonomens roll upplevs som oklar så handlar det säkerligen om en
kvarleva från den gamla organisationen när man hade sin ”egen” ekonom och kunde
bestämma vad den skulle göra. Just i själva bestämmandet ligger skillnaden gentemot
tidigare då prioriteringar nu baseras på ett helhetsperspektiv utifrån vad som är bäst för
Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-01-17

Sida

9 (16)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
kommunen och inte den enskilda verksamheten. I övrigt så är ekonomens roll gentemot
verksamheterna precis som tidigare. Övergripande har det kommunicerats vid ett flertal
tillfällen vad en samlad ekonomifunktion innebär, men enheten för Budget och
Ekonomistyrning har också löpande fört en dialog med sina respektive
verksamhetsansvariga och kommer så att fortsätta göra tills samtliga är införstådda med vad
det innebär.
Utskotten och dess ledamöter är inom ramen för sina uppdrag i Kommunstyrelsen
ansvariga för ekonomin inom hela den kommunala verksamheten. Däremot har man som
särskilt uppdrag att bevaka utvecklingen inom sina respektive områden och att lämna
förslag på åtgärder och prioriteringar till kommunstyrelsen med beaktande av eventuella
konsekvenser på annan verksamhet. Detta är klart uttalat och inarbetat inom ramen för den
nya organisationen, men det är lätt att falla tillbaka i tidigare tankebanor med separata
nämnder. Enstaka återfall i gamla tankebanor är förväntat, men blir allt färre i takt med att
den nya beslutsordningen påminns om och över tid blir det nya normala.

4.

Rapporter och redovisning bör utvecklas så att cheferna själva kan ta ut rapporter från
ekonomisystemet.

I föregående granskning gavs följande svar angående att chefer enklare skulle kunna
analysera rapporterna självständig och att periodiseringar behövde ses över:
Hänsynsbokningarna har funnits i ett flertal år och sparar tid i månadsboksluten då dessa
ej är ”riktiga underlag” med krav på sparande av verifikat. Baksidan med dessa är att
speciella rapporter behöver användas för att få ett riktigt resultat med samtliga kostnader
upptagna och ej enbart de kostnader som hunnit faktureras. Detta kan mycket väl ställa till
en del huvudbry ifall ekonomiansvariga använder sig av fel rapporter och på så vis får
olika siffror på samma verksamhet. I det korta perspektivet så är det framför allt utbildning
som gäller för de chefer som har svårt att hantera detta. Troligen är det så att information
tas ut så sällan att vad som skall tas ut glöms bort mellan gångerna. I det längre
perspektivet så är detta något som bör ses över, de negativa effekterna av denna hantering i
form av osäkerhet och rapportskapande är ganska stora. Förslag på alternativ lösning att
hantera detta finns, det vi behöver säkerställa är att den lösningen är kompatibel med
ekonomisystemet. Detta kommer inte ske under 2016 då fokus ligger på att samordna
ekonomifunktionen. En förändring av princip innebär troligen att samtlig analys under
första året sker av ekonomer då rapporter med två olika principer för uppföljning för
innevarande år och föregående år blir besvärligt eller omöjligt att skapa.
Det svar vi då gav gäller fortfarande dock med tillägg att utbildning skett av chefer i de
olika verksamheterna sedan dess. I tillägg till detta så har fullmäktige i budget för 20172018 avsatt medel för ett systemstöd vilket bland annat skall förenkla för chefer att få en
snabb och korrekt överblick av ekonomi och verksamhet.
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5.

Ansvaret för rapportering av ekonomi till kommunstyrelsens olika utskott bör ligga på
verksamhetscheferna.

Processen vi arbetar utifrån idag är att ekonom eller huvudenhetschef, som har
ansvar/uppföljningsansvar på flera verksamheter, presenterar verksamheternas ekonomi. I
de fall ekonom presenterar så finns ytterst ansvarig tjänsteman (huvudenhetschef) med på
utskottet.
Givet den rapporteringsstruktur vi har idag så finns inte behovet att ha löpande genomgång
från varje verksamhetschef (se punkt 3 ovan). Vid genomgång av enskilda verksamheter
eller vid begäran från utskotten om kompletterande djupanalyser av verksamheter är det
lämpligt att verksamhetschef är föredragande, möjligen tillsammans med ekonom.

6.

Kommunen bör inom ramen för centrala ledarutbildningar även erbjuda
grundläggande ekonomiutbildningar.

Det ligger inom plan att börja samordna utbildningar centralt i större skala än vad vi
historiskt gjort. En satsning på reveljen inom ramen för COCOS, där vi samordnar och
plockar hit föreläsare inom olika områden för att utveckla vår verksamhet på ett
kostnadseffektivt sätt kommer ske från 2017. Denna satsning kan bli en bra plattform att
löpande stärka upp våra chefers grundläggande ekonomikunskaper då de utbildningar vi
själva haft varit specifikt inriktade på att få ut information från våra ekonomisystem och
tolka denna information.
Förvaltningens förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelseförvaltningens yttrande
antas och överlämnas som kommunstyrelsens yttrande till revisorerna.
Beslutsunderlag
PWC, Revisionsrapporten ”Förutsättningar för effektiv ekonomistyrning del 2”, november
2016.
Förvaltningsyttrande Niklas Nordén, Ekonomichef.
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§3

Dnr KS 444/2016

Svar på remiss – Betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Europarådets ministerkommitté beslutade 2003 att anta en rekommendation om
gemensamma regler mot korruption och finansiering av politiska partier och valkampanjer.
Övergripande syftar rekommendationen till att säkerställa politiska partiers oberoende och
att bekämpa korruption i medlemsländerna. Rekommendationen behandlar behovet av
öppenhet och offentlighet i fråga om partiers finansiering av sin verksamhet och
valkandidaters finansiering av sina kampanjer.
Efterlevnaden av rekommendationen utvärderas av Europarådets kontrollorgan Gruppen av
stater mot korruption (Greco).
Som ett led i att uppfylla rekommendationen trädde 2014 Lagen (2014:105) om insyn i
finansieringen av partier, Insynslagen, i kraft den 1 april 2014. I lagen regleras bland annat
följande:
”Tillämpningsområde
3 § Lagen gäller för partier som
1. deltar i val till riksdagen eller Europaparlamentet,
2. har mandat i riksdagen eller Europaparlamentet, eller
3. annars får stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier.
Redovisning av intäkter
4 § Ett parti ska redovisa till Kammarkollegiet hur det har finansierat sin politiska
verksamhet. Av redovisningen ska det tydligt framgå vilka medel som har kommit
verksamheten till godo och varifrån medlen kommer (intäktsredovisning).
Intäktsredovisningen ska avse partiets verksamhet på central nivå.
Om någon efter ett personval har utsetts till ledamot eller ersättare för en ledamot av
riksdagen eller Europaparlamentet, ska partiets intäktsredovisning avse även ledamotens
eller ersättarens personvalskampanj.”
I juni samma år beslutade regeringen att tillkalla en parlamentarisk sammansatt kommitté
med uppgift att analysera vissa frågor om insyn i partiers och valkandidaters finansiering i
syfte att åstadkomma ett sammanhållet och väl avvägt regelverk i fråga om insyn i
partifinansieringen på regional och lokal nivå avseende val till landstingsfullmäktige och
kommunalfullmäktige.
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Kommitténs/Utredningens uppdrag:
1. Ta ställning till om det bör införas en redovisningsskyldighet för partier på regional
och lokal nivå och för valkandidater på denna nivå.
2. Överväga redovisningsskyldighet för sidoorganisationer och andra juridiska
personer som organisatoriskt står ett parti nära samt om redovisinngen ska ske
samlat för varje parti eller av olika enheter för sig.
3. Analysera och ta ställning till om det avseende partier och enskilda kandidater
behöver införas ett förbud mot anonyma bidrag.
4. Analysera och ta ställning till om det behövs samtycke från enskilda medlemmar
beträffande ekonomiskt stöd som organisationer.
5. Analysera och ta ställning till om det bör införas en skyldighet för partier som
bedriver kommersiell lotteriverksamhet där intäkterna tillfaller partiet att informera
deltagarna i lotteriet om detta.
I oktober 2016 har kommittén lämnat sitt förslag till regeringen med i huvudsak följande
förslag
1. Skyldighet att till Kammarkollegiet lämna intäktsredovisning för offentliggörande
avseende sin verksamhet ska även gälla för partier som deltar i val till
landstingsfullmäktige eller kommunalfullmäktige samt verksamheter som bedrivs
genom sidoorganisationer.
2. Samma ska gälla för ledamöter och ersättare. Begränsningen till personval tas bort.
3. Varje ideell förening, ledamot och ersättare ska redovisa var för sig.
4. På central nivå ska samtliga bidrag redovisas. På regional och lokal nivå begränsas
till bidrag överstigande 0,5 prisbasbelopp/år.
5. Förbud mot anonyma bidrag vars värde överstiger 1/20 prisbasbelopp/år, (2.240 kr
2017). Ett bidrag ska betraktas som anonymt om mottagaren i det aktuella fallet inte
känner till eller kan ta reda på bidragsgivarens identitet.
6. Regler för vad en intäktsredovisning ska innehålla.
Förvaltningens bedömning
Medvetenheten om att partiernas ekonomi inte längre är en intern angelägenhet har ökat då
verksamheten i en mer betydande utsträckning än tidigare bekostas av offentliga medel.
Demokratiberedningen har i sitt betänkande En uthållig demokrati (SOU 2000:1) framhållit
att frågan om öppenhet, transparens och insyn i partiernas och kandidaternas ekonomiska
finansiering är av största vikt för att skapa förtroende politiker och politiken i stort.
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Öppenhet och genomskinlighet förutsätter att medlemmar, väljare och medier får tillgång
till information om vilka intressen som står bakom partiers och kandidaters finansiering och
om detta stöd sker på ett godtagbart sätt.
Det är därför av största vikt att det finns rättsliga regler som skapar förutsättningar för insyn
i detta och även garanterar att detta sker i praktiken.
Förvaltningen ställer sig därför i huvudsak bakom de åtgärder som utredningen föreslår.
Förvaltningen vill påpeka att redovisningsskyldigheten kan innebära en demokratisk risk
framförallt beträffande mindre partier och deras kandidater. Administrationen som följer av
att leva upp till redovisning av ekonomin kan, med tanke på de mycket begränsade resurser
små partier har till sitt förfogande lokalt, upplevas som alltför betungande och innebära att
rekryteringen till dessa partier försvåras.
Beslutsplanering
Allmänna utskottet 2017-01-17
Kommunstyrelsen 2017-02-07
Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
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§4

Dnr KS 457/2016

Samrådsyttrande – Timrå kommuns översiktsplan
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Bakgrund
Timrå kommuns gällande översiktsplan är från år 1990. Kommunen har nu tagit fram ett
samrådsförslag till ny översiktsplan.
Yttranden över planen ska vara inkomna senast den 15 februari 2017.
Ärendebeskrivning
Planförslaget har ett starkt fokus på Sundsvallsregionen och på grannkommunerna
Sundsvall och Härnösand. Förslagets påverkan på Sollefteå kommun och länet i övrigt
framgår inte helt tydligt, inte heller eventuella konsekvenser.
Efter underhandskontakt med Timrå kommun har nedanstående område identifierats som
intressanta ur mellankommunalt perspektiv.
Områden för mark- och vattenanvändning
Den gemensamma kommungränsen mellan Timrå
och Sollefteå är mycket kort, sannolikt endast
några kilometer. I området gränsar även flera
andra kommuner - Sundsvall, Kramfors,
Härnösand och Ragunda. Av den anledningen kan
det vara av mellankommunalt intresse att
uppmärksamma markanvändningen i området.
För Sollefteå kan det konkret gälla det utökade
naturreservatet Vällingsjö urskog, med
markområde i Sollefteå och Härnösands
kommuner och som även berör Timrå kommuns
norra del. Naturreservatet ligger 18 km nordväst
om Viksjö i Sundsvalls kommun och har utökats
(beslut 2016-12-20) med drygt 55 hektar naturskog till en sammanlagd yta av 285 hektar.
Området gränsar till ytterligare två naturreservat.
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Området ligger intill Sörgraninge mångfaldspark, bildad av SCA, ett 1710 hektar stort
område som bland annat innefattar skogsområden med höga naturvärden och Natura 2000.
Hela området är även rikt på fornlämningar.
Sollefteå kommun har pekat ut området som intressant även för rekreation och
besöksnäring.
Angränsande kommuner, bland andra Sundsvall har markerat området som ett
vildmarksområde med potential som tyst område och för naturturism.
Infrastruktur - vägar och järnvägar
Även infrastruktur i form av vägar och järnvägar är av särskilt mellankommunalt och
regionalt intresse. Forsmo-Hotingbanan tillsammans med sträckorna Långsele-Västeraspby
(upprustad sammanlänkar den Norra stambanan med Bottniabanan) och HärnösandSundsvall är av avgörande betydelse för arbetsmarknaden och näringslivet i regionen.
Basnäringarna, exempelvis skogen, är helt beroende av säkra transporter för leveranser av
råvara till sina förädlingsanläggningar.
Om näringarnas kompetens- och råvaruförsörjning begränsas, äventyras regionens
utveckling och välstånd.
Övriga mellankommunala intressen
Andra intressanta områden är besöksnäring, rennäring, LIS, natur- och kulturmiljöer,
vindkraft, vattenområden/älvar samt klimatförändringar. I första hand är det frågan om
samverkan när planeringsunderlag, mål och riktlinjer tas fram för att utveckla gemensamma
intressen och verksamheter.
Bedömning
Sollefteå kommun kan inte se att Timrå kommuns planförslag inverkar negativt på den
egna planeringen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Beslutsunderlag
Samrådsremiss Timrå
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Dnr KS 40/2017

Avtal med Nextjet – trafik på Högakusten Airport AB
Beslut
Utskottet beslutar att lämna följande synpunkter till Sollefteå kommuns representanter i
styrelsen;


Höga Kusten Airport AB blir med detta avtal beroende av Nextjet och om den
kommersiella trafiken fallerar påverkar det HK Airport AB.



Då antalet resenärer är ovisst anses det vara av största vikt att avtalet skrivs för
endast en kort tidsperiod.



I nuläget anses det inte önskvärt eller möjligt att ta över personal från Nextjets
Callcenter

Information
Tomas Alsfjell, Kommunchef, informerar om ärendet och föredrar förutsättningar för
avtalet.
Informerar om sträckor med trafikplikt, upphandling samt vad det innebär att genomföra
trafiken på kommersiella grunder.
Förslag till avtal har presenterats av Nextjet. Tomas Alsfjell beskriver avtalets innehåll och
utskottet ges möjlighet att ställa frågor.
Avtalet är tänkt att gälla från 2017-02-01 för en tid av tre år. Med möjlighet att säga upp
efter ett år med tre månaders uppsägning.
Diskussion förs kring avtalets betydelse för Sollefteå Kommun och dess medborgare,
alternativa färdsätt i form av tåg, buss och närliggande flygplatser.
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