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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

Bengt Sörlin (M)

-

Ordförande

Ersättare
Cathrine Näsmark (S)

X

Torbjörn Persson (S)

X

Ulf Breitholtz (V)

X

Birgitta Häggkvist (ViSKB)

X

Johan Andersson (C)

X

§§ 109-114

X

Justerare

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

Justering av dagordning
Ärende gällande Redovisning av Övning Ångerfylld läggs till på dagordningen.
Godkänns.
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§ 109

Dnr KS 15/2016

Muntliga informationer
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Informationerna noteras.
Ärendebeskrivning
Följande informationer delges allmänna utskottet.
Elisabet Lassen, Kommunalråd
Companion Kommunalförbundet Västernorrland har sagt upp avtalet med Companion och
numera ska varje enskild kommun ansluta sig själva om man så önskar. Besök av
Companion ställs in idag då halkan ställer till problem. Besöket planeras in vid ett annat
tillfälle.
Tomas Alsfjell, Kommunchef
Sollefteåforsens AB Styrelsemöte hålls onsdagen den 21 december kl. 13.00. Beslut om
upphandling ska fattas, utvärdering av anbud pågår för tillfället. Serviceavtalet med Uniper
har förlängts i tre månader för att eventuell ny entreprenör ska ges tid och möjlighet att
komma igång.
Hallstaberget har sökt bygglov för påbyggnad av hotellet. I samband med detta har
räddningstjänsten påtalat problem med brandvattentillförseln. Tryckstegring, brandpost
m.m. måste installeras för att åtgärda problemet. Diskussioner förs med fastighets ägaren.
Intresseförfrågan byggnation på ”badhustomten” Tre stycken intressenter har hört av sig
och diskussioner förs med två av dessa. En skiss på ett förslag förevisas.
Detaljplaneändring för området krävs.
Höga kusten Airport AB Tomas Alsfjell, kommunchef redovisar bakgrund kring
trafikpliktslinjer. Höga kusten Airport ingår inte på en trafikpliktslinje.
NextJet har beslutat att köra trafik på kommersiella grunder på sträckan Arlanda-Gällivare.
För att mellanlanda i HögaKusten kräver NextJet ersättning.
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§ 110

Dnr KS 435/2016

Verksamhets- och ekonomiskuppföljning november 2016
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Godkänna redovisningen av verksamhets- och ekonomiskuppföljning för perioden januari
till och med november 2016.
Information
Niklas Nordén, ekonomichef informerar och kommenterar innehållet i rapporten.
Utskottet ges möjlighet att ställa frågor.
Rapporten delas ut.
Ärendebeskrivning
Sollefteå Kommun redovisar ett resultat som är 30,9 mnkr bättre än budget.
Verksamhetens samlade budgetavvikelser efter tre månader är 23,6 mnkr. Positiv avvikelse
redovisar framförallt gemensam service medan medborgarservice visar ett svagt negativt
resultat. Välfärd visar sammantaget ett svagt positivt resultat på 1,2 mnkr.
Pensionskostnader har en positiv budgetavvikelse på 12 mnkr vilket ligger över den nivå
som beräknas vid årsskiftet. Skatter och utjämning ger ett positivt resultat på 3,6 mnkr.
Resultatet för helåret 2016 bedöms fortsatt överstiga 60 mnkr inklusive effekter från
regeringens tillfälliga stöd för migration.
Beslutsunderlag:
Månadsuppföljning januari-november 2016
Förvaltningens förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna redovisningen av verksamhetsoch ekonomisk uppföljning för perioden januari till november 2016.
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§ 111

Dnr KS 528/2015

Rapport om folkhälsa- och trygghetsarbetet 2016
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Att godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen
Kommunstyrelsen fattade 2015-05-12 beslut om en permanent organisation för ANDT,
Brottsförebyggande åtgärder, Våld i nära relation och Folkhälsa. Folkhälsosamordnare
anställdes från januari 2016. I juni 2016 fastställde kommunfullmäktige en plan för
folkhälsa och trygghet som anger prioriteringar, organisation och struktur för arbetet.
Folkhälsofrågor är delegerade till Kommunstyrelsens allmänna utskott.
Uppföljning och utvärdering av arbetet med folkhälsa och trygghet
Styrgruppen följer arbetet genom de upprättade handlings- och aktivitetsplanerna. Vid
avvikelser noteras åtgärder, som tidsätts i handlings- och aktivitetsplanen. Resultaten
återges årligen i en särskild folkhälsorapport som rapporteras till kommunstyrelsen.
Innevarande år fokuserar arbetet på att ta fram handlings- och aktivitetsplaner inom de
prioriterade lokala målområden som ingår i Plan för folkhälsa och trygghet. Enligt
kommunstyrelsens uppdrag har Styrgrupp för folkhälsa och trygghet prioriterat en
handlings- och aktivitetsplan mot våldsbejakande extremism, som parallellt med denna
rapport överlämnas till kommunstyrelsen för antagande och fastställande. Resterande
handlings- och aktivitetsplaner är under utarbetande.
Årets rapport har formen av lägesbeskrivning för det arbete som beskrivits inom de olika
lokala målområdena eftersom det inte finns färdiga handlings- och aktivitetsplaner att följa
upp under detta första år.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapporten.
Beslutsunderlag
Rapport om folkhälso- och trygghetsarbetet 2016, Mia Brodin.
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§ 112

Dnr KS 528/2015

Handlings- och aktivitetsplan mot våldsbejakande extremism
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Att lämna handlings- och aktivitetsplan mot våldsbejakande extremism utan förslag till
beslut till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Plan för folkhälsa och trygghet 2016-2020 antogs av kommunfullmäktige 2016-06-20
§ 70. Några målområden ska särskilt prioriteras;
1. Folkhälsa, demokrati och barns bästa
2. Alkohol, narkotika, dopning, tobak (ANDT)
3. Förebygga brott (BRÅ) och våld i nära relationer (VINR)
De prioriterade områdena tydliggörs i lokala mål som ska ha kopplade handlings- och
aktivitetsplaner. Aktiviteterna ska ses som redskap eller verktyg som leder till ökad
effektivitet, samverkan samt ett optimalt användande av samlade resurser.
I handlingsplanerna ska beskrivas när insatserna/aktiviteterna ska göras, vem som är
ansvarig för arbetet, indikatorer och resultat.
Handlings- och aktivitetsplanerna arbetas fram i samverkan i arbetsgrupper utsedda av
beredningsgruppen för folkhälsa och trygghet. Styrgruppen skickar handlings- och
aktivitetsplanen till kommunstyrelsen för godkännande.
Lokalt mål nr 3. Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, innefattar:
3.1 – 3.3 Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder
3.4 Åtgärder mot våld in nära relationer
3.5 Åtgärder mot våldsbejakande extremism
3.6 Åtgärder för att motverka och förebygga hatbrott, uttryck för rasism och
främlingsfientlighet (3.6)
Enligt kommunstyrelsens uppdrag har Styrgrupp för folkhälsa och trygghet prioriterat en
handlings- och aktivitetsplan mot våldsbejakande extremism.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna Handlingsoch aktivitetsplan 3.5 mot våldsbejakande extremism.
Beslutsunderlag
1. Handlings- och aktivitetsplan 3.5, mot våldsbejakande extremism
2. Plan för folkhälsa och trygghet
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§ 113

Dnr KS 438/2016

Ansökan om avgångsersättning Bengt Sörlin (M)
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Att bevilja Bengt Sörlin (M) avgångersättning enligt reglerna i PBF under förutsättning att
han beviljas avsägelse av sina uppdrag.
Information
Richard Styf, Lönekamrer, informerar om ärendet och svarar på utskottets frågor.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Enligt pensionsreglemente, PBF har en ledamot rätt att ansöka om att erhålla
avgångsersättning för sina politiska uppdrag.
Bengt Sörlin (M) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag för Sollefteå kommun
förutom platsen i Kommunfullmäktige från den 1 januari 2017.
Kommunstyrelsen i egenskap av Pensionsmyndighet har att beslut om ansökan.
Förvaltningens bedömning
Ansökan bör beviljas i enlighet med reglerna i PBF under förutsättning att Bengt Sörlin
beviljas avsägelse av sina uppdrag på Kommunfullmäktiges möte i dec 2016.
Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
Preliminär uträkning av ersättningen bifogas. En exakt uträkning görs när räkenskaperna
för 2016 är klara.
Beslutsunderlag/Lagrum
Pensionsreglemente för förtroendevalda PBF 030101
Preliminär uträkning, Bengt Sörlin
Förvaltningens förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att bevilja Bengt Sörlin
avgångersättning.
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§ 114

Dnr KS 520/2016

Svar på remiss - Snabbare omval och förstärkt skydd för
valhemligheten, SOU 2016:71
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Att anta yttrande som sitt eget och skicka svaret till Justitiedepartementet.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Justitiedepartementet har remitterat utredningen ”Snabbare omval och förstärkt skydd för
valhemligheten” (SOU 2016:71). Utredningen har haft till uppgift att utreda och föreslå hur
omval kan genomföras snabbare än idag och hur skyddet för valhemligheten kan förstärkas
genom att överväga och föreslå ändringar om hur valsedlar tillhandahålls i anslutning till
röstmottagningsställen. Sollefteå kommun är inte utsedd remissinstans men avser ändå att
svara på remissen då vi anser att förslagen berör oss.
Snabbare omval
Utredningens utgångspunkt har varit att ett omval ska vara ett omval i egentlig mening så
långt det är möjligt. Det betyder att förutsättningarna vid ett omval ska vara så lika de som
gällde vid det ordinarie valet. En utgångspunkt för utredningen har varit att en tidfrist för
när omval senast ska hållas måste anpassas till hur valsystemet ser ut idag och de
valförberedelser som detta kräver. Förberedelserna är mycket omfattande. Utredningen har
funnit att med en tidsfrist om tre månader bör ett omval kunna genomföras på ett säkert sätt
i alla olika situationer som kan uppkomma. Utredningen föreslår att det i vallagen införs en
bestämmelse som innebär att ett omval ska hållas så snart den kan ske och senast inom tre
månader efter beslutet om omval.
Förstärkt skydd för valhemligheten
Valsedlar ska enligt nuvarande ordning tillhandahållas väljarna genom att de läggs ut på en
lämplig plats i anslutning till ett röstmottagningsställe. Där ska väljaren förse sig med
valsedlar för att sedan bakom en valskärm lägga en valsedel i ett valkuvert. Utredningen har
gjort bedömningen att detta kan förbättras. Utredningen föreslår att valsedlarna ska
tillhandahållas genom att de placeras innanför valskärmarna. Den lösningen ställer krav på
andra slags valskärmar och valsedelsställ än de som används idag.
Förslagen ska tillämpas första gången vid allmänna valen 2018.
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Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen och valnämndens kansli tillstyrker utredningens förslag
avseende snabbare omval. Omval ska ske senast inom tre månader efter
valprövningsnämndens beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen och valnämndens kansli anser att utredningens förslag inte
bör genomföras avseende att valsedlarna ska placeras innanför valskärmen. Vi gör
bedömningen att det är ett dyrt och ogenomtänkt förslag som kommer att skapa större
problem för väljarna, partierna och valadministrationen än nuvarande ordning. Regeringen
bör inför valen 2018 uppdra åt Valmyndigheten att genomföra en informationskampanj om
valhemligheten och valsedelssystemet med nuvarande ordning. I samband med detta bör
valnämnderna ges i uppdrag att särskilt beakta valhemligheten vid valsedelsställen.
Utredningen förslår att valsedlarna tillhandahålls väljaren genom valnämndens försorg
innanför valskärmen. Det är då röstmottagarens uppgift att svara för ordningen i
valsedelsställen. Valnämndens kansli anser att röstmottagarna måste kontrollera
valsedelsställen i valbåsen mellan varje väljare. Detta kommer att bli tids- och
resurskrävande. Betänk situationen att en väljare kommer in bakom skärmen och just
dennes valsedlar är bortplockade.
Sabotage kring valsedlarna blir allt vanligare, valsedlar försvinner, valsedlar täcks över med
ett annat parti för att nästa väljare ska ta fel, väljare sorterar in andra valsedlar i högen för
andra partier så att senare väljare ska ta fel valsedel. Det är svårt att veta om sabotage med
valsedlarna kommer att öka eller minska med nuvarande förslag. Valnämndens kansli
befarar dock att sabotagen kommer att öka eftersom det inte blir lika lätt att övervaka som
när valsedelsställen står offentligt. Överhuvudtaget kommer kontrollen över
valsedelsställen bli betydligt mera omfattande arbete för röstmottagarna på
röstmottagningsställena. Det framstår för valnämndens kansli som självklart att en
konsekvens av utredningens förslag är att köerna till röstmottagningsställena kommer att
öka.
Utredningen måste även klargöra röstmottagarnas ansvar vid sabotage. Eftersom
röstmottagarna måste kontrollera valsedelsställen efter varje väljare kan röstmottagaren se
att väljaren som var i båset senast t.ex. tagit alla valsedlar för ett visst parti. Kanhända
befinner sig den väljaren fortfarande i vallokalen för att avlämna sin röst. Vad är
röstmottagarens ansvar i denna situation?
Nya valbås
Förslaget att valsedlarna ska finnas innanför valskärmen kräver att en ny typ av valbås
måste införskaffas. Sollefteå kommun måste, om förslaget genomförs, upphandla nya
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valbås till 17 valdistrikt samt till alla förtidsrösningslokaler. Sollefteå kommun har idag 2-3
valskärmar för stående och en för sittande i varje vallokal. Valbås av den ”norska typen”
kostar ca 5 500 kr. Med en sådan investering anser vi att en bredare analys av förslaget och
en utredning som ser över valsedelssystemet som sådant görs så att kommunen inte gör
investeringen i onödan.
Valsedelsställ
Utöver ökade kostnader för nya valbås tillkommer kostnaden för nya valsedelsställ. Det är
svårt att uppskatta kostnaden för nya valsedelsställ men de nya måste vara betydligt mera
robust och dyrare material än de i papp för att hålla att hängas i valbåsen.
Förvaltningens förslag
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom förslag till snabbare omval.
När det gäller förslaget om förstärkt skydd för valhemligheten avstyrks förslaget med
hänvisning till bedömningen ovan.
Beslutsplanering
Kommunstyrelsens allmänna utskott 13 december 2016
Kommunstyrelsen 10 januari 2017
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår allmänna utskottet föreslå kommunstyrelsen att anta
yttrande som sitt eget och skicka svaret till Justitiedepartementet.
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§ 115

Dnr KS 465/2016

Bredbandsbullerbyar för landsbygdsutveckling i Sollefteå
kommun
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
- Solatum får gå vidare med att utreda förutsättningar för nyproduktion av bostäder inom
projektet bredbandsbullerbyar, detta under förutsättning att projektet kan omarbetas och
inrymmas inom den budgetram på 1 mnkr som finns tillgänglig enligt Leader Höga kusten.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Solatum har till Leader Höga kusten inlämnat en intresseanmälan om projektstöd på
2 mnkr till ett projekt gällande utredning av förutsättningar för etablering av
bredbandsbullerbyar i kommunen.
Idén om att bygga bredbandsbullerbyar handlar om att bygga nya byar på landsbygden på
temat ”hållbart leverne”, ekonomiskt, socialt och ekologiskt och skapa ett omvänt
miljonprogram, där landsbygden lockar människor från de allt tätare städerna.
Projektet innehåller fyra faser. Tre av dem hanteras av Solatum och innehåller aktiviteterna;
val avlämplig lokalisering, framtagande av underlag för investeringsbeslut samt
byggproduktion av nya bostäder. I projektet finns också en fjärde aktivitet som drivs av en
ideell gruppering. De ska genom olika informationsaktiviteter, leda rekryterings- och
etableringsprocessen av boende till bredbandsbullerbyn.
Solatum Hus&Hem anhåller om ett inriktningsbeslut från kommunstyrelsen gällande
- Utredning av en eller flera bredbandsbullerbyar med stöd av projektfinansiering från
Leader Höga kusten,
- Vid efterfrågan av bosättning, genomföra nyproduktion av bostadshus i enlighet
med ägardirektiven.

Förvaltningens bedömning
Urbaniseringen, samt den alltjämt ökande andelen äldre bland kommuns befolkning
kommer att skapa stora utmaningar på arbetsmarknaden. Vi ser redan i dag en
arbetskraftsbrist i kommunen, detta inom såväl privat som offentlig sektor. Kommunen har
de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling, detta till trots så har såväl kommunen
som landstinget och privata företag svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.
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Mot bakgrund av detta så kommer det att krävas nya aktiva insatser för att öka
inflyttningen. En attraktiv boendemiljö med bra skolor, intressanta jobb och en i övrigt god
tillgång till offentlig och privat service krävs för att människor ska välja att flytta till vår
kommun. Spännande och moderna bostadsmiljöer är också något som kan attrahera
människor att flytta in. Utifrån detta perspektiv känns konceptet med bredbandsbullerbyar
som något nytt och som något som skulle kunna vara en attraktion. Solatums undersökning
2015 ger också sådana signaler.
Finansieringen av projektet ska ske med medel från Leader Höga kusten. Solatums
inlämnade projekt har budgeterat ett bidrag på 2 mnkr. Leader Höga kusten har meddelat
Solatum att de ser positivt på projektet men att det krävs viss omarbetning och att budgeten
inte överstiger 1 mnkr, se bilaga. Ska projektet kunna finansieras med medel från Leader
krävs att budgeten anpassas efter den finansiering som finns tillgänglig.
Beslutsplanering
KSAU 2016-12-13
Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
Byggnation av bredbandsbullerbyar kan påverka investeringar hos Sollefteå stadsnät.
Omfattningen av dessa kan dock inte bedömas innan lokalisering är vald.
Beslutsunderlag/Lagrum
Skrivelse från Solatum Hus&Hem, 2016-11-28
Yttrande från Leader Höga kusten, 2016-12-10
Beslutet skickas till
Solatum Hus & Hem
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
- Solatum får gå vidare med att utreda förutsättningar för nyproduktion av bostäder inom
projektet bredbandsbullerbyar, detta under förutsättning att projektet kan omarbetas och
inrymmas inom den budgetram på 1 mnkr som finns tillgänglig enligt Leader Höga kusten.
- Solatum skall, innan en nyproduktion av bostäder får påbörjas, återrapportera
lokaliseringsförslag och kalkyler från förstudien.
Förslag till beslut på mötet
1. Johan Andersson (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
2. Elisabet Lassen (S) föreslår att stycke 2 tas bort – förstudie ska genomföras.
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Beslutsgång
Ordförande Elisabet Lassen (S) frågar om utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut eller enligt Elisabet Lassens förslag om att stycke två stryks.
Finner att allmänna utskottet beslutar att stryka stycke två i förvaltningens förslag till
beslut.
Skicka till – Mikael Näsström, Tillväxtenheten, Timo Siikaluoma, Solatum
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Redovisning av Övning Ångerfylld
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Tacka för informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen allmänna utskottet utgör kommunens krisledningsnämnd.
Sollefteå kommun har under hösten 2016 deltagit i distribuerad seminarieövning ”Övning
Ångerfylld”. Scenario dammbrott.
Ulla Ullstein, Säkerhetssamordnare, har varit lokal övningsledare och redovisar syftet med
och resultatet av övningen för krisledningsnämnden.
Övningen inleddes med en larmövning med risk för dammbrott.
Beskriver konsekvenserna av scenariot för Krisledningsnämnden.
Diskussion förs kring krisledningsnämndens agerande vid en kris.
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