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Datum

2019-01-15

Tid

Kl. 08.30 – 11.40

Plats

Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Underskrifter

Anna Forsberg, sekreterare, §§ 1-6
Anna-Sofia Kulluvaara, Kommunchef §§ 1-6
Ulla Ullstein, Kommunplanerare § 1
Nils-Olov Nilsson, Säkerhets- och krisberedskapssamordnare § 1
Lars-Olov Wengelin, HR chef § 1
Sekreterare

.....................................................................
Anna Forsberg

Ordförande

.....................................................................
Johan Andersson(C)

Justerare

.....................................................................
Åsa Sjödén (S)

Bevis om justering
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset.

Myndighet

Kommunstyrelsens Allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2019-01-15

Anslaget

sätts upp 2019-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

.................................................................. /
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2019-01-15
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Närvaro- och tjänstgöringslista
Namn

NärVaro

Tjg.
Ers.

Reservation

Jäv

§

§

Anteckningar

Ledamöter
Johan Andersson (C)

X

Birgitta Häggkvist (VI)

X

Marie Hansson (V)

X

Åsa Sjödén (S)

X

John Åberg (S)

X

Ordförande

Justerare

Ersättare
Mattias Ahlenhed (VI)

X

Maria Wennberg (C)

X

Kjell-Åke Sjöström (V)

X

Torbjörn Persson (S)

X

Tommy Svensson (S)

X

Val av justerare
Åsa Sjödén (S) utses till justerare.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§1

Dnr 12/2019

Informationer
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Tackar för informationen

Ärendebeskrivning
Nulägesredovisning Vindkraft
Ulla Ullstein, Kommunplanerare
Föredrar överskådligt det antal vindkraftverk om är under olika faser i planerings- och
etableringsfasen samt de idag 111 som är i drift.
Går igenom tillstånds och beslutprocessen för vindkraft och kommunens roll i detta. ”
kommunen fattar beslut om vindkraft utgör lämplig mark- och vattenanvändning”.
Ger en bakgrund till tidigare gällande Fördjupad översiktsplan Vindbruk samt vägledning
för vindkraft. Presenterar även vad som står kring vindkraft i den av Kommunfullmäktige
antagna översiktsplan.
Informationen återkommer på kommunstyrelsen i februari.
Krisledningsnämnd – Vad innebär det?
Nils-Olov Nilsson, Säkerhets- och krisberedskapssamordnare
Presenterar grundprinciper för kommunens krisledning och krisledningsnämndens ansvar.
Diskussion förs gällande larmvägar till krisledningsnämnden samt informationsspridning
till/från ledning och förvaltning.
Reglemente för krisledningsnämnd ska revideras under året.
Krisledningsnämnden kan tex fatta beslut om att vid kris bryta budget, bevilja stöd till
enskilda utan behovsprövning, ge stöd till andra kommuner.
Informerar kort om tjänstemännens krisledningsorganisation – inriktning och
samordningsfunktionen.
Personalutskott – Vad innebär det?
Lars-Olov Wengelin, HR chef
Presenterar vad som är de typiska HR/personalfrågorna, kortfattat ”Alla frågor som handlar
om relationen mellan arbetsgivare och medarbetare.”
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Kommunstyrelsen är personal- och lönepolitiksansvarig, anställningsmyndighet samt
pensionsmyndighet.
Kommunstyrelsens allmänna utskott är beredande till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen presidium har delegering på att besluta om stridsåtgärder vid
strejk/konflikt.
Redogör för vilka styrande dokument som finns tex. Allmänna bestämmelser (AB),
Huvudöverenskommelser (HÖK) och lokala överenskommelser.
Visar på vilka delar gällande HR som finns i reglemente för kommunstyrelsen samt hur
personalfrågorna beskrivs i delegeringsordningen.
Informerar om de utskottsmöten med HR som brukar ske vår och höst.
Ytterligare utbildningar för utskottet kommer att ske framöver.
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2019-01-15
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§2

Dnr KS 207/2018

Redovisning – Motioner och medborgarförslag per 2018-12-31
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen godkänns.
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Att ärende Handikappbrygga Hågestabron Dnr 151/2018 lyfts upp som medborgarförslag
till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de
motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Motioner
Ankomstdatum
2015-04-23

Diarienummer
220/2015

Ärendemening

Inlämnad av

Anteckning

Översyn av vägar
och avgifter

Gunilla Fluur

2016-11-24

453/2016

Johan Andersson

2018-02-22

84/2018

Stöd till
Trygghetsboende
Egen fond och
förstudie
fiskvandring

KF 2015-04-27
Till KS för beredning
Uppdrag till
fullmäktigeberedning
KF 2016-11-28
Till KS för Beredning
KF 2018-02-26
Till KS för beredning

Anna-Sofia
Kulluvaara
Anna-Sofia
Kulluvaara

2018-06-26

228/2018

Pausa
inventeringen av
enskilda avlopp

KF 2018-06-26
Till KS för beredning

Örjan
Abrahamsson

2018-06-26

229/2018

KF 2018-06-26
Till KS för beredning

Örjan
Abrahamsson

2018-06-21

225/2018

Kerstin Franzén
Sven-Olov Gradin

KF 2018-06-26
Till KS för beredning

Ann-Katrin
Lundin

2018-06-19

222/2018

Förskolan en plats
för jämställdhet
och integration
Valfrihet för äldre
i Sollefteå
kommun (LOV)
Hållbar tillväxt
och tillsyn med
Rättviksmodellen

Johan Andersson

KF 2018-06-26
Till KS för beredning

Örjan
Abrahamsson

Justerarnas signatur

Kerstin Franzén,
Johan Andersson,
Leif Eriksson,
Mattias Ahlenhed,
Margareta Alton
Paul Höglund,
Monica Tirri,
Johan Andersson
Maria Wennberg
Leif Palmberg
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
2018-09-04

296/2018

2018-12-11

431/2018

Persontrafik på
Ådalsbanan
Märkning med
EU-flagg

Johan Andersson,
Paul Höglund
Kerstin Franzén

KF 2018-09-24
Till KS för beredning
KF 2018-12-17
Till KS för beredning

Anna-Sofia
Kulluvaara
Anna-Sofia
Kulluvaara
Huvudenhetschef
Anna-Sofia
Kulluvaara

Medborgarförslag
Ankomstdatum
2016-11-21

Diarienummer
449/2016

2017-02-20

92/2017

2017-05-12

217/2017

2017-06-12

251/2017

2017-06-12

253/2017

Rusta upp resecentrum i
Sollefteå

2017-10-16

374/2017

En mötesplats i Näsåker

2018-02-02

52/2018

2018-03-12

101/2018

Gångväg från Fridhemsgatan
till parkeringen på Lillängets
skola
Åtgärd för ökad inflyttning

2018-05-02

170/2018

Samverkan med Storumans
kommun på miljöområdet

Mats
Fagerström
Bertil
Sundqvist

2018-06-18

221/2018

Hållbar framtid, en ren
kommun

Ibe Moerman
Maaike Smit

2018-10-10

332/2018

Bygge av trappa på stig
mellan Hågesta och GB

Hanna
Ohlsson

2018-10-10

331/2018

Down-hill cykling i
Hallstabacken

Ida Sundelin

2018-10-23

342/2018

Mötesplats för ungdomar
centralt i Sollefteå

Veronica
Björklund

2018-11-08

365/2018

Nils Berglund

2018-11-07

363/2018

Marknadsför Sollefteås
aktiviteter via webbkameror
på museets terrass
Sollefteå kommun bör stärka
sitt engagemang i
klimatfrågan

Justerarnas signatur

Ärendemening

Inlämnat av

Anteckning

Vindkraftsindustrin
Fängsjö/Storsjöhöjden
Näsåker
Väggmålning över
Näsåkers/Sollefteås historia på
Näsåkersskolas vägg
Utred möjlighet och effekten
av ett utträde ifrån
Västernorrlands län
Målarvägg i Näsåker

Anita
Berglund

KF 2016-11-28
Till KS för
beredning
KF 2017-03-27
KS 2018-12-04

Niklas
Blomquist
Seth
Hjalmarsson
Niklas
Blomquist
Niklas
Blomquist
Kristoffer
Sellin, Arvid
Berglund, Åsa
Olofsson
Niklas
Palmqvist

Tomas Och
Ingrid Eklund
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Anna-Sofia
Kulluvaara

KF 2017-05-29
Till KS för
beredning
KF 2017-06-26
KS 2018-12-04
KF 2017-06-26
Till KS för
beredning
KF 2017-10-30
KS 2018-12-04

Anna-Sofia
Kulluvaara

KF 2018-02-26
Återremitterat
till KS
KF 2018-04-23
KS 2018-12-04
KF 2018-06-25
Till KS för
beredning
KF 2018-06-25
Till KS för
beredning
KF 2018-10-29
Till KS för
beredning
KF 2018-10-29
Till KS för
beredning
KF2018-11-26
Till KS för
beredning
KF 2018-11-26
Till KS för
beredning
KF 2018-11-26
Till KS för
beredning

Örjan
Abrahamsson

Anna-Sofia
Kulluvaara
Anna-Sofia
Kulluvaara
Anna-Sofia
Kulluvaara

Anna-Sofia
Kulluvaara
Örjan
Abrahamsson
Örjan
Abrahamsson
Örjan
Abrahamsson
Örjan
Abrahamsson
Örjan
Abrahamsson
Anna-Sofia
Kulluvaara
Örjan
Abrahamsson
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§3

Dnr KS 6/2019

Reglemente Internkontroll
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Att anta nytt reglemente för intern kontroll.
Att upphäva Riktlinjer om tillämpning av reglementet om intern kontroll, beslutat av
kommunfullmäktige 2016-09-26, § 114.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Tidigare gällande reglemente för intern kontroll har omarbetats med anledning av
synpunkter som revisorerna lämnat samt att kommunfullmäktiges beredningar
fortsättningsvis endast är tillfälliga. Vidare har jävsnämndens, överförmyndarnämndens och
valnämndens ansvar för intern kontroll tydliggjorts.
Tidigare reglemente för intern kontroll kompletterades med riktlinjer om tillämpning av
reglementet för intern kontroll. I det nu föreslagna reglementet har tillämpning av
reglementet sammanförts i samma dokument. Det innebär att regelverket och hur det ska
tillämpas inryms i samma dokument viket avser att förenkla för berörda samt att minska
antalet styrande dokument.
Reglementet och dess tillämpning behöver kompletteras med en anvisning för hur arbetet
praktiskt ska genomföras och när i tid olika moment bör äga rum. Denna anvisning beslutas
av kommunchef och bifogas det föreslagna reglementet för att visa hur en sådan anvisning
kan utformas. Beslut om anvisning tas efter att reglementet fastslagits.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att upprättat reglemente anpassats till nuvarande organisation och
att oklarheter som revisorerna pekat på i det tidigare reglementet har hanterats och
åtgärdats. Vidare finner förvaltningen att det är fördelaktigt att i samma dokument
sammanföra reglemente och hur det ska tillämpas samt att en praktisk anvisning på ett
positivt sätt bidrar till kontinuitet i arbetet med intern kontroll.
Förvaltningens förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta nytt
reglemente för intern kontroll.
Justerarnas signatur
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att upphäva
Riktlinjer om tillämpning av reglementet om intern kontroll, beslutat av
kommunfullmäktige 2016-09-26, § 114.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Lena Andersson, KS 6/2019-1
Förslag till reglemente, KS 6/2019-2
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§4

Dnr KS 424/2018

Reglemente Kommunstyrelsen
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Anta förvaltningens förslag till beslut med nya skrivningen § 26;
§ 26 Budgetberedningens sammansättning- Budgetberedningen utgörs av allmänna
utskottet eller annan ledamot från kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige utsedd av
respektive parti kompletterat med en representant för varje övrigt parti i kommunstyrelsen
(om de inte är representerade i allmänna utskottet). Partier utan representation i allmänna
utskottet får delta med en ledamot (ordinarie eller ersättare) från kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige.
Ordförande i utskotten ska delta.
Partier med representation i budgetberedningen får lämna budgetförslag till beredningen.
Rösträtt i budgetberedningen har enbart tjänstgörande ledamöter från allmänna utskottet.

Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Reglemente för Kommunstyrelsen har gåtts igenom och uppdaterats utifrån den nya
kommunallagen. Redaktionella ändringar har gjorts.
• § 1 Ledningsfunktionen: mening tre har bakats in i mening 1.
• § 6 Övrig förvaltning: förtydligande gällande kommunens ansvar för totalförsvar
och höjdberedskap.
Ny säkerhetsskyddslagsstiftning from 20190401 – SFS 2018:585
Begreppet personuppgift ändrat till dataskydd utifrån GDPR.
• § 7 Delegering från Kommunfullmäktige:
o Delar som avser mark och fastigheter har flyttats så att de
delegeringspunkterna ligger i anslutning till varandra.
o Tidigare fanns två delegeringsmeningar, dess två var inte fullständiga och
tämligen otydliga. Därav har dessa ersatts med tre delegationsmeningar:
1: Avser servitut och rättigheter, vilket tidigare saknades i klartext.
2: Avser överlåtelse av lös och fast egendom och förtydligar på vilka sätt de
kan ske, en överlåtelse kan ske på fler sätt än ett regelrätt köp/försäljning.
3: Avser markanvisningar och exploateringsavtal vilket tidigare i klartext
saknats / varit otydligt.
o I tillägg till detta har meningen ”inom en av fullmäktige fastställd
beloppsram” utgått. All delegering till nämnder så väl som till verksamheter
Justerarnas signatur
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

•
•
•

•
•
•

utgår från de av fullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. I nästa led
preciseras beloppen i delegationsordningen för de olika typer av beslut som
kan fattas av verksamheterna givet att de ryms inom ramen för tilldelade
medel.
§ 10 Förhinder att delta i sammanträde: tagit bort begränsning, kan också vara
annan sekreterare än Kommunsekreteraren.
§ 13 Kallelse: tagit bort att den ska vara skriftlig då den ska vara digital inom en
snar framtid.
§ 15 Kommunstyrelsens arvoderade uppdrag: tagit bort procentangivelsen i
reglementet för att minimera platser att ändra på om nytt beslut fattas. Hänvisar till
beslut i Kommunfullmäktige om årsarvoden för 2019-2022.
§ 17 Reservation: Förtydligande om motivering av reservation vid omedelbar
justering.
§ 21 Utskottens sammansättning och ansvarsområden: Förtydligande att utskottens
ledamöter och ersättare ska sitta i Kommunstyrelsen.
§ 25 Handläggning av ärenden: Det finns enligt kommunallagen inget
beredningstvång i Kommunstyrelsen. Extra ärenden i kommunstyrelsen är inte
ovanligt varför en skrivelse om att det SKA beredas och lämnas förslag från
utskotten blir missvisande.

Förvaltningens bedömning
Bedömer att kommunstyrelsen bör besluta om förslag till reglemente för Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag/Lagrum
Förslag till reglemente för Kommunstyrelsen, 57878
Förvaltningsyttrande Anna Forsberg 2018-11-30, KS 424/2018-1
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Allmänna utskottet föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till reglemente för Kommunstyrelsen.
Allmänna utskottets förslag till beslut – 2018-12-11
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Att fastställa förslag till reglemente för Kommunstyrelsen.
Förslag till beslut på mötet
Birgitta Häggkvist (VI) föreslår att § 26 i reglementet ska lyda;
Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-15

Sida

12 (14)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 26 Budgetberedningens sammansättning- Budgetberedningen utgörs av allmänna
utskottet eller annan ledamot från kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige utsedd av
respektive parti kompletterat med en representant för varje övrigt parti i kommunstyrelsen
(om de inte är representerade i allmänna utskottet). Partier utan representation i allmänna
utskottet får delta med en ledamot (ordinarie eller ersättare) från kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige.
Ordförande i utskotten ska delta.
Partier med representation i budgetberedningen får lämna budgetförslag till beredningen.
Rösträtt i budgetberedningen har enbart tjänstgörande ledamöter från allmänna utskottet.
Beslutsgång
Ordförande Johan Andersson (C) frågar om utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag
med Birgitta Häggkvist (VI) förslag till skrivning § 26. Finner så.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§5

Dnr 435/2018 & 14/2019

Val av ledamöter i styrgrupp för arbetet med återetablering av
Försvarsmakten i Sollefteå kommun
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Följande personer väljs som deltagare i styrgruppen för arbetet med återetablering av
Försvarsmakten i Sollefteå kommun;
Mattias Ahlenhed (VI)
Åsa Sjödén (S)
Johan Andersson (C)
Kjell-Åke Sjöström (V)
Lena Asplund (M)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-08 att tillsätta en styrgrupp för arbetet med
återetablering av Försvarsmakten i Sollefteå kommun. Valen hänsköts till att genomföras
på allmänna utskottets möte 2019-01-15.
Förslag till beslut på mötet
Birgitta Häggkvist (VI) föreslår Mattias Ahlenhed (VI)
Åsa Sjödén (S) föreslår Åsa Sjödén (S)
Johan Andersson (C) föreslår Johan Andersson (C)
Kjell-Åke Sjöström (V) föreslår Kjell Åke Sjöström (V)
Johan Anderson (C) föreslår Lena Asplund (M)
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§6

Dnr

Hantering av Vänorter – politiskt initierat ärende
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelse föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Att formellt avsluta vänortssamarbetet med Esashi i Japan och Madison i USA.

Ärendebeskrivning
Sollefteå kommun har haft vänortssamarbeten med Esashi i Japan, Madison i USA,
Pöltsamaa i Estland och Nykarleby i Finland.
Frågan gällande hur och om detta ska fortgå har diskuterats politiskt under hösten.
Sammanställning av kostnader har tagits fram och redovisats för politiken.
Diskussion förs kring nyttan av dessa utbyten i dagsläget.
Förslag till beslut på mötet
Birgitta Häggkvist (VI) föreslår att Kommunfullmäktige bör besluta om att formellt avsluta
vänortssamarbetet med Esashi i Japan och Madison i USA.
Beslutsgång
Ordförande Johan Andersson (C) ställer frågan om utskottet beslutar enligt Birgitta
Häggkvist (VI) förslag till beslut. Finner så.

Justerarnas signatur
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