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Anteckningar

Ledamöter
Johan Andersson (C)
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Birgitta Häggkvist (VI)
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-
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 36

Dnr 12/2019

Informationer
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Tackar för informationen
Ärendebeskrivning
Utskottet ges följande informationer
Näringsliv
Mikael Näsström och Thomas Östlund, Näringslivsavdelningen
Informerar om
• Anslutning av vindkraftsparkerna till stadsnäts bredband är aktuellt – mycket
förfrågningar kommer.
Dialog med Energimyndigheten förs. De är positiva till den nya utbildningen – El
och energiprogrammet. Med Mittuniversitetet finns det en preliminär
överenskommelse gällande kompetensförsörjning av lärare m.m. till utbildningen.
Elbranschföretagen är mycket positiva till utbildningarna.
• I oktober kommer besked om förlängning av Vindkraftsprojektet. Framtida
samarbetet med Energimyndigheten känns positiv.
• EON har tillsatt resurser för att jobba med elintensiv verksamhet på Hamre. Mycket
positivt och intresse finns. Region företrädare vill diskutera tillväxtfrågor med
kommunen.
• Hamrefrågan har varit lugn men intresset har ökat på sistone bla efter besök på
mässor runt om i Europa.
• Västernorrlandserbjudande vad gäller försvarsetableringen ska tas fram – Sollefteå,
Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik.
• Turismprojektet i Västra – besked kommer efter den 24 juni. Beräknad projektstart i
augusti. Rekrytering av projektledare ska ske.
• Jan Röhlander genomför en del egna företagsbesök – fokus företagsklimatet. Ställt
frågor utifrån kommunens service till företagare osv. En av företagens stora
utmaning är att få tag på kompetent/lämplig personal.
Svaren har analyserats av förvaltningen och man kan konstatera att ägarbyten av
företag kommer att ske. Finns köpare? Hur kan förvaltningen hjälpa till med detta –
samarbete med skolan kring entreprenörskap och arbetsmarknadskunskap är viktigt.
• Resursoptimering på avdelningen sker.
• Ny projektutlysning av Tillväxtverket – sista ansökningsdag 2019-09-05 där
kompetensförsörjning och "rekrytering" av entreprenörer skulle kunna matchas in.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Ekonomichef, Niklas Nordén
Informerar utskottet om inkomstutjämning och vad det innebär för kommunens
skatteunderlag.
Motioner och medborgarförslag
Kommunchef Anna-Sofia Kulluvaara informerar om vad som sker i de olika motioner och
medborgarförslag som härrör till utskottet.
Årets friluftskommun
Kommunchef Anna-Sofia Kulluvaara, informerar om undersökning årets friluftskommuner.
Sollefteå har klättrat tolv placeringar till 36:e plats. En av årets klättrare.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 37

Dnr KS 222/2019

Önskemål om att förvärva mark, en del av kommunägda skogen
Omsjö 1:68, med syfte att komplettera fritidshustomt Omsjö 1:70
med ytterligare en tomt för familjen.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Att Albin Sjödin och Felicia Moberg Västanbäck 226, 880 30 Näsåker erbjuds köpa del av
Omsjö 1:68 omfattande 2 000 m2 för en summa av 30 000 kr.
Syfte med försäljningen är kompletterande tomtmark för en växande familj.
Köparen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning och kostnaderna för
lantmäteriförrättningen.
Information
Ulla Ullstein, kommunplanerare, informerar om ärendet. Utskottet ges möjlighet att ställa
frågor.
Ärendebeskrivning
Albin Sjödin har önskemål om att få förvärva del av kommunägda skogen Omsjö1:68 för i
första hand en utökning av föräldrarnas fritidshustomt Omsjö 1:70.
Syftet med köpet är att få en större tomt för familjen för att de ska kunna fortsätta bo, bruka
och leva tillsammans vid fritidshuset.
En tolkning av fastighetsbildande myndighets syn på en så stor tomt för fritidsändamål gör
att kommunen föreslår köp av en helt ny tomt i gräns med befintlig.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Karta Översikt kommunägda skogen Omsjö 1:68

Översiktlig karta med tomter
Karta Horisontell
pil markerar försäljning/utökning av tomt via beslut del av
Omsjö 1:68 för utökning av fritidshustomt Omsjö 1:62 2018-11-12
Karta Verikal

Justerarnas signatur
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Ny tomt lila markering omfattande 2 000 m2.
Föreslaget pris 15 kr/m2. (Jämför försäljning av del av Omsjö 1:68 för utökning av
fritidshustomt Omsjö 1:62 beslut 2018-11-12)
Försäljningspris 30 000 kr.
Fastighetsbildningen är endast genomförbar om en strandskyddsdispens samt
förhandsbesked beviljas för åtgärden.
Förvaltningens bedömning
Den kommunägda skogen i Sollefteå kommun omfattar idag ca 7 400 ha produktiv
skogsmark.
I Riktlinjer för ägande, skötsel och förvaltning av den kommunägda skogen 2012 – 2019
fastställd av fullmäktige 2012-02-27 § 11 anges;
Övergripande verksamhetsmål
- 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. Jämn och god avkastning
(avkastningskrav jämförbart med liknande skogsinnehav)
Justerarnas signatur
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
- Arbeta i enlighet med ett miljöcertifierat skogsbruk
- Den kommunägda skogen ska vara en allsidig resurs för bland annat för rehabiliterandeoch sysselsättningsskapande samt besöksnäringsfrämjande åtgärder
Enligt de övergripande målen säljer inte kommunen del av kommunägda skogen, men i
detta fall är får området anses ha marginell betydelse till areal och virkesförråd för den
kommunägda skogen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Albin Sjödin och Felicia Moberg erbjuds köpa del av Omsjö 1:68
omfattande 2 000 m2 för en köpesumma av 30 000 kronor.
Köparen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning och kostnaderna för
lantmäteriförrättningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Ulla Ullstein, KS 222/2019-1

Skicka till
Ansvarig handläggare
Tomtköparna
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
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§ 38

Dnr 226/2019

Önskemål om att förvärva mark, en del av kommunägda skogen,
Omsjö 1:68 med syfte att komplettera fritidshustomt Omsjö 1:108
med ytterligare två tomter för växande familj.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar att
-Joacim Ahlmark Billstavägen 16, 881 32 Sollefteå erbjuds köpa del av Omsjö 1:68
omfattande 2000 m2 område A för en summa av 30 000 kr.
-Sara Rubensson erbjuds köpa del av Omsjö 1:68 omfattande 2000 m2 område B för en
summa av 30 000 kr.
Syftet med köpet är en flerårig önskan från deras far ägaren av Omsjö 1:108 om att få
kompletterande tomtmark för en växande familj.
Köparen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning och kostnaderna för
lantmäteriförrättningen.
Information
Ulla Ullstein, kommunplanerare, informerar om ärendet. Utskottet ges möjlighet att ställa
frågor.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
-Omsjö 1:108 ägs av Ove Eliasson Bangatan 8, 88132 Sollefteå.
Redan 2011 lämnade han önskemål om att få köpa till ett större markområde runt denna
tomt med syfte att få rådighet över marken omkring väg till stugan samt få en större tomt
för familjen med vuxna barn.
-2011-10-17 inkom en skrivelse till kommunstyrelsens teknikutskott ” Önskemål om
förvärv av del av Omsjö 1:68- en del av den kommunägda skogen. Jag heter Ove Eliasson
och bor i Sollefteå. Jag har ett fritidshus i Omsjö Näsåker, Omsjö 1:108. Kommunen äger
marken runt min fastighet och jag har intresse av att köpa lite mark. Kan kommunen sälja
en bit av denna mark? Jag bifogar en karta som visar området. Det behöver ju inte vara
hela området som är inprickat. Det beror lite på priset.”
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Karta med ursprungligt önskemål -rosaprickig markering.

-Ärendet behandlades i kommunstyrelsens teknikutskott 2011-12-20 och beslutet blev att ej
genomföra försäljningen förrän en översyn av övriga intressen för köp i området utretts.
Denna utredning blev ej genomförd.
-2014-12-15 tillfrågades Eliasson via telefonsamtal om intresse för tomtkomplettering
kvarstod. Eliasson var fortfarande intresserad av tomtkomplettering.
Ärendet togs ånyo upp på kommunstyrelsens teknikutskott. Teknikutskottet beslutade att
för närvarande ej försälja del av fastigheten Omsjö 1:68.
Teknikutskottet ställde sig positiv till en framtida försäljning för att fritidshusägaren ska
kunna utöka sin tomt. Vidare utredning av områdets utsträckning och areal, skulle ske.
-2015- 2017 Därefter sker arbete med kommunens översiktsplan och möjligheten till sk LIS
områden inte minst i Omsjö.
För att ytterligare behandla Eliassons önskemål inväntas ny översiktsplan.
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-2017-08-27 och antagande av kommunens Översiktsplan för Sollefteå kommun-en
kraftfull kommun med utsikter mot 2030 Kommunfullmäktige ingår bara ett LIS- område i
norra delen av kommunens skifte.
Nuläge
Eliassons son Joacim Ahlmark Billstavägen 16, 881 32 Sollefteå har de senaste åren fortsatt
framföra sin fars önskemål om att familjen får förvärva del av kommunägda skogen Omsjö
1:68 för i första hand utökning av fritidshustomt Omsjö 1:108.
Syftet med köpet är en större tomt för familjen.
Det ursprungliga önskemålet, framfört av Ove Eliasson var ca 8 000 m2. Även idag är
önskemålet denna areal.
Kommunens tolkning av fastighetsbildande myndighets syn på en större tomt för
fritidsändamål gör att kommunens föreslår att erbjuda köp av två nya tomter i gräns med
befintlig.
Enligt nuvarande Delegeringsordning för kommunstyrelsen ingår ärendetypen i
Fastighetsrättsliga frågor inklusive kommunskogen och hanteras av kommunstyrelsens
allmänna utskott.
Karta
Översikt kommunägda skogens Omsjö 1:68

Omsjö 1 :108 som önskar köpa mark för komplettering/utökning med ny tomt/er
Erbjudande
Kommunen erbjuder familjen köp av två tomter i anslutning till Omsjö 1:108.
Justerarnas signatur
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Kommunstyrelsens
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Erbjudandet omfattar 2 000 m2 område A samt 2 000 m2 område B. Föreslaget pris 15
kr/m2. (Jämför försäljning av del av Omsjö 1:68 för utökning av fritidshustomt Omsjö 1:62
beslut 2018-11-12)
Köpesumman är 2x 30 000 kr fördelat på de två syskonen i familjen Joacim Ahlmark samt
Sara Rubensson.
Fastighetsbildningen är endast genomförbar om en strandskyddsdispens samt
förhandsbesked beviljas för åtgärden.
Förvaltningens bedömning
Den kommunägda skogen i Sollefteå kommun omfattar idag ca 7 400 ha produktiv
skogsmark.
I Riktlinjer för ägande, skötsel och förvaltning av den kommunägda skogen 2012 – 2019
fastställd av fullmäktige 2012-02-27 § 11 anges;
Övergripande verksamhetsmål
- 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. Jämn och god avkastning
(avkastningskrav jämförbart med liknande skogsinnehav)
- Arbeta i enlighet med ett miljöcertifierat skogsbruk
- Den kommunägda skogen ska vara en allsidig resurs för bland annat för rehabiliterandeoch sysselsättningsskapande samt besöksnäringsfrämjande åtgärder
Enligt de övergripande målen säljer inte kommunen del av kommunägda skogen, men i
detta fall är får området anses ha marginell betydelse till areal och virkesförråd för den
kommunägda skogen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att
Joacim Ahlmark erbjuds köpa del av Omsjö 1:68 område A omfattande 2000 m2 för en
köpesumma av 30 000 kr
samt att
Sara Rubensson erbjuds köpa del av Omsjö 1:68 område B omfattande 2000 m2 för en
köpesumma av 30 000 kr.
Köparen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning och kostnaderna för
lantmäteriförrättningen.
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Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Ulla Ullstein, 226/2019-1

Skicka till
Ansvarig handläggare
Tomtköparna
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 39

Dnr KS 227/2019

Rapport Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2018Kommunägda skogen.
Beslut
Allmänna utskott beslutar
godkänna förvaltningens rapport ”Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2018Kommunägda skogen”. Rapporten delges kommunstyrelsen.
Information
Ulla Ullstein, Kommunplanerare, informerar om ärendet och presenterar innehållet i
rapporten.
Informerar om innehållet i nuvarande skogsbruksplan och vilka möjligheter för
avverkning/röjning som finns framöver.
Ärendebeskrivning
Enligt Riktlinjer för ägande, skötsel och förvaltning av den kommunägda skogen
2012-2019 ska en sammanställning av de åtgärder som genomförts redovisas i en årlig
verksamhetsberättelse och en ekonomisk redovisning av verksamhetens resultat.
Rapporten kompletterar den redovisning som ingår i Årsredovisning 2018.
Rapporten redovisas och delas ut vid kommunstyrelsens allmänna utskott. Den skriftliga
rapporten delges därefter kommunstyrelsen.
Förvaltningens bedömning
Rapporten ger en detaljerad beskrivning av aktiviteter i den kommunägda skogen.
Planering och översyn fortgår inför kommande 10-årsperiod avseende bland annat lämplig
avverkningsnivå.
Framtid
Under 2019-2020 görs en helt ny skogsbruksplan på hela brukningsenheten vilket ger
underlag för bland annat avverkningsnivåer för åren 2021-2031.
Riktlinjer för ägande, skötsel och förvaltning av den kommunägda skogen bör revideras
och beslutas efter att den nya skogsbruksplanen färdigställts, senast under 2020.
En framtida förvaltning med en ny skogsbruksplan som underlag bör ej tidsmässigt omfatta
mer än en 5% årstjänst/anlitande av konsult.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar godkänna förvaltningens rapport
”Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2018- Kommunägda skogen”.
Rapporten delges kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Ulla Ullstein, KS 227/2019-1
Rapport, KS 227/2019-2
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 40

Dnr KS 365/2018

Svar på Medborgarförslag – webbkameror på bibliotekets terrass
Sollefteå
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Förslaget går ut på att sätta upp webbkameror som fångar aktiviteter i stadsparken.
Förvaltningens bedömning
För att tillgodose lagkraven och för att få tillstånd av Datainspektionen för användandet av
publika webbkameror för en offentlig verksamhet så kan inte bilder som avslöjar identiteten
på personer publiceras. För att få tillstånd måste bilden vara av låg kvalité så att det inte går
att urskilja identitet. Investeringen blir för hög när det förväntade värdet i rörlig bild och
kvalité uteblir.
Ett annat sätt att få publicitet med bild och video är att använda sociala medier. Man kan
exempelvis använda Instagram och märka upp bilderna med t ex Nipyran.
Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
Att sätta upp webbkameror kommer medföra en kostnad på ca 30.000 SEK. Summan
innefattar inköp, installation och konfiguration.
Beslutsunderlag/Lagrum
Kamerabevakningslag (2018:1200), Dataskyddsförordningen (GDPR)
Förvaltningsyttrande, Joakim Hagberg KS 365/2018-4
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
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§ 41

Dnr KS 141/2019

Svar på Medborgarförslag - Kommunen bör utreda möjligheten
och effekten av ett utträde ifrån Västernorrlands län
Beslut
Allmänna utskottet
Lämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
Frågan om en utredning om Sollefteå kommuns eventuella utträde ur Västernorrlands
län/länsbyte har behandlats redan år 2015 efter ett medborgarförslag. Kommunfullmäktige
beslutade den 29 februari 2016 att bordlägga frågan tills vidare. Den 26 juni 2017 beslutade
Kommunfullmäktige att bifalla förslaget.
I maj 2017 inkom ett nytt medborgarförslag gällande samma fråga. Kommunfullmäktige
beslutade den 29 maj samma år att lämna förslaget till Kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelseförvaltningen inledde därefter en mindre utredning av tillvägagångssätt
och tidsaspekter gällande ett byte av länstillhörighet. Utredningen visade att det från
tillsättande av utredning, via medborgarundersökning och folkomröstning m.m, till
ikraftträdande skulle ta ca 3,5 år. Vidare har det framkommit att en folkomröstning bör ske
i samband med ordinarie val, både med hänsyn till kostnader och valdeltagande.
Förvaltningen har även haft kontakt med den utredare som utrett frågan för både Heby och
Västerviks kommuner. Enlig denne är sannolikheten att få igenom ett länsbyte låg och
kostnaderna förhållandevis höga. En folkomröstning skulle kosta mellan 600 000 och
700 000 kr.
Beträffande förutsättningar för en ändring av den landstingskommunala indelningen
uppställs som enda krav att ändringen kan antas medföra bestående fördel för ett landsting
eller en del av ett landsting eller andra fördelar från allmän synpunkt. Detta innebär att det
måste från allmän synpunkt finnas objektivt bärande skäl för en indelningsändring, vilket i
sin tur innebär att fördelarna vägs mot nackdelarna. Vid denna avvägning bör alla
omständigheter som talar för eller emot en indelningsändring uppmärksammas. Med fördel
avses främst fördel för befolkningen. Härmed understryks vikten av att befolkningens
förhållanden ges en central plats vid bedömningen av en indelningsfråga. Vidare måste
mottagande region vara intresserad av att en ändring sker.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-18

19 (31)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Beträffande Heby kommuns ansökan om byte av länstillhörighet uttalade Kammarkollegiet
bland annat följande. Bedömningen är att den utredning som företagits visar att en
överföring av Heby kommun från Västmanlands läns landsting till Uppsala läns landsting
innebär fördelar ur näringsgeografisk synpunkt. Heby ingår redan i Uppsalas lokala
arbetsmarknad. Även med avseende på andra näringsgeografiska faktorer är sambandet
med Uppsalaregionen starkt. En förändring skulle inte medföra några påtagliga ekonomiska
konsekvenser för den enskilda kommunmedborgarens ekonomi. En majoritet av
befolkningen förordar Uppsala län framför Västmanlands län. Vidare önskar Heby
kommun genom sitt fullmäktige att en ändring sker. De näringspolitiska faktorerna samt
befolkningens och kommunens önskan att byta län talar således för en överföring av Heby
kommun. Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna har Landstinget i Västmanlands län
tillstyrkt överföring av Heby kommun till Uppsala läns landsting under förutsättning att
landstinget får kompensation för de omställningskostnader som blir följden av
överföringen. Sammanfattningsvis finner kollegiet att fördelarna med en indelningsändring
för Heby kommun överväger nackdelarna. En ändring av landstingstillhörigheten för
kommunen innebär således bestående fördel för den del av Västmanlands läns landsting
som Heby kommun utgör. Kollegiet förordar därför att ändringen av landstingsindelningen
genomförs.
Örnsköldsviks kommun har utrett frågan och kommit fram till att det blir svårt, för att inte
säga omöjligt, att byta länstillhörighet för Örnsköldsviks kommun. Kommunen är i
sammanhanget för stor och det är sannolikt att såväl regeringen, regionen och de
västernorrländska kommunerna alla skulle ha invändningar mot ett länsbyte. Huruvida
invånarna i Örnsköldsviks kommun verkligen vill byta län är också osäkert vilket
komplicerar frågan ytterligare. Ett länsbyte är därför i det närmaste omöjligt att genomföra
för Örnsköldsviks kommun. Örnsköldsviks kommun således inte gå vidare med frågan.
Sollefteå kommun ingår inte i någon annan regions lokala arbetsmarknad och har inte något
starkt samband med vare sig Jämtland eller Västerbotten. Tvärtemot är sambanden och
samhörigheten med ådalskommunerna sedan urminnes tider mycket starka. Ett byte av
länstillhörighet skulle i båda fallen kunna leda till ett utanförskap då kommunen inte har
någon naturlig samhörighet med den region den skulle komma att tillhöra.
Ett byte skulle vidare innebära en geografiskt onaturlig indelning om Sollefteå hör till
Västerbotten men inte Örnsköldsvik och Kramfors. Ett byte skulle också medföra att
Sollefteå skulle upphöra att vara en naturlig del av Ångermanland.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av vad som framförts ovan är det förvaltningens uppfattning att de
förutsättningarna som krävs för att genomföra ett länsbyte inte föreligger i Sollefteå
kommuns fall varför sannolikheten att få igenom ett länsbyte är ytterst låg. En mer
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djupgående utredning bör därför inte genomföras. Medborgarförslaget bör följaktligen
avslås.
Förvaltningens förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Förslag till beslut på mötet
John Åberg (S) föreslår att ärendet lämnas till Kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Johan Andersson (C) frågar om utskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut
till Kommunstyrelsen. Finner så.
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§ 42

Dnr KS 356/2015

Utredning kopplat till tidigare Medborgarförslag - Byt
länstillhörighet?
Beslut
Allmänna utskottet
Lämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Ärendebeskrivning
Frågan om en utredning om Sollefteå kommuns eventuella utträde ur Västernorrlands
län/länsbyte har behandlats redan år 2015 efter ett medborgarförslag. Kommunfullmäktige
beslutade den 29 februari 2016 att bordlägga frågan tills vidare. Den 26 juni 2017 beslutade
Kommunfullmäktige att bifalla förslaget.
I maj 2017 inkom ett nytt medborgarförslag gällande samma fråga. Kommunfullmäktige
beslutade den 29 maj samma år att lämna förslaget till Kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelseförvaltningen inledde därefter en mindre utredning av tillvägagångssätt
och tidsaspekter gällande ett byte av länstillhörighet. Utredningen visade att det från
tillsättande av utredning, via medborgarundersökning och folkomröstning m.m, till
ikraftträdande skulle ta ca 3,5 år. Vidare har det framkommit att en folkomröstning bör ske
i samband med ordinarie val, både med hänsyn till kostnader och valdeltagande.
Förvaltningen har även haft kontakt med den utredare som utrett frågan för både Heby och
Västerviks kommuner. Enlig denne är sannolikheten att få igenom ett länsbyte låg och
kostnaderna förhållandevis höga. En folkomröstning skulle kosta mellan 600 000 och
700 000 kr.
Beträffande förutsättningar för en ändring av den landstingskommunala indelningen
uppställs som enda krav att ändringen kan antas medföra bestående fördel för ett landsting
eller en del av ett landsting eller andra fördelar från allmän synpunkt. Detta innebär att det
måste från allmän synpunkt finnas objektivt bärande skäl för en indelningsändring, vilket i
sin tur innebär att fördelarna vägs mot nackdelarna. Vid denna avvägning bör alla
omständigheter som talar för eller emot en indelningsändring uppmärksammas. Med fördel
avses främst fördel för befolkningen. Härmed understryks vikten av att befolkningens
förhållanden ges en central plats vid bedömningen av en indelningsfråga. Vidare måste
mottagande region vara intresserad av att en ändring sker.
Beträffande Heby kommuns ansökan om byte av länstillhörighet uttalade Kammarkollegiet
bland annat följande. Bedömningen är att den utredning som företagits visar att en
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överföring av Heby kommun från Västmanlands läns landsting till Uppsala läns landsting
innebär fördelar ur näringsgeografisk synpunkt. Heby ingår redan i Uppsalas lokala
arbetsmarknad. Även med avseende på andra näringsgeografiska faktorer är sambandet
med Uppsalaregionen starkt. En förändring skulle inte medföra några påtagliga ekonomiska
konsekvenser för den enskilda kommunmedborgarens ekonomi. En majoritet av
befolkningen förordar Uppsala län framför Västmanlands län. Vidare önskar Heby
kommun genom sitt fullmäktige att en ändring sker. De näringspolitiska faktorerna samt
befolkningens och kommunens önskan att byta län talar således för en överföring av Heby
kommun. Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna har Landstinget i Västmanlands län
tillstyrkt överföring av Heby kommun till Uppsala läns landsting under förutsättning att
landstinget får kompensation för de omställningskostnader som blir följden av
överföringen. Sammanfattningsvis finner kollegiet att fördelarna med en indelningsändring
för Heby kommun överväger nackdelarna. En ändring av landstingstillhörigheten för
kommunen innebär således bestående fördel för den del av Västmanlands läns landsting
som Heby kommun utgör. Kollegiet förordar därför att ändringen av landstingsindelningen
genomförs.
Örnsköldsviks kommun har utrett frågan och kommit fram till att det blir svårt, för att inte
säga omöjligt, att byta länstillhörighet för Örnsköldsviks kommun. Kommunen är i
sammanhanget för stor och det är sannolikt att såväl regeringen, regionen och de
västernorrländska kommunerna alla skulle ha invändningar mot ett länsbyte. Huruvida
invånarna i Örnsköldsviks kommun verkligen vill byta län är också osäkert vilket
komplicerar frågan ytterligare. Ett länsbyte är därför i det närmaste omöjligt att genomföra
för Örnsköldsviks kommun. Örnsköldsviks kommun således inte gå vidare med frågan.
Sollefteå kommun ingår inte i någon annan regions lokala arbetsmarknad och har inte något
starkt samband med vare sig Jämtland eller Västerbotten. Tvärtemot är sambanden och
samhörigheten med ådalskommunerna sedan urminnes tider mycket starka. Ett byte av
länstillhörighet skulle i båda fallen kunna leda till ett utanförskap då kommunen inte har
någon naturlig samhörighet med den region den skulle komma att tillhöra.
Ett byte skulle vidare innebära en geografiskt onaturlig indelning om Sollefteå hör till
Västerbotten men inte Örnsköldsvik och Kramfors. Ett byte skulle också medföra att
Sollefteå skulle upphöra att vara en naturlig del av Ångermanland.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av vad som framförts ovan är det förvaltningens uppfattning att de
förutsättningarna som krävs för att genomföra ett länsbyte inte föreligger i Sollefteå
kommuns fall varför sannolikheten att få igenom ett länsbyte är ytterst låg. En mer
djupgående uytredning bör därför inte genomföras. Medborgarförslaget bör följaktligen
avslås.
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Förvaltningens förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Förslag till beslut på mötet
John Åberg (S) föreslår att ärendet lämnas till Kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Johan Andersson (C) frågar om utskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut
till Kommunstyrelsen. Finner så.
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§ 43

Dnr KS 222/2018

Svar på motion- Hållbar tillväxt och tillsyn med Rättviksmodellen
Beslut
Allmänna utskottet föreslå
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
-

Att anta den del av motionen som rör hållbar tillväxt och tillsyn i Sollefteå kommun
liknande principerna i den så kallade Rättviksmodellen.

-

Att avslå den del av motionen som gäller förslag om att förändra avgiftsmodellen
till liknande principer som den så kallade Rättviksmodellen.

Ärendebeskrivning
Centerpartiet yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete
med avdelningen för miljö och näringsliv införa en modell för hållbar tillväxt och tillsyn,
rättvisare avgiftsmodell vid tillsynsavgifter för myndighetskontroll, med liknande principer
som ”Rättviksmodellen”.
Förvaltningens bedömning
Bygg- och miljöenheten och näringslivsenheten har sedan hösten 2018 ett ytterligare
utvecklat samarbete för att stärka verksamheternas arbete med ett förbättrat
näringslivsklimat som mål. Arbetet sker efter den inriktning som föreningen Tillväxt och
Tillsyn förordar och innehåller stora delar av den så kallade Rättviksmodellen.
På initiativ av miljö- och byggchef, har Sollefteå kommun tecknat medlemskap hos Tillväxt
och Tillsyn, en ideell förening med syfte att utveckla nya arbetssätt som bidrar till att länka
samman kommunernas tillväxt- och tillsynsarbete. Arbetet bygger på den så kallade
Rättviksmodellen.
En inspirations och utbildningsaktivitet är bokad för hösten 2019 och kommer att omfatta
kommunledning, politiker, tillsyns- och tillståndsgivande personal, näringslivet och utvalda
verksamhetschefer.
Uppföljande och kompletterande värdskaps- och utbildningsinsatser kommer att ske
fortlöpande efter ovan nämnd inspirations- och utbildningsaktivitet.
Att tillsynsavgifterna får en nedtonad prioritering i detta arbete grundar sig på att Miljöoch byggenhetens livsmedelskontroll bygger på att alla livsmedelsföretagare ska få den
kontroll företaget betalar för. Till skillnad från många andra kommuner, bland annat då
Rättvik och Gotland, har inte Sollefteå kommun en kontrollskuld till livsmedelsföretagen.
En kontrollskuld innebär att livsmedelsföretagen betalar en årlig avgift för
livsmedelstillsyn, om kommunen av olika skäl inte genomför livsmedelstillsynen
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motsvarande avgiften samlas detta till en kontrollskuld. Livsmedelsföretagaren får då ingen
livsmedelstillsyn vissa år trots betald avgift.
I Sollefteå kommun får alla våra livsmedsföretag livsmedelskontroll varje år utifrån den tid
de betalar för. Större verksamheter med större risker besöker vi fler gånger medan mindre
verksamheter får ett kortare besök, helt i enlighet med Livsmedelsverkets riskklassificering
som görs på alla livsmedelsföretag.
Näringslivsenheten har haft kontakt med några av livsmedelsföretagen och de är tillfreds
med kommunens tillsynsarbete och den debiteringsmodell som idag används.
I Insikt 2017 (SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning) har
livsmedelskontrollen fått resultatet 74 vilket innebär näst högsta klassen av nöjdhet.
Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
Utbildningar och aktiviteter direkt kopplat till insatsen kommer att finansieras via
Tillväxtverkets statsanslag om totalt 5,28 milj som näringslivsenheten erhållit för perioden
2018–2020.
Beslutsunderlag/
Förvaltningsyttrande, Maria Söderlund och Thomas Östlund – KS 222/2018-6
Insikt 2017 (SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning)
Lagrum
Förordning (2006:1166) Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter
Förvaltningens förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslå
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
-

Att anta motionen och betrakta arbetet som pågående för hållbar tillväxt och tillsyn i
Sollefteå kommun liknande principerna i den så kallade Rättviksmodellen.

-

Att avslå motionens förslag om att förändra avgiftsmodellen till liknande principer
som den så kallade Rättviksmodellen.

Förslag till beslut på mötet
John Åberg (S) föreslår en redaktionell ändring av attsatserna ”del av motionen antas
respektive avslås.”
Beslutsgång
Ordförande Johan Andersson (C) frågar om utskottet beslutare enligt förvaltningens förslag
med de av John Åberg (S) föreslagna redaktionella ändringarna. Finner så.
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§ 44

Dnr KS

Antagande av Pensionsavtal OPF-KL 18 med kommentarer för
förtroendevalda i Sollefteå kommun
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Lämnas utan förslag till beslut till Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som
tillträdde vid valet 2018 och inte omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen.
OPF-KL 18 gäller i likhet med OPF-KL14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31
eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån,
avgångsersättningar eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL
att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning i kommun. För att äga giltighet krävs ett lokalt
antagande av bestämmelserna.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser utifrån OPF-KL14 för förtroendevalda
pension, till pensionsavtalet har delar om familjeskydd samt till viss del möjlighet till aktiva
omställningsinsatser tillförts.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att följa rekommendationen från SKL om att anta
OPF-KL 18 med kommentarer
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att
anta OPF-KL18 med kommentarer i sin fulla lydelse.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Britt-Marie Falk, KS
Förslag till beslut på mötet
Birgitta Häggkvist (VI) föreslår att ärendet lämnas utan förslag till beslut till
Kommunstyrelsen.
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Beslutsgång
Ordförande Johan Andersson (C) frågar om utskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut
till Kommunstyrelsen. Finner så.
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§ 45

Dnr KS

Radio SOL lokaler
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Lämnas utan förslag till beslut till Kommunstyrelsen.
Information
Ulf Jonasson, fastighetssamordnare informerar om ärendet och de två alternativ till lösning
som finns.
Utskottet ges möjlighet att ställa frågor.
Ärendebeskrivning
Kommunen har sedan 2014-01-01 till Närradioföreningen, Frivilliga radioorganisationen
(FRO) och Frivilliga resursgruppen (FRG) upplåtit lokaler i nuvarande fritidshemmet.
En skola eller fritidshem är inte publika lokaler varför det är olämpligt att Radio SOL har
sina lokaler där. Förutom Radions personal är det besökande som måste passera genom
kapprummet för fritidshemmet vilket upplevs som störande och personalen har inte kontroll
på vilka som vistas i byggnaden.
Samråd
Tre möten har hållits med företrädare för närradioföreningen och de delar kommunens
uppfattning av det olämpliga med lokaliseringen av radion. De lokaler som finns i byggnad
43 på Nipan. Hemfosa ser positivt till att hyra ut dessa till kommunen. Fundament för
radiolänkmasten finns i anslutning till byggnaden och berörda organisationer som ser
lokalen som lämplig för deras verksamhet. De är också villiga att lägga ner mycket frivilligt
arbete för att få lokalerna optimalt utformade. Det de inte klarar själva är flytt av masten
vilket de önskar hjälp med. Kostnad för en sådan flytt har inte utretts men länsantikvarien
har godkänt placeringen.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att lokalerna bör friställas för skolans verksamhet och för att slippa
obehöriga i lokalen. Om detta ska ske genom att säga upp avtalet enbart och ställa krav på
att föreningarna finansierar sin verksamhet som andra föreningar eller erbjuda
ersättningslokaler tar inte förvaltningen ställning till. I diskussionerna som varit har
argumentet att närradion ingår i kommunens krisorganisation men så är inte fallet.
Kommunens radio för kriskommunikation är som i resten av landet P4.
Beslutsplanering
Om kommunen väljer att hyra lokal i byggnad 43 och att bistå med viss flytt av utrustning
bör flyttkostnaden snarast tas fram innan slutligt beslut tas.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
Utöver eventuellflyttstöd innebär alternativet att kommunen hyr i byggnad 43 för radions
behov en årlig merkostnad på 114 tkr. Ingen kostnadssänkning för lokalerna radion lämnar
avgår på grund av skolans och fritidshemmets behov.
Återrapportering
Snarast hela kostnadsbilden tagits fram redovisas denna för kommunstyrelsens ordförande
för ett ordförandebeslut.
Beslutsunderlag
Protokoll KS 2013-12-03 §217
Förvaltningsyttrande Ulf Jonasson, KS
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår två alternativ till kommunstyrelsen att ta ställning till:
1. Radio SOL sägs upp från sina lokaler och beslut KS 2013-12-03 § 217 hävs
2. Radio SOL sägs upp från nuvarande lokaler och erbjuds ersättningslokaler som
kommunen hyr externt till en årskostnad om 114 tkr inkl el, kommunen bistår med
viss hjälp vid flytten efter ordförandebeslut när totala kostnadsbilden redovisats
Ajournering begärs och genomförs
Förslag till beslut på mötet
Birgitta Häggkvist (VI) föreslår att ärendet lämnas utan förslag till beslut till
Kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande Johan Andersson (C) frågar om utskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut
till Kommunstyrelsen. Finner så.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 46

Dnr

Verksamhets- och ekonomisk uppföljning maj 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
godkänna redovisningen av verksamhets- och ekonomisk uppföljning för perioden januari
till maj 2019.
Information
Niklas Nordén, Ekonomichef, informerar om ärendet.
Ärendebeskrivning
Sollefteå Kommun redovisar en positiv avvikelse mot budget på 3,8 mnkr. Totalt har
nettokostnaden ökat med 14,6 mnkr mot föregående år.
Merparten av verksamheterna visar negativa avvikelser. Positiva avvikelser finns inom
politisk verksamhet, kommungemensam verksamhet samt gemensam service. Orsaken till
avvikelserna är i grunden de samma som föregående år dvs svårigheter att vidta tillräckliga
åtgärder för att komma inom ram och hantera kostnadsökningar och minskade
migrationsmedel.
Pensionskostnaderna för januari och maj är 3,5 mnkr lägre än budget och 0,5 mnkr lägre än
föregående år vilket inte stämmer överens med prognos från KPA. Finansnettot har
förbättrats med 5,7 mnkr huvudsakligen till följd av överskottsutdelning från
Kommuninvest samt låga kostnader för lån och finansiella placeringar samt återföring av
orealiserade förluster i värdepapper.
Beslutsunderlag:
Månadsuppföljning januari-maj 2019
Förvaltningsyttrande Niklas Nordén, KS
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av verksamhets- och ekonomisk uppföljning
för perioden januari till maj 2019.
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§ 47

Dnr

Delgivning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Lägga delgivningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande handling har delgivits allmänna utskottet

• Utvärderingsrapport regional övning GOA hösten 2018 Västernorrland –
Länsstyrelsen Västernorrland.
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