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Datum 2023-01-24 

 

Tid Kl. 08:30-10.45 

  

Plats Junselerummet, Kommunhuset Sollefteå 

 

Beslutande Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 

 

Övriga   

närvarande Niklas Nordén, kommundirektör §§ 1-10 
 Siv Sjödin, tf kanslichef §§ 1- 10 

Mikael Näsström, tillväxtchef § 1 och §10  

Maria Lindsbo, utredare § 3,4 och 6 

  

  

  

  

  

  
Underskrifter Protokollet undertecknas elektroniskt av 

  

 Sekreterare Siv Sjödin §1- §10 

  

 Ordförande Johan Andersson (C) §1-§10 

 

 Justerare John Åberg (S) § 1-§10 

 

 

 

Bevis om justering 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag på Sollefteå kommuns digitala 

anslagstavla, www.solleftea.se  
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Närvaro- och tjänstgöringslista 
  

Namn När- Tjg. Reservation Jäv Anteckningar 
 Varo Ers.    

   § §  

        

Ledamöter        

Johan Andersson (C) x      Ordförande 

Kristina Eriksson (C) x       

Thérese Kårén (C) x       

Birgitta Häggkvist (VI) x       

John Åberg (S) x      Justerare 

Ersättare        

Maria Wennberg (C) x       

Daniel Rehnberg (C) x       

Jörgen Åslund (VI) x       

Kjell-Åke Sjöström (V) x       

Mattias Ahlenhed (S) x       

 

 

Val av justerare 

John Åberg (S) utses till justerare. 
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§ 1 KS 7/2023 

 

Informationer 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar tacka för informationerna och lägga dessa till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Utskottet ges följande informationer 

 

Näringsliv 

Mikael Näsström, tillväxtchef 

Informerar om:  

• Stadsnät, täckningsgrad och nuläge gällande bredbandsutbyggnaden. 
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§ 2 KS 131/2022 

 

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens allmänna utskott lämnar förslag till reviderat Reglemente för 

Kommunstyrelsen 2023-2026 vidare utan förslag till beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Reglemente för Kommunstyrelsen har gåtts igenom med följande förslag till ändringar;  

• § 3   Gällande kommunstyrelsens verksamhetsansvar har korrekta verksamhets- 

        benämningar skrivits in. 

• § 7   Delegering från kommunfullmäktige sidan 5; Lag (2021:4) om särskilda  

        begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid -19             

        har upphävts varvid den sjunde strecksatsen tas bort. 

• § 16 Ordföranden, sidan 7 gällande att representera kommunstyrelsen samt  

        gällande närvarorätt i sammanträden och utskott där vice ordföranden  

        föreslås ersätta ordförande enligt paragraftexten. 

 

Ny paragraf § 23 Insynsplatser, är inskrivet i reglementet utifrån beslut i 

Kommunfullmäktige 2022-05-30, §54.  

Tidigare paragraf 23, Utskottens sammansättning och ansvarsområden, är därmed paragraf 

24. 

Därutöver har redaktionella ändringar gjorts såsom två årtal samt en namnändring från 

landsting till region.  

Samtliga förslag till ändringar har gulmarkerats. 

 

Förvaltningens redogörelse 

Förvaltningen har, utifrån nu gällande reglemente, föreslagit ändringar utifrån nu gällande 

benämning av kommunens organisation, lagändring samt beslut i kommunfullmäktige 

2022-05-30 gällande insynsplatser. Till förslaget har även tillförts redaktionella ändringar 

gällande årtal samt en namnändring från landsting till region. 

Därutöver har ett förslag gällande § 16 Ordförande initierats att gälla för ersättare. 
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Förslag till beslut under mötet 

John Åberg (S) föreslår att utskottet lämnar förslag till reviderat Reglemente för 

kommunstyrelsen vidare utan förslag till beslut. 

 

Beslutsplanering 

Allmänna utskottet 2023-01-24 

Kommunstyrelsen 2023-02-07 

Kommunfullmäktige 2023-02-27 

 

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 
- 

 

Beslutsunderlag/Lagrum 

Förvaltningsyttrande, Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen, KS 131/2022-6 

Förslag till Reglemente till Kommunstyrelsen 2023-2026, KS 131/2022-7 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Allmänna utskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

att fastställa förslag till reviderat Reglemente för Kommunstyrelsen 2023-2026. 
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§ 3 KS 214/2022 

 

Svar på medborgarförslag – Ökad stadstrafik med buss i  
Sollefteå Centrum 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens allmänna utskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

  

att ändra sträckningen av linje 345 med hållplats och linjeläggning längs Jämtgatan 

att medborgarförslaget anses besvarat 

 

Information 

Maria Lindsbo, utredare, informerar om ärendet. Utskottet ges möjlighet att ställa frågor. 

 

Ärendebeskrivning 

Gunnar Wallmark, Sollefteå, har lämnat in ett medborgarförslag gällande utökad stadstrafik 

enligt nedan. 

 

Då många av affärerna från centrum flyttas upp till I-21 området, nu senast apoteket och i 

sinom tid även Lidl, så blir många boende på stan berörda av detta och jag tycker att man 

helt enkelt skulle kunna införa fler samt utökade bussturer.  

En sträcka som jag främst vill lyfta fram är en tur som skulle kunna gå nedför Hallstagatan 

och därefter fortsätta längs Storgatan mot busstorget, i stället för att svänga ner på 

Torggatan som den i nuläget gör.  

Enligt en personal på DinTur skulle denna resa endast ta ca 4-5 minuter längre tid och det 

skulle bli lättare för många av dom boende, och främst pensionärer som bor efter Storgatan 

och även boende på Järnvägsgatan, då förslaget också innebär att en ny busshållplats/ 

busskur ska vara i närheten, förslagsvis nära i korsningen Hallstagatan/Storgatan.  

Det finns i princip ingen livsmedelsbutik i närheten och man mer eller mindre måste upp 

till Hågestaområdet nu när även apoteket flyttat dit upp. Många personer har inte möjlighet 

att ta bil, bland annat p.g.a. genom de ökade bränslepriserna och det kan även vara jobbigt 

att gå bort till busstorget för många äldre.  

Därför skulle en lite förändrad bussträckning samt en till hållplats vara till stor hjälp för 

dom som bor på andra sidan stan. 
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Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen har haft diskussioner med företrädare för både Din Tur och bussbolaget 

Byberg & Nordin.  

Från bussbolagets sida anser man att det inte är lämpligt att, som förslagsställaren föreslår, 

låta turen gå via Hallstagatan. Denna väg är mycket brant vilket medför stor risk för 

olyckor i samband med dåligt vinterväglag.  

 

Den enda lämpliga sträckningen går via Jämtgatan. En sådan sträckning medför att boende 

på Storgatan 15-17 skulle få ca 300 meter längre gångsträcka i jämförelse med en 

sträckning via Hallstagatan.  

Kostnad för att bygga om del av gatan vid korsningen Jämtgatan-Storgatan för att få till 

svängradien kommer att uppgå till under 10 000 kr.  

 

Beroende på hur många påstigande per dygn hållplatsen får kan det bli aktuellt att bygga en 

plattform med 17 cm kant till en uppskattad kostnad om 300 000 kr. För detta finns dock 

statliga medel att ansöka om. 

 

Initialt kommer den extra körtiden inte att debiteras. Däremot debiteras en kostnad om  

7 kr/km för de extra km som körs varje dag. Årskostnaden uppgår därmed till ca 39 500 kr 

per år + index. Kostnaden kan komma att behöva omvärderas om det visar sig att turlistan 

inte skulle hålla. 

 

Förvaltningen, och även bussbolaget, ser det inte som omöjligt att en sträckning via 

Hallstagatan skulle kunna bli verklighet längre fram i tiden. För detta krävs dock att 

stadsbussarnas linjer som helhet ses över.  

 

Förvaltningen föreslår därför att en ändring av linje 345 och 362 i enlighet med förslaget 

ska införas så snart nödvändiga åtgärder vidtagits. 

 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

 

 

Förslag till beslut under mötet 

Birgitta Häggqvist (VI) och John Åberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

 

Beslutsplanering 

Allmänna utskottet 2023-01-24 

Kommunstyrelsen 2023-02-07 

Kommunfullmäktige 2023-02-27 
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Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 
Beräknad årskostnad cirka 39 500 kronor plus index.  

Ombyggnad av gata beräknas till en kostnad understigande 10 000 kronor.  

Det kan bli aktuellt med en pplattform med 17 cm kant till en uppskattad kostnad om 

300 000 kr. För detta finns statliga medel att ansöka om. 

 

 

Beslutsunderlag/Lagrum 

Svar på medborgarförslag Ökad stadstrafik med buss i Sollefteå Centrum, KS 214/2022- 

Förvaltningsyttrande, Ökad stadstrafik med buss i Sollefteå Centrum, KS 214/2022- 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att ändra sträckningen av linje 345 med hållplats och linjeläggning 

längs Jämtgatan samt att medborgarförslaget anses besvarat 
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§ 4 KS 276/2022 

 

Svar på motion – Utred möjligheten till gratis kollektivtrafik för 
ålderspensionärer 
 
Beslut 
Förvaltningen föreslår 

Allmänna utskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad. 

 

Information 

Maria Lindsbo, utredare, informerar om ärendet. Utskottet ges möjlighet att ställa frågor. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna, genom Åsa Sjödén, har lämnat in en motion med följande lydelse. 

”Att åka kollektivt är ett bra sätt att minska utsläppen och värna om vår miljö. 

Kollektivtrafiken i vår kommun består mestadels av bussar anpassade till skoltrafik 

men kan nyttjas av alla innevånare. 

Sedan flera år har vi inte haft stadsbusstrafik under sommaren. Delar av handeln i 

stadskärnan har nu flyttats ut till angränsande områden, tex Apotek. Före sommaren 

lades ett förslag från Kommunala pensionärsrådet samt ett medborgarförslag om att 

köra stadsbussar under juli månad. Det beviljades och under sommaren 2022 gjordes 

ett försök med stadsbussar under juli månad för att möjliggöra för människor att åka 

kollektivt även på sommaren. Vi har ännu inte fått någon redovisning på detta men 

känslan är att det har varit uppskattat. I flera kommuner i vårt län reser pensionärer 

till reducerat pris eller gratis vilket har lett till ökat resande. 

 

Vi föreslår därför att 

Utreda möjligheten att införa gratis Kollektivtrafik med buss för ålderspensionärer i 

Sollefteå kommun.” 

 

Förvaltningens bedömning 

Bland Sveriges 290 kommuner finns flera olika modeller för subventionerad kollektivtrafik 

för seniorer. Beträffande nedre åldersgräns finns 65, 70, 75 och 80 år. 
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Den inlämnade motionen tar sikte på 65 plus. I yttrandet redogörs dock även för kostnader 

för 70- och 75 plus. 

 

Kostnader för 65 plus. 

I Sollefteå kommun finns i skrivande stund 5 620 personer över 65 år. Under 2022 

genomförde dessa personer ca 10 340 resor vilket innebär ca 2 resor per person. Intäkterna 

var ca 283 000 kr. 

2019 fanns 5 473 personer över 65 år. Dessa genomförde 15 057 resor, 2,75 resor per 

person. Intäkterna uppgick till 310 740 kr. 

Nedgången av antalet resor per person kan antas vara covidrelaterad. Om så är fallet kan 

antalet resor antas öka till samma nivå som 2019. Detta skulle medföra 15 455 resor, vilket 

med dagens biljettpris för seniorer om 22 kr per resa skulle innebära en intäktsförlust om ca 

340 00 kr per år. 

 

Kostnader för 70- och 75 plus 

I kommunen finns 4158 personer som är över 70 år och 2 831 som är över 75. Gratis 

kollektivtrafik ger en intäktsförlust om 251 560 kr för 70 plus och 171 275 kr för 75 plus. 

 

I och med denna utredning är motion är besvarad. 

 

Beslutsplanering 

Allmänna utskottet 2023-01-24 

Kommunstyrelsen 2023-02-07 

Kommunfullmäktige 2023-02-27 

 

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 
Beräkningar på kostnader redovisas under rubrik Kostnader 65 plus respektive rubrik 

Kostnader för 70- och 75 plus ovan. 

 

Beslutsunderlag/Lagrum 

Motion - Utred möjligheten till gratis kollektivtrafik för ålderspensionärer, KS 276/2022 

Svar på motion – Utred möjligheten till gratis kollektivtrafik för ålderspensionärer, KS 

276/2022 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att motionen i och med ovanstående utredning, är besvarad. 
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§ 5 KS 338/2022 

 

Filmfond Västernorrland, samverkansavtal om samproduktion av 
film i Västernorrland 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att ingå samverkansavtal med Scenkonst Västernorrland, 

Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsviks kommuner och Region 

Västernorrland,  

 

att medfinansiera Filmfond Västernorrland med totalt 200 000 kronor årligen med start 

2023, 

 

att finansieringen tas inom ramen för kommunstyrelsens medfinansiering, 

 

att beslutet gäller under förutsättning att Region Västernorrland och samtliga kommuner  

i länet godkänner samverkansavtalet, 

 

att beslutet gäller under förutsättning att Region Västernorrland och samtliga kommuner  

i länet medfinansierar Filmfond Västernorrland, samt 

 

att beslut gäller under förutsättning att regionens beslut om nytt ägardirektiv för 

Scenkonstbolaget Västernorrland vunnit laga kraft 

 

Ärendebeskrivning 

Scenkonst Västernorrland AB ansöker, hos Sollefteå kommun, om en årlig finansiering av 

Filmfond Västernorrland om 200 000 kronor. Syftet med en samfinansierad filmfond i 

Västernorrland är att skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat som bidrar till 

tillväxt och sysselsättning, konstnärlig utveckling samt marknadsföring av regionen. 

 

Bakgrund 

Mellan 2016 och 2019 har Scenkonst Västernorrland drivit i EU-projektet ”Etablering av 

filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland”, vilket medfinansierats av Sundsvalls 

kommun. Syftet med projektet var att stärka förutsättningarna för film- och medie-

produktion i Västernorrland genom att marknadsföra länet som inspelningsplats, utveckla 

service till produktionsbolag som vill förlägga sina inspelningar i regionen, kompetens- 
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utveckla filmarbetare samt att utveckla nätverk och kluster för filmföretag i regionen. 

Projektet syftade också till att skapa en långsiktig och hållbar infrastruktur för filmföretag 

och stärka förutsättningarna för att framgångsrikt kunna bedriva filmproduktion i regionen. 

 

Projektet avslutades 30 oktober 2019 och uppnådde i stort sina mål, vilket framkommer i 

dokumentet Filmfond Västernorrland som grundar sig på slutsatser från EU-projektet. 

Genom projektet har det skapats en god infrastruktur för filmproduktion i Västernorrland. 

För att fortsätta utvecklas krävs en etablering av en filmfond för att kunna möjliggöra 

regional medfinansiering till längre filmproduktioner. 

 

Filmfond 

En filmfond innebär medfinansiering av filmproduktion. Det som vanligtvis omnämns som 

filmfond i svensk eller europeisk filmbransch är inte en fond i egentlig mening. Begreppet 

filmfond beskriver verksamheter som drivs av årliga anslag och som investerar villkorade 

samproduktionsmedel i film- och tv-produktioner eller kort- och dokumentär-filmer. En 

filmfond investerar i filmproduktioner och äger därigenom rättigheter i dessa, motsvarande 

det investerade beloppet. Om filmen går med vinst, har filmfonden rätt till procentuell del 

av vinsten motsvarande ägardelen i filmen. En filmfond kan också bidra till att samla 

tekniska och personella resurser i regionen samt hjälpa till att sammanföra produktioner 

med de tillgångar som finns i regionen.  

En förutsättning för att kunna locka längre produktioner till en region är att regional 

medfinansiering kan erbjudas. Valet av inspelningsplats bygger i regel på att regionen, där 

inspelningen sker, går in med medfinansiering motsvarande cirka 10% av produktionens 

totala budget. I Västernorrland saknas idag tillräcklig regional medfinansiering för att ta 

emot större produktioner. 

Det finns idag fyra regionala filmfonder i Sverige; Film i Väst, Film i Skåne, Filmpool 

Nord och Film i Stockholm. Det saknas idag möjligheter för produktion av långfilm och tv-

dramaserier i det stora geografiska området mellan Stockholm och Norrbotten.  

 

I slutsatserna från EU-projektet, i dokumentet Filmfond Västernorrland, görs bedömningen 

att det både finns behov av och utrymme för ytterligare en produktionsregion i vår del av 

landet. 

 

Syfte 

Syftet med att etablera Filmfond Västernorrland är att skapa ett hållbart och attraktivt 

filmproduktionsklimat som bidrar till tillväxt och sysselsättning, konstnärlig utveckling 

samt marknadsföring av regionen. 
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Inriktningsmål för Filmfond Västernorrland 

- Kontinuerligt locka större film- och TV- produktioner till regionen 

- Minst en tv-dramaserie eller två till fyra långfilmer samt ett ökat antal kort- och 

dokumentärfilmer ska årligen spelas in i regionen 

- Utveckla filmnäringen i regionen 

- Bidra till en långsiktigt hållbar arbetsmarknad för filmarbetare där både kön och 

mångfald beaktas 

- Bidra till positiv regionalekonomisk effekt 

- Återkommande ge film- och tv-publiken möjlighet att uppleva berättelser av 

god kvalitet med personer, platser och perspektiv från Västernorrland 

- Bidra till ett stärkt västernorrländskt självförtroende 

 

Åtagande 

Det föreslås att Sollefteå kommun åtar sig att medfinansiera filmfonden med  

200 000 kronor 2023, under förutsättning att Region Västernorrland och samtliga övriga 

kommuner i länet medfinansierar filmfonden.  

Det samverkansavtal som upprättas gäller från och med 1 januari 2023 till 31 december 

2023. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget. Parterna har en gemensam intention 

att avtalet ska förlängas efter avtalstidens slut och att denna samverkan är en långsiktig 

satsning vilket för Sollefteå kommun innebär en årlig medfinansiering om 200 000 kronor. 

Scenkonst Västernorrland AB (Film Västernorrland) föreslås administrera och driva 

filmfonden, vilken måste drivas i aktiebolagsform. Fonden behöver drivas som aktiebolag 

för att kunna ingå i samproduktionsavtal med andra produktionsbolag, vilket innebär att 

fonden får ett ägande i filmen.  

Uppdraget att driva filmfonden ges genom ett nytt ägardirektiv till Scenkonst 

Västernorrland. 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att syftet med filmfonden är i linje med kommunens övergripande  

Måldokument samt Tillväxtstrategi 2035. 

En filmfond skapar förutsättningar för att nya arbetstillfällen genereras och nya företag 

bildas. Ett ökat antal film- och tv-produktioner som årligen spelas in i regionen kan ge 

publicitet och marknadsföring av regionen och bidra till ökad attraktivitet för platserna 

Sollefteå och Västernorrland. 

 

Beslutet att ingå samverkansavtal och medfinansiera en regional filmfond gäller under 

förutsättning att Region Västernorrland och samtliga av länets kommuner fattar beslut om 

att medfinansiera filmfonden. 
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Ekonomisk hållbarhet - Hållbar tillväxt 

Finansiering för en filmfond tas inom ramen för Kommunstyrelsens medfinansiering. 

Film- och tv-produktioner kan leda till regionalekonomisk tillväxt genom att en stor del av 

en films budget spenderas på inspelningsorten. Varje regionalt satsad krona beräknas ge 

fyra tillbaka i spenderade medel i regionen vid en fullt utvecklad filmfond. 

(Beslutsunderlag grundat på slutsatser från EU-projektet). 

Social hållbarhet - Hållbar människa 

Filmproduktion kan bidra till att skapa en attraktiv region och leda till stärkt identitet och 

stolthet hos invånare. Film är ett område som attraherar unga människor, något som på sikt 

kan påverka befolkningsutvecklingen.   

Nya arbetstillfällen skapas genom att många filmarbetare behöver anlitas lokalt vilket 

stimulerar företagande eftersom många som arbetar med film har eget företag. 

Miljömässig hållbarhet - Klimatneutrala 

Filmproduktion är en relativt resurskrävande bransch. Filmfonden bör därför prioritera 

hållbara filmproduktioner och göra medvetna val av förbrukningsmaterial, transporter och 

resor, energianvändning samt mat och dryck. 

 

 

Beslutsplanering 

Allmänna utskottet 2023-01-24 

Kommunstyrelsen 2023-02-07 

Kommunfullmäktige 2023-02-27 
 
 

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 

En årlig finansiering om 200 000 kronor som tas inom ramen för Kommunstyrelsens 

medfinansiering. 

 

 

Återrapportering 

Scenkonstbolaget Västernorrland ska en gång om året hålla en formaliserad 

uppföljningsdialog med den/de personer som kommunerna och regionen utser samt tillse att 

kommunerna och regionen har insyn i bolagets löpande verksamhet för att kunna granska 

att kommunerna och regionens medel används för avsett ändamål. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande Samverkansavtal om samproduktion av film i Västernorrland  

genom Filmfond Västernorrland 2022-12-15 

Bilaga till förvaltningsyttrandet Ansvar och ekonomiska åtaganden, 2022-12-15 

Filmfond Västernorrland, Beslutsunderlag grundat på slutsatser från EU-projektet  

”Etablering filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland 2016 – 2020” 

Förslag till samverkansavtal avseende samproduktion av film i Västernorrland 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

 

att uppdra till kommunstyrelsen att ingå samverkansavtal med Scenkonst Västernorrland, 

Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsviks kommuner och Region 

Västernorrland,  

 

att medfinansiera Filmfond Västernorrland med totalt 200 000 kronor årligen med start 

2023, 

 

att finansieringen tas inom ramen för kommunstyrelsens medfinansiering, 

 

att beslutet gäller under förutsättning att Region Västernorrland och samtliga kommuner  

i länet godkänner samverkansavtalet, 

 

att beslutet gäller under förutsättning att Region Västernorrland och samtliga kommuner  

i länet medfinansierar Filmfond Västernorrland, samt 

 

att beslut gäller under förutsättning att regionens beslut om nytt ägardirektiv för 

Scenkonstbolaget Västernorrland vunnit laga kraft 
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§ 6 KS 19/2023 

 

Trafik med stadsbuss under juli månad efter utvärdering 2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå  

Kommunfullmäktige besluta att återinföra trafik med stadsbussar tillfälligt under juli månad 

2023 för att därefter införas permanent 2024 om det anses befogat utifrån resandefrekvens 

under juli 2023. 

 

Information 

Maria Lindsbo, utredare, informerar om ärendet. Utskottet ges möjlighet att ställa frågor. 

 

Ärendebeskrivning 

Stadstrafiken under juli månad har varit borttagen sedan 2014. Under åren har det inkommit 

motioner, medborgarförslag, synpunkter och önskemål om ett återinförande.  

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2022 att återinföra trafik med stadsbussar under 

juli månad 2022. 

 

Utvärdering  

Statistik från Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) visar att under juli månad 2022 (4-29/7, 

20 dagar) gjordes 95 resor med linje 45 och 1 184 med linje 62, sammanlagt 1 279 resor. 

Detta motsvarar 64 resor per dag.  

 

Samma beräkning för juni månad 2022 (1-30/6, 20 dagar) visar 1 082 resor med linje 45 

och 2 092 med linje 62, sammanlagt 3 174 resor vilket motsvarar 159 resor per dag. Efter 

skolavslutningen var medeltalet 136 resor per dag. 

 

Enligt statistik från KTM för juli månad 2013 var resandet ca 140 personer per dag för 

båda linjerna.  

Statistiken visar att under juli 2022 var resandet 45 % av resandet i juli 2013. 

 

KTM beräknade att kostnaden för stadstrafiken under juli månad 2023 skulle komma att 

uppgå till ca 150 000 kr. Kostnaden stannade på 128 000 kr.  

 

Tilläggas kan att bussbolaget under perioden haft sin elbuss i drift under 8 av 12 timmar per 

dag vilket bidragit till lägre kostnad. 

 

Intäkterna uppgick till 31 340 kr. 
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Förvaltningens bedömning 

Återinförandet av julitrafiken 2022 skedde med mycket kort varsel. Det är inte orimligt att 

anta att information om återinförandet inte nådde alla presumtiva resenärer. Förvaltningen 

föreslår därför att trafiken återinförs tillfälligt under juli månad 2023 för att därefter införas 

permanent 2024 om det anses befogat utifrån resandefrekvensen under juli 2023. 

 

Beslutsplanering 

Allmänna utskottet 2023-01-24 

Kommunstyrelsen 2023-02-07 

Kommunfullmäktige 2023-02-27 

 

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 
- 

Beslutsunderlag/Lagrum 

Förvaltningsyttrande Trafik med stadsbuss under juli efter utvärdering 2023. KS/19/2023-1 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Allmänna utskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå  

Kommunfullmäktige besluta att återinföra trafik med stadsbussar tillfälligt under juli månad 

2023 för att därefter införas permanent 2024 om det anses befogat utifrån resandefrekvens 

under juli 2023. 
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§ 7 KS 121/2022 

 

Motioner och medborgarförslag som inte slutgiltigt avgjorts i 
kommunfullmäktige, juli – december månad 2022 
 
Beslut 
Allmänna utskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta att redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen, två gånger per år, redovisa de 

motioner och medborgarförslag som inte slutgiltigt avgjorts i kommunfullmäktige. 

Redovisning för första halvåret (januari – juni) redovisas fullmäktige i september 2022 och 

perioden juli – december redovisas i februari 2023. 

Där beslutsplanering finns registrerad i ärendehanteringssystemet eller där ärendet varit 

uppe i ett utskott, återfinns datum i kolumnen Beslutsplanering både gällande motioner och 

medborgarförslag. 

I bilaga finns samtliga motioner respektive medborgarförslag som slutligen avgjorts i 

kommunfullmäktige under 2022. 

 

Motioner 
 

Dnr Ärendemening Inlämnat av Beslutsplanering Handläggare 

267/2019 Kompetensförsörjning 
inom offentlig sektor 
(KF 2019-06-24, § 93) 

Socialdemokraterna 
Åsa Sjödén 

AU 2023-05-16 
KS 2023-06-07 
KF 2023-06-19 

Lars-Olov 
Wengelin 

323/2021 Sollefteå kommuns 
vetorätt 
(KF 2021-10-25, § 82) 

Mats Carlbom 
Duvemo 

AU 2022-05-17 
KS 2022-08-16  
KF 2022-09-26 §96 
Återremiss 
Beslutsplanering ej 
fastställd 

Niklas Nordén 

233/2022 Inför ett totalt stopp för 
beslut om vindkraft 
(KF 2022-09-26, §93) 

Linus Källgren 
(partifri) 

Ej fastställd Niklas Nordén 

276/2022 Utred möjligheten till 
gratis kollektivtrafik för 
ålderspensionärer 
(KF 2022-10-31, § 125) 

Socialdemokraterna 
gm Åsa Sjödén 

AU 2023-01-24 
KS 2023-02-07 
KF 2023-02-27 

Maria Lindsbo 

333/2022 Plusboende i Näsåker 
(KF 2022-11-28, § 141) 

Landsbygdspartiet 
Oberoende gm 
Gunilla Fluur  

AU 2023-03-21 
KS 2023-04-14 
KF 2023-04-24 

Niklas Nordén 
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Motioner, forts. 
 

Dnr Ärendemening Inlämnat av Beslutsplanering Handläggare 

335/2022 Motorburen ungdom – 
Framtidens entreprenörer 
(KF 2022-11-28, § 141) 

Socialdemokraterna 
gm John Åberg 

SU 2023-04-17 
KS 2023-05-09 
KF 2023-05-29 

Marie Sundelin 

349/2022 Översyn av vägar och 
avgifter 
(KF 2022-12-19, § 161) 

Landsbygdspartiet 
Oberoende,  
Gunilla Fluur 

Ej fastställd Förslagsställaren; 
tillställes 
parlamentarisk tillfällig 
beredningsgrupp för 
samhällsutv. frågor 

357/2022 Solceller på kommunens 
fastigheter 
(KF 2022-12-19, § 162) 

Socialdemokraterna 
gm Lillemor Edholm 

AU 2023-01-24 
KS 2023-02-07 
KF 2023-02-27 

Joakim Edholm 

361/2022 Göra Kommunfullmäktige 

tillgängligare för 
intresserade medborgare 
(KF 2022-12-19, § 163) 

Landsbygdspartiet 
Oberoende,  
Gunilla Fluur 

AU 2023-03-21 
KS 2023-04-14 
KF 2023-04-24 

Mika Loftbacken 
Niklas Nordén 

365/2022 Näridrottsplats på Remsle 
(KF 2022-12-19, § 164) 

Socialdemokraterna 
gm Lena Österlund 
och Yvonne Eriksson 

Ej fastställd Niklas Nordén 

 

Medborgarförslag 
 

Dnr Ärendemening Inlämnat av Beslutsplanering Handläggare 

279/2021 Portabel handikapp-vänlig 
toalett på Hågestaön 
(KF 2021-10-25, §80) 

Christina 
Waaranperä 

SU 2022-10-17 
KS 2022-11-08,§176 
Återremiss  

Åke Gullersbo 
Jonas Hasselborg 

148/2022 
 

Asfalterad basketplan i 
stadsparken 
(KF 2022-04-25, §31) 

Gabriel 
Waaranperä 

SU 2023-01-23 
KS 2023-02-07 
KF 2023-02-27 

Åke Gullersbo 

214/2022 Ökad stadstrafik med buss 
i Sollefteå centrum 
(KF 2022-09-26, §91) 

Gunnar Wallmark AU 2023-01-24 
KS 2023-02-07 
KF 2023-02-27 

Maria Lindsbo 

277/2022 Stimulera styrketräning 
för äldre 
(KF 2022-10-31, § 124) 

Lars-Göran 
Forslund 

AU 2023-02-21 
KS 2023-03-14 
KF 2023-04-24 

Bengt Åkerlind 

 

 

Elektroniska Medborgarförslag under andra halvåret 2022  

Under andra halvåret 2022 har det inkommit sju elektroniska medborgarförslag varav tre 

varit utlagda för röstning. Fyra inkomna förslag har avfärdats då de inte är att betrakta som 

medborgarförslag.  

Av de tre förslag som lagts ut för röstning har två förslag gått vidare till Kommun-

fullmäktige och där beslutats om vidare beredning i kommunstyrelsen.  

Ett förslag utreds inte vidare med anledning av att förslaget fått för få röster. 
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Motioner och medborgarförslag, slutgiltigt avgjorda under andra halvåret 

Fem motioner och fem medborgarförslag har slutgiltigt avgjorts i Kommunfullmäktige 

under andra halvåret 2022. 

 

Beslutsplanering 

Allmänna utskottet 2023-01-24 

Kommunstyrelsen 2023-02-07 

Kommunfullmäktige 2023-02-27 

 

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 
- 

 

Beslutsunderlag/Lagrum 

Inkomna motioner och medborgarförslag under perioden 2022-07-01 – 2022-12-31 KS/ 

Förvaltningsyttrande, Motioner och medborgarförslag som inte slutgiltigt avgjorts i 

kommunfullmäktige, juli – december månad 2022, KS/ 

Bilaga till ovanstående förvaltningsyttrande, Samtliga motioner och medborgarförslag 

avgjorda under 2022. KS/ 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Allmänna utskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta att redovisningen godkänns. 
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§ 8 KS 357/2022 

 

Svar på motion – Solceller på kommunens fastigheter 
 
Beslut 
Utskottet föreslår  

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta att 

 

Motionens första att-sats bifalles med komplettering att successivt, utifrån solkartan och en 

bedömning av takens konstruktion och livslängd på befintliga fastigheter, utreda 

förutsättningarna för installation av solceller och därefter precisera möjliga solcells-

installationer utifrån beslutad budget. 

Därutöver i samband med varje takbyte/takrenovering och vid nybyggnation utreda såväl 

ekonomiska som byggnadstekniska förutsättningar för att installera solceller. 

 

Motionens andra att-sats avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

Lillemor Edholm (S) har lämnat in en motion gällande ”Solceller på kommunens 

fastigheter”. 

”Utvecklingen av solceller för elproduktion har de senaste åren vart stor. Från att tidigare 

mest varit ett alternativ för sommarstugor, båtar och husvagnar som saknade tillgång till 

elnätet eller som en miljöåtgärd så har produktionen av solel kommit att bli även 

ekonomiskt fördelaktigt. 

 

Ett ekologiskt mer hållbart samhälle kan inte enbart åstadkommas genom enskilda 

individers miljömedvetna val, utan det krävs också kollektiv politisk vilja för att ge 

medborgarna förutsättningarna att leva miljövänligt. 

 

Sollefteå kommun har tagit fram en strategi för att effektivisera användningen av energi. 

Strategin innebär omfattande effektiviseringar avseende byggnader, transporter och 

upphandling. Därmed har kommunen tagit ytterligare ett steg mot ett mer genomgripande 

energi- och klimatarbete. 

Utifrån Solkartan kan man se vilka gynnsamma förhållanden det finns för solel på 

kommunens lokaler.  

Vi föreslår därför: 

- att en utredning gör på vilka lokaler det finns möjligheter att sätta upp solceller på. 

- att se över möjligheten att den el som Kommunen inte kan tillgodogöra sig kan säljas. 

Överskottet bör då gå till Barn – och ungdomsidrotten i kommunen.”  
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Förvaltningens redogörelse 

Sollefteå kommun har som mål att minska energianvändningen. Detta genomförs av det 

kommunala bostadsbolaget som förutom egna bostäder även förvaltar kommunens lokaler, 

med undantag av fritidsavdelningens respektive tekniska enhetens fastigheter. 

Nedanstående redogörelse omfattar samtliga av kommunen ägda fastigheter oavsett 

förvaltare. 

 

Utifrån vikten av en kontinuerlig process för hållbar utveckling och långsiktig, miljö-

mässig hållbarhet är förvaltningens avsikt, i linje med kommunens måldokument utifrån 

Agenda 2030, att:  

 

- successivt, utifrån solkartan och en bedömning av takens konstruktion och livslängd 

på befintliga fastigheter, utreda förutsättningarna för installation av solceller och 

därefter precisera möjliga solcellsinstallationer utifrån beslutad budget. 

 

- i samband med varje takbyte/takrenovering och vid nybyggnation, utreda såväl 

ekonomiska som byggnadstekniska förutsättningar för att installera solceller. 

 

Vad gäller motionärens andra att-sats, avseende kommunens möjlighet att sälja 

överskottsel, bedömer förvaltningen att det inte kommer att vara något överskott av sol-el 

från det kommunala fastighetsbeståndet på överskådlig tid. 

Överskott som skulle uppstå inom tekniska enhetens fastigheter avser de som finns inom 

VA-verksamheten och denna är en reglerad affärsverksamhet varför ett överskott inte kan 

överföras till annan verksamhet.  

 

Beslutsplanering  

Allmänna utskottet 2023-01-24 

Kommunstyrelsen 2023-02-07 

Kommunfullmäktige 2023-02-27 

 

Beslut från förvaltningen 

Utskottet föreslår  

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta att 

 

Motionens första att-sats bifalles med komplettering att successivt, utifrån solkartan och en 

bedömning av takens konstruktion och livslängd på befintliga fastigheter, utreda 

förutsättningarna för installation av solceller och därefter precisera möjliga solcells-

installationer utifrån beslutad budget. 

 

Protokoll AU 2023-01-24
(Signerat, SHA-256 7C8D2C60D849F0A2B7617E877B1B24C424CBA3AA859BE122A1E36D7F1A8C6358)

Sida 23 av 32



 
    

Nämnd/styrelse 

Kommunstyrelsens  

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2023-01-24 

 
 

Sida 

allmänna utskott   

 

Justerarnas signatur 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

24 (31) 

 

Därutöver i samband med varje takbyte/takrenovering och vid nybyggnation utreda såväl 

ekonomiska som byggnadstekniska förutsättningar för att installera solceller. 

 

Motionens andra att-sats avslås. 
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§ 9 KS 281/2022 

 

Reglemente – Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 
mandatperioden 2023-2026 
 
Beslut 
Utskottet föreslår  

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta  

 

att anta Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda för mandat- 

perioden 2023-2026. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till Reglemente för arvoden och ersättningar mandatperioden 2023-2026, har 

framtagits. Förslaget är, i stort, en fortsättning på nu gällande Reglemente för arvoden och 

ersättningar 2019-2022 vilket antogs 2018-06-25 och därefter reviderats med beslut i 

kommunfullmäktige 2021-04-26, § 11. 

 

Revideringen som gjordes gällde i huvudsak fyra avsnitt; 

-  § 8 Förlorad arbetsinkomst, stycke 1-4 

    8.1 Särskilda arbetsförhållanden mm. 

    8.2 Ersättning till förtroendevalda med enskild firma 

samt  

- § 10  Förlorad tjänstepensionsförmån 

 

Från 2023-01-01 genomförs en nationell höjning av procentsatsen för förlorad 

tjänstepensions-förmån från 4,5 % till 6 %.  

Detta är infört i förslag till Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 

mandatperioden 2023-2026, under § 10 Förlorad tjänstepensionsförmån, sidan fyra.   

 

Vid Arvodeskommittén sammanträde 2022-12-07 konstaterades att med fjolårets mer 

omfattande revidering samt den justering som nu gjorts med anledning av nationell höjning 

av procentsats för förlorad tjänstepensionsförmån, kan reglementet lämnas vidare med 

förslag till beslut.  

 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om årsarvoden för förtroendevalda, 

mandatperioden 2023-2026. (Årsarvoden förtroendevalda 2023-2026, KF 2022-04-25, § 

44). 
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Förvaltningens bedömning 

Arvodeskommittén utarbetade en omfattande revidering under våren 2021 och den ändring 

som nu föreslås är i linje med den nationella höjningen av procentsats för förlorad 

tjänstepension. Förvaltningen har inget ytterligare att tillföra. 

 

Beslutsplanering 

Allmänna utskottet 2023-01-24 

Kommunstyrelsen 2023-02-07 

Kommunfullmäktige 2023-02-27 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande, Reglemente för arvoden och ersättningar 2023-2026, KF 2023-02-27 

Reglemente för arvoden och ersättningar 2023-2026, (KS 281/2022), KF 2023-02-27 

Arvoden mandatperioden 2023-2026, (KS 17/2022), KF 2022-04-25, §44 

Reglemente för arvoden och ersättningar 2019-2022 (KS 300/2020) antaget 2018-06-25 

§69, reviderat 2021-04-26, §11. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Arvodeskommittén föreslår 

Allmänna utskottet föreslå 

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

 

att anta Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda för mandat- 

perioden 2023-2026. 
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§ 10 KS 188/2022 

 

Länsgemensam organisation för företagsfrämjande – BizMaker 
 

Allmänna utskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

 

att Sollefteå kommun ställer sig bakom skapandet av en länsgemensam organisation för  

     företagsfrämjande, benämnd BizMaker.  

 

att ansöka om medlemskap i ideella föreningen BizMaker 

 

att medfinansiera BizMaker AB år 2023 (halvår) med 326 719 kr samt fr.o.m. 2024 med  

      653 435 kr per år 

 

att verksamhet finansieras genom anslaget för kommunstyrelsens medfinansiering ID 

81360. 

 

att kommunens årliga medfinansiering av BizMaker gäller tills vidare 

 

att finansieringen villkoras med att BizMaker AB löpande redoviserar sitt 

verksamhetsutfall och ekonomi till kommunstyrelsen 

 

att Sollefteå kommun åtar sig att följa förslaget att medfinansieringen gäller i 12 månader  

     från den tidpunkt när kommunen har sagt upp sitt medlemskap i ideella föreningen  

     BizMaker 

 

Information 

Mikael Näsström, Tillväxtchef, informerar om ärendet. Utskottet ges möjlighet att ställa 

frågor. 

 

Ärendebeskrivning 

I den regionala utvecklingsstrategin finns en prioritering om att utveckla ett sammanhållet 

finansierings-, företags- och innovationsstödsystem. Utifrån detta har regionala 

samverkansrådet (RSR) lett en översyn av stödstrukturerna för företagsfrämjande i 

Västernorrlands län.  

Regionala samverkansrådet utgör grunden för den politiska dialogen och regional I rådet  

ingår förtroendevalda från majoritet och opposition från samtliga kommuner i länet samt 

från Region Västernorrland. 
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Till ovanstående finns en beredningsgrupp bestående av kommunernas tillväxt- eller 

utvecklingschefer, Region Västernorrlands tillväxtchef och länsstyrelsen. 

Beredningsgruppen har utarbetat ett förslag. 

Utifrån beredningsgruppens förslag har det regionala samverkansrådet, vid sitt möte  

2022-12-02, enats om att föreslå länets kommuner och region Västernorrland att långsiktigt  

finansiera och engagera sig i en länsgemensam organisation för företagsfrämjande benämnd 

BizMaker. 

 

Organisationen kommer att bestå av tre affärsområden; inkubator, science park och 

etableringsfrämjande. Den operativa verksamheten kommer att skötas av ett aktiebolag som 

ägs och styrs av en förening där samtliga kommuner och regionen, genom sitt medlemskap,  

kommer att ha inflytande över styrningen av verksamheten. Sammantaget bedöms en 

gemensam organisation öka möjligheterna att koordinera länets främjandesystem och 

förstärka samverkan med organisationer som Bron Innovation, Coompanion, 

Nyföretagarcentrum, ALMI Mitt mfl. 

 

Förvaltningens överväganden 

I förvaltningens överväganden behandlas frågor som är nödvändiga för 

kommunfullmäktiges ställningstaganden. 

 

Gemensam bild av verksamheterna 

I bilaga 1 och 2 beskrivs affärsområdena inkubator, science park och etableringsfrämjande. 

Etableringsfrämjandets huvuduppdrag ska vara att hjälpa utländska företag att hitta 

affärsmöjligheter i regionen. Detta lägger en god grund för ett regionalt hållbart 

investerings-främjande arbete. Verksamheten föreslås få ett tydligare och utvidgat uppdrag 

rörande uppsökande verksamhet, expansionsetableringar samt analys. 

Inkubatorn och science park ska bidra till förnyelse av näringslivet, hållbar tillväxt och 

ökad attraktionskraft. I bilaga 1 och 2 ges en fördjupad beskrivning av vilka verktyg som 

verksamheterna disponerar, hur verksamheterna kvalitetssäkras samt vika interna och 

externa kompetenser man besitter. 

Till ovan ska läggas att i dagsläget är verksamheten inom High Coast Invest helt projekt-

finansierad och verksamheten inom BizMaker är i stor utsträckning projektfinansierad. 

Projekten löper ut i augusti 2023 vilket gör att BixMaker tappar en stor del av sin 

finansiering och High Coast Invest upphör som verksamhet. Enligt förvaltningens 

bedömning är detta inte någon önskvärd utveckling utan de förmågor och potentialer som 

finns inom organisationerna bör tas tillvara och utvecklas enligt förslagen ovan. 

 

Ägarstruktur 

Regionala samverkansrådets förslag är att ideella föreningen BizMaker föreningsstadgar 

ändras så att medlemskap i föreningen förbehålls kommunerna i Västernorrlands län sam 

Region Västernorrland. Föreningens styrelse bemannas av förtroendevalda från 

kommunerna och regionen. 
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Föreningsstyrelsen (ägarstyrelsen) äger 100% av aktierna i BizMaker AB som ansvarar för 

den operativa verksamheten. Föreningsstyrelsen styr bolaget genom följande styrdokument:  

Bolagsordning och ägardirektiv. 

 

De kommuner (Timrå Kramfors och Sollefteå kommuner) som i dagsläget inte är 

medlemmar i föreningen har uppmanats av Regionala rådet att besluta om att ansöka om 

medlemskap i Ideella föreningen BizMaker. 

 

 

Organisationens namn 

Regionala samverkansrådet föreslår att föreningens namn ska vara den ideella föreningen 

BizMaker samt att bolagets beteckning är BizMaker AB. Orsaken till förslaget är att en 

namnändring bedöms innebära ekonomiska kostnader samt att det kommer att ta lång tid 

för företag, organisationer och allmänhet att förstå vad en namnändrad organisation ha för 

roll och funktion. 

Däremot föreslås att affärsområdena ska ses som varumärken och därför bibehålls dagens 

beteckningar, dvs BizMaker Inkubator, BizMaker Science Park samt High Coast Invest 

(etableringsfrämjande). Mycket av kommunikationen vad gäller organisationen bedöms ske 

via ovan nämnda varumärken. 

 

Finansiering 

Regionala samverkansrådets förslag till finansiering baseras på att science park bekostas av 

de kommuner där de fysiska lokaliseringarna finns och att regionen delfinansierar dessa 

med syfte att verksamheten inom science park ska komma hela länet till nytta. Den del av 

inkubator och High Coast Invest som inte regionen finansierar fördelas mellan 

kommunerna efter invånarantal. 

 

 
 

 

Bizmaker och High coast invest

Västernorrland Science park Inkubator Summa High cost invest Total

Härnösand 626 304 561 788 1 188 092 307 200 1 495 292

Kramfors 404 333 404 333 221 100 625 433

Sollefteå 422 438 422 438 231 000 653 438

Sundsvall 2 489 314 2 232 886 4 722 200 1 221 000 5 943 200

Timrå 402 688 402 688 220 200 622 888

Ånge 207 379 207 379 113 400 320 779

Örnsköldsvik 1 398 175 1 254 147 2 652 322 685 800 3 338 122

Regionen 1 602 458 397 543 2 000 000 1 000 000 3 000 000

6 116 251 5 883 202 11 999 452 3 999 700 15 999 152
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Även om finansieringsmodellen ovan ökar kostnaderna för kommunen och regionen 

jämfört med nuvarande kostnader, bedöms följande viktiga fördelar uppnås; 

 

- En tydligare styrmodell där finansiärer även har ett direkt inflytande över hur 

verksamheterna bedrivs. 

- Genom en gemensam och solidarisk finansiering får alla kommuner tillgång till alla 

affärsområdens verktyg, något som inte skulle vara möjligt om varje enskild 

kommun skulle bedriva och finansiera verksamheten själv. 

- Finansieringen består inte av kortsiktiga projektmedel utan av en långsiktig, robust 

grundfinansiering. 

- En gemensam regional finansiering ökar möjligheten att erhålla strategisk 

finansiering från exempelvis Vinnova. 

 

Regionala samverkansrådet föreslår att medfinansieringen ska villkoras med att BizMaker 

löpande redovisar sitt verksamhetsutfall och ekonomi till kommunstyrelsen. 

 

 

Verksamheterna inom den föreslagna organisationen är till sin karaktär långsiktig. För att 

ge organisationen tid och en rimlig planeringshorisont föreslår därför Regionala 

samverkansrådet att kommunernas och regionens medfinansiering ska gälla tills vidare. 

Detta bör dock kombineras med en uppsägningsregel som reglerar hur kommunerna eller 

regionen kan lämna organisationen och sina åtaganden gentemot den. Regionala 

samverkansrådet föreslår 12 månader som tidsperiod mellan uppsägning av medlemskap i 

nämnda förening och när åtagandena slutar gälla. 

 

Noteras bör att för 2023 gäller att kommunerna och regionen ska medfinansiera BizMaker 

AB med ett halvt årsbelopp (6 månader). Bakgrunden är att BizMaker ideella förening 

respektive bolaget har sina stämmor i maj 2023. Föreningen fastställer då en ny 

föreningsstadga enligt avsnittet Ägarstruktur ovan. Vidare fastställs bolagsordning och 

ägardirektiv för bolaget. 

 

Den nya länsgemensamma organisationen för företagsfrämjande, benämnd BizMaker sin 

verksamhet under juni 2023. I det sammanhanget är det viktigt att notera att BizMaker 

tappar en stor del av sin finansiering och att HighCoast Invest upphör som verksamhet i 

augusti 2023. Den ovan nämnda processen är med andra ord tidskritisk. 

 

Under 2022 har regionen och 6 av 7 kommuner fattat ett beslut gällande finansieringen för 

2023 och ett inriktningsbeslut gällande den långsiktiga plattformen. Örnsköldsvik kommun 

har utlovat att medfinansiera BizMaker under 2023 men har ännu inte fattat det långsiktiga 

beslutet. Örnsköldsvik kommer att utvärdera fortsatt engagemang under första kvartalet 

2023 samt fatta beslut om fortsatt deltagande senast september 2023. 
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Regionala samverkansrådet uppmanar regionen och övriga kommuner att stå fast vid sitt 

åtagande och besluta att ställa sig bakom skapandet av en länsgemensam organisation för 

företagsfrämjande. 

 

Förvaltningen gör, utifrån övervägandena ovan, samma bedömning som Regionala 

samverkansrådet. 

 

Beslutsplanering 

Allmänna utskottet 2023-01-24 

Kommunstyrelsen 2023-02-07 

Kommunfullmäktige 2023-02-27 

 

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 

Finansiering via anslaget för kommunstyrelsens medfinansiering 

 

Återrapportering 

Återrapportering genom löpande redovisning av verksamhetsutfall och ekonomi till 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande Länsgemensam organisation för företagsfrämjande - BizMaker 

Protokollsutdrag KS 2022-08-16, §126 BizMaker & High Coast Invest 
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Datum 2023-01-24 


 


Tid Kl. 08:30-10.45 


  


Plats Junselerummet, Kommunhuset Sollefteå 


 


Beslutande Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 


 


Övriga   


närvarande Niklas Nordén, kommundirektör §§ 1-10 
 Siv Sjödin, tf kanslichef §§ 1- 10 


Mikael Näsström, tillväxtchef § 1 och §10  


Maria Lindsbo, utredare § 3,4 och 6 


  


  


  


  


  


  
Underskrifter Protokollet undertecknas elektroniskt av 


  


 Sekreterare Siv Sjödin §1- §10 


  


 Ordförande Johan Andersson (C) §1-§10 


 


 Justerare John Åberg (S) § 1-§10 


 


 


 


Bevis om justering 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag på Sollefteå kommuns digitala 


anslagstavla, www.solleftea.se  
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Närvaro- och tjänstgöringslista 
  


Namn När- Tjg. Reservation Jäv Anteckningar 
 Varo Ers.    


   § §  


        


Ledamöter        


Johan Andersson (C) x      Ordförande 


Kristina Eriksson (C) x       


Thérese Kårén (C) x       


Birgitta Häggkvist (VI) x       


John Åberg (S) x      Justerare 


Ersättare        


Maria Wennberg (C) x       


Daniel Rehnberg (C) x       


Jörgen Åslund (VI) x       


Kjell-Åke Sjöström (V) x       


Mattias Ahlenhed (S) x       


 


 


Val av justerare 


John Åberg (S) utses till justerare. 
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§ 1 KS 7/2023 


 


Informationer 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar tacka för informationerna och lägga dessa till 


handlingarna. 


 


Ärendebeskrivning 


Utskottet ges följande informationer 


 


Näringsliv 


Mikael Näsström, tillväxtchef 


Informerar om:  


• Stadsnät, täckningsgrad och nuläge gällande bredbandsutbyggnaden. 
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§ 2 KS 131/2022 


 


Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens allmänna utskott lämnar förslag till reviderat Reglemente för 


Kommunstyrelsen 2023-2026 vidare utan förslag till beslut. 


 


Ärendebeskrivning 


Reglemente för Kommunstyrelsen har gåtts igenom med följande förslag till ändringar;  


• § 3   Gällande kommunstyrelsens verksamhetsansvar har korrekta verksamhets- 


        benämningar skrivits in. 


• § 7   Delegering från kommunfullmäktige sidan 5; Lag (2021:4) om särskilda  


        begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid -19             


        har upphävts varvid den sjunde strecksatsen tas bort. 


• § 16 Ordföranden, sidan 7 gällande att representera kommunstyrelsen samt  


        gällande närvarorätt i sammanträden och utskott där vice ordföranden  


        föreslås ersätta ordförande enligt paragraftexten. 


 


Ny paragraf § 23 Insynsplatser, är inskrivet i reglementet utifrån beslut i 


Kommunfullmäktige 2022-05-30, §54.  


Tidigare paragraf 23, Utskottens sammansättning och ansvarsområden, är därmed paragraf 


24. 


Därutöver har redaktionella ändringar gjorts såsom två årtal samt en namnändring från 


landsting till region.  


Samtliga förslag till ändringar har gulmarkerats. 


 


Förvaltningens redogörelse 


Förvaltningen har, utifrån nu gällande reglemente, föreslagit ändringar utifrån nu gällande 


benämning av kommunens organisation, lagändring samt beslut i kommunfullmäktige 


2022-05-30 gällande insynsplatser. Till förslaget har även tillförts redaktionella ändringar 


gällande årtal samt en namnändring från landsting till region. 


Därutöver har ett förslag gällande § 16 Ordförande initierats att gälla för ersättare. 
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Förslag till beslut under mötet 


John Åberg (S) föreslår att utskottet lämnar förslag till reviderat Reglemente för 


kommunstyrelsen vidare utan förslag till beslut. 


 


Beslutsplanering 


Allmänna utskottet 2023-01-24 


Kommunstyrelsen 2023-02-07 


Kommunfullmäktige 2023-02-27 


 


Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 
- 


 


Beslutsunderlag/Lagrum 


Förvaltningsyttrande, Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen, KS 131/2022-6 


Förslag till Reglemente till Kommunstyrelsen 2023-2026, KS 131/2022-7 


 


Förvaltningens förslag till beslut 


Allmänna utskottet föreslår 


Kommunstyrelsen föreslå 


Kommunfullmäktige besluta 


att fastställa förslag till reviderat Reglemente för Kommunstyrelsen 2023-2026. 
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§ 3 KS 214/2022 


 


Svar på medborgarförslag – Ökad stadstrafik med buss i  
Sollefteå Centrum 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens allmänna utskottet föreslår 


Kommunstyrelsen föreslå 


Kommunfullmäktige besluta 


  


att ändra sträckningen av linje 345 med hållplats och linjeläggning längs Jämtgatan 


att medborgarförslaget anses besvarat 


 


Information 


Maria Lindsbo, utredare, informerar om ärendet. Utskottet ges möjlighet att ställa frågor. 


 


Ärendebeskrivning 


Gunnar Wallmark, Sollefteå, har lämnat in ett medborgarförslag gällande utökad stadstrafik 


enligt nedan. 


 


Då många av affärerna från centrum flyttas upp till I-21 området, nu senast apoteket och i 


sinom tid även Lidl, så blir många boende på stan berörda av detta och jag tycker att man 


helt enkelt skulle kunna införa fler samt utökade bussturer.  


En sträcka som jag främst vill lyfta fram är en tur som skulle kunna gå nedför Hallstagatan 


och därefter fortsätta längs Storgatan mot busstorget, i stället för att svänga ner på 


Torggatan som den i nuläget gör.  


Enligt en personal på DinTur skulle denna resa endast ta ca 4-5 minuter längre tid och det 


skulle bli lättare för många av dom boende, och främst pensionärer som bor efter Storgatan 


och även boende på Järnvägsgatan, då förslaget också innebär att en ny busshållplats/ 


busskur ska vara i närheten, förslagsvis nära i korsningen Hallstagatan/Storgatan.  


Det finns i princip ingen livsmedelsbutik i närheten och man mer eller mindre måste upp 


till Hågestaområdet nu när även apoteket flyttat dit upp. Många personer har inte möjlighet 


att ta bil, bland annat p.g.a. genom de ökade bränslepriserna och det kan även vara jobbigt 


att gå bort till busstorget för många äldre.  


Därför skulle en lite förändrad bussträckning samt en till hållplats vara till stor hjälp för 


dom som bor på andra sidan stan. 
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Förvaltningens bedömning  


Förvaltningen har haft diskussioner med företrädare för både Din Tur och bussbolaget 


Byberg & Nordin.  


Från bussbolagets sida anser man att det inte är lämpligt att, som förslagsställaren föreslår, 


låta turen gå via Hallstagatan. Denna väg är mycket brant vilket medför stor risk för 


olyckor i samband med dåligt vinterväglag.  


 


Den enda lämpliga sträckningen går via Jämtgatan. En sådan sträckning medför att boende 


på Storgatan 15-17 skulle få ca 300 meter längre gångsträcka i jämförelse med en 


sträckning via Hallstagatan.  


Kostnad för att bygga om del av gatan vid korsningen Jämtgatan-Storgatan för att få till 


svängradien kommer att uppgå till under 10 000 kr.  


 


Beroende på hur många påstigande per dygn hållplatsen får kan det bli aktuellt att bygga en 


plattform med 17 cm kant till en uppskattad kostnad om 300 000 kr. För detta finns dock 


statliga medel att ansöka om. 


 


Initialt kommer den extra körtiden inte att debiteras. Däremot debiteras en kostnad om  


7 kr/km för de extra km som körs varje dag. Årskostnaden uppgår därmed till ca 39 500 kr 


per år + index. Kostnaden kan komma att behöva omvärderas om det visar sig att turlistan 


inte skulle hålla. 


 


Förvaltningen, och även bussbolaget, ser det inte som omöjligt att en sträckning via 


Hallstagatan skulle kunna bli verklighet längre fram i tiden. För detta krävs dock att 


stadsbussarnas linjer som helhet ses över.  


 


Förvaltningen föreslår därför att en ändring av linje 345 och 362 i enlighet med förslaget 


ska införas så snart nödvändiga åtgärder vidtagits. 


 


Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 


 


 


Förslag till beslut under mötet 


Birgitta Häggqvist (VI) och John Åberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 


 


 


Beslutsplanering 


Allmänna utskottet 2023-01-24 


Kommunstyrelsen 2023-02-07 


Kommunfullmäktige 2023-02-27 
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Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 
Beräknad årskostnad cirka 39 500 kronor plus index.  


Ombyggnad av gata beräknas till en kostnad understigande 10 000 kronor.  


Det kan bli aktuellt med en pplattform med 17 cm kant till en uppskattad kostnad om 


300 000 kr. För detta finns statliga medel att ansöka om. 


 


 


Beslutsunderlag/Lagrum 


Svar på medborgarförslag Ökad stadstrafik med buss i Sollefteå Centrum, KS 214/2022- 


Förvaltningsyttrande, Ökad stadstrafik med buss i Sollefteå Centrum, KS 214/2022- 


 


Förvaltningens förslag till beslut 


Förvaltningen föreslår att ändra sträckningen av linje 345 med hållplats och linjeläggning 


längs Jämtgatan samt att medborgarförslaget anses besvarat 
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§ 4 KS 276/2022 


 


Svar på motion – Utred möjligheten till gratis kollektivtrafik för 
ålderspensionärer 
 
Beslut 
Förvaltningen föreslår 


Allmänna utskottet föreslår 


Kommunstyrelsen föreslå 


Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad. 


 


Information 


Maria Lindsbo, utredare, informerar om ärendet. Utskottet ges möjlighet att ställa frågor. 


 


Ärendebeskrivning 


Socialdemokraterna, genom Åsa Sjödén, har lämnat in en motion med följande lydelse. 


”Att åka kollektivt är ett bra sätt att minska utsläppen och värna om vår miljö. 


Kollektivtrafiken i vår kommun består mestadels av bussar anpassade till skoltrafik 


men kan nyttjas av alla innevånare. 


Sedan flera år har vi inte haft stadsbusstrafik under sommaren. Delar av handeln i 


stadskärnan har nu flyttats ut till angränsande områden, tex Apotek. Före sommaren 


lades ett förslag från Kommunala pensionärsrådet samt ett medborgarförslag om att 


köra stadsbussar under juli månad. Det beviljades och under sommaren 2022 gjordes 


ett försök med stadsbussar under juli månad för att möjliggöra för människor att åka 


kollektivt även på sommaren. Vi har ännu inte fått någon redovisning på detta men 


känslan är att det har varit uppskattat. I flera kommuner i vårt län reser pensionärer 


till reducerat pris eller gratis vilket har lett till ökat resande. 


 


Vi föreslår därför att 


Utreda möjligheten att införa gratis Kollektivtrafik med buss för ålderspensionärer i 


Sollefteå kommun.” 


 


Förvaltningens bedömning 


Bland Sveriges 290 kommuner finns flera olika modeller för subventionerad kollektivtrafik 


för seniorer. Beträffande nedre åldersgräns finns 65, 70, 75 och 80 år. 
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Den inlämnade motionen tar sikte på 65 plus. I yttrandet redogörs dock även för kostnader 


för 70- och 75 plus. 


 


Kostnader för 65 plus. 


I Sollefteå kommun finns i skrivande stund 5 620 personer över 65 år. Under 2022 


genomförde dessa personer ca 10 340 resor vilket innebär ca 2 resor per person. Intäkterna 


var ca 283 000 kr. 


2019 fanns 5 473 personer över 65 år. Dessa genomförde 15 057 resor, 2,75 resor per 


person. Intäkterna uppgick till 310 740 kr. 


Nedgången av antalet resor per person kan antas vara covidrelaterad. Om så är fallet kan 


antalet resor antas öka till samma nivå som 2019. Detta skulle medföra 15 455 resor, vilket 


med dagens biljettpris för seniorer om 22 kr per resa skulle innebära en intäktsförlust om ca 


340 00 kr per år. 


 


Kostnader för 70- och 75 plus 


I kommunen finns 4158 personer som är över 70 år och 2 831 som är över 75. Gratis 


kollektivtrafik ger en intäktsförlust om 251 560 kr för 70 plus och 171 275 kr för 75 plus. 


 


I och med denna utredning är motion är besvarad. 


 


Beslutsplanering 


Allmänna utskottet 2023-01-24 


Kommunstyrelsen 2023-02-07 


Kommunfullmäktige 2023-02-27 


 


Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 
Beräkningar på kostnader redovisas under rubrik Kostnader 65 plus respektive rubrik 


Kostnader för 70- och 75 plus ovan. 


 


Beslutsunderlag/Lagrum 


Motion - Utred möjligheten till gratis kollektivtrafik för ålderspensionärer, KS 276/2022 


Svar på motion – Utred möjligheten till gratis kollektivtrafik för ålderspensionärer, KS 


276/2022 


 


Förvaltningens förslag till beslut 


Förvaltningen föreslår att motionen i och med ovanstående utredning, är besvarad. 
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§ 5 KS 338/2022 


 


Filmfond Västernorrland, samverkansavtal om samproduktion av 
film i Västernorrland 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår 


Kommunstyrelsen föreslå 


Kommunfullmäktige besluta 


 


att uppdra till kommunstyrelsen att ingå samverkansavtal med Scenkonst Västernorrland, 


Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsviks kommuner och Region 


Västernorrland,  


 


att medfinansiera Filmfond Västernorrland med totalt 200 000 kronor årligen med start 


2023, 


 


att finansieringen tas inom ramen för kommunstyrelsens medfinansiering, 


 


att beslutet gäller under förutsättning att Region Västernorrland och samtliga kommuner  


i länet godkänner samverkansavtalet, 


 


att beslutet gäller under förutsättning att Region Västernorrland och samtliga kommuner  


i länet medfinansierar Filmfond Västernorrland, samt 


 


att beslut gäller under förutsättning att regionens beslut om nytt ägardirektiv för 


Scenkonstbolaget Västernorrland vunnit laga kraft 


 


Ärendebeskrivning 


Scenkonst Västernorrland AB ansöker, hos Sollefteå kommun, om en årlig finansiering av 


Filmfond Västernorrland om 200 000 kronor. Syftet med en samfinansierad filmfond i 


Västernorrland är att skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat som bidrar till 


tillväxt och sysselsättning, konstnärlig utveckling samt marknadsföring av regionen. 


 


Bakgrund 


Mellan 2016 och 2019 har Scenkonst Västernorrland drivit i EU-projektet ”Etablering av 


filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland”, vilket medfinansierats av Sundsvalls 


kommun. Syftet med projektet var att stärka förutsättningarna för film- och medie-


produktion i Västernorrland genom att marknadsföra länet som inspelningsplats, utveckla 


service till produktionsbolag som vill förlägga sina inspelningar i regionen, kompetens- 
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utveckla filmarbetare samt att utveckla nätverk och kluster för filmföretag i regionen. 


Projektet syftade också till att skapa en långsiktig och hållbar infrastruktur för filmföretag 


och stärka förutsättningarna för att framgångsrikt kunna bedriva filmproduktion i regionen. 


 


Projektet avslutades 30 oktober 2019 och uppnådde i stort sina mål, vilket framkommer i 


dokumentet Filmfond Västernorrland som grundar sig på slutsatser från EU-projektet. 


Genom projektet har det skapats en god infrastruktur för filmproduktion i Västernorrland. 


För att fortsätta utvecklas krävs en etablering av en filmfond för att kunna möjliggöra 


regional medfinansiering till längre filmproduktioner. 


 


Filmfond 


En filmfond innebär medfinansiering av filmproduktion. Det som vanligtvis omnämns som 


filmfond i svensk eller europeisk filmbransch är inte en fond i egentlig mening. Begreppet 


filmfond beskriver verksamheter som drivs av årliga anslag och som investerar villkorade 


samproduktionsmedel i film- och tv-produktioner eller kort- och dokumentär-filmer. En 


filmfond investerar i filmproduktioner och äger därigenom rättigheter i dessa, motsvarande 


det investerade beloppet. Om filmen går med vinst, har filmfonden rätt till procentuell del 


av vinsten motsvarande ägardelen i filmen. En filmfond kan också bidra till att samla 


tekniska och personella resurser i regionen samt hjälpa till att sammanföra produktioner 


med de tillgångar som finns i regionen.  


En förutsättning för att kunna locka längre produktioner till en region är att regional 


medfinansiering kan erbjudas. Valet av inspelningsplats bygger i regel på att regionen, där 


inspelningen sker, går in med medfinansiering motsvarande cirka 10% av produktionens 


totala budget. I Västernorrland saknas idag tillräcklig regional medfinansiering för att ta 


emot större produktioner. 


Det finns idag fyra regionala filmfonder i Sverige; Film i Väst, Film i Skåne, Filmpool 


Nord och Film i Stockholm. Det saknas idag möjligheter för produktion av långfilm och tv-


dramaserier i det stora geografiska området mellan Stockholm och Norrbotten.  


 


I slutsatserna från EU-projektet, i dokumentet Filmfond Västernorrland, görs bedömningen 


att det både finns behov av och utrymme för ytterligare en produktionsregion i vår del av 


landet. 


 


Syfte 


Syftet med att etablera Filmfond Västernorrland är att skapa ett hållbart och attraktivt 


filmproduktionsklimat som bidrar till tillväxt och sysselsättning, konstnärlig utveckling 


samt marknadsföring av regionen. 
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Inriktningsmål för Filmfond Västernorrland 


- Kontinuerligt locka större film- och TV- produktioner till regionen 


- Minst en tv-dramaserie eller två till fyra långfilmer samt ett ökat antal kort- och 


dokumentärfilmer ska årligen spelas in i regionen 


- Utveckla filmnäringen i regionen 


- Bidra till en långsiktigt hållbar arbetsmarknad för filmarbetare där både kön och 


mångfald beaktas 


- Bidra till positiv regionalekonomisk effekt 


- Återkommande ge film- och tv-publiken möjlighet att uppleva berättelser av 


god kvalitet med personer, platser och perspektiv från Västernorrland 


- Bidra till ett stärkt västernorrländskt självförtroende 


 


Åtagande 


Det föreslås att Sollefteå kommun åtar sig att medfinansiera filmfonden med  


200 000 kronor 2023, under förutsättning att Region Västernorrland och samtliga övriga 


kommuner i länet medfinansierar filmfonden.  


Det samverkansavtal som upprättas gäller från och med 1 januari 2023 till 31 december 


2023. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget. Parterna har en gemensam intention 


att avtalet ska förlängas efter avtalstidens slut och att denna samverkan är en långsiktig 


satsning vilket för Sollefteå kommun innebär en årlig medfinansiering om 200 000 kronor. 


Scenkonst Västernorrland AB (Film Västernorrland) föreslås administrera och driva 


filmfonden, vilken måste drivas i aktiebolagsform. Fonden behöver drivas som aktiebolag 


för att kunna ingå i samproduktionsavtal med andra produktionsbolag, vilket innebär att 


fonden får ett ägande i filmen.  


Uppdraget att driva filmfonden ges genom ett nytt ägardirektiv till Scenkonst 


Västernorrland. 


 


Förvaltningens bedömning 


Förvaltningen bedömer att syftet med filmfonden är i linje med kommunens övergripande  


Måldokument samt Tillväxtstrategi 2035. 


En filmfond skapar förutsättningar för att nya arbetstillfällen genereras och nya företag 


bildas. Ett ökat antal film- och tv-produktioner som årligen spelas in i regionen kan ge 


publicitet och marknadsföring av regionen och bidra till ökad attraktivitet för platserna 


Sollefteå och Västernorrland. 


 


Beslutet att ingå samverkansavtal och medfinansiera en regional filmfond gäller under 


förutsättning att Region Västernorrland och samtliga av länets kommuner fattar beslut om 


att medfinansiera filmfonden. 
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Ekonomisk hållbarhet - Hållbar tillväxt 


Finansiering för en filmfond tas inom ramen för Kommunstyrelsens medfinansiering. 


Film- och tv-produktioner kan leda till regionalekonomisk tillväxt genom att en stor del av 


en films budget spenderas på inspelningsorten. Varje regionalt satsad krona beräknas ge 


fyra tillbaka i spenderade medel i regionen vid en fullt utvecklad filmfond. 


(Beslutsunderlag grundat på slutsatser från EU-projektet). 


Social hållbarhet - Hållbar människa 


Filmproduktion kan bidra till att skapa en attraktiv region och leda till stärkt identitet och 


stolthet hos invånare. Film är ett område som attraherar unga människor, något som på sikt 


kan påverka befolkningsutvecklingen.   


Nya arbetstillfällen skapas genom att många filmarbetare behöver anlitas lokalt vilket 


stimulerar företagande eftersom många som arbetar med film har eget företag. 


Miljömässig hållbarhet - Klimatneutrala 


Filmproduktion är en relativt resurskrävande bransch. Filmfonden bör därför prioritera 


hållbara filmproduktioner och göra medvetna val av förbrukningsmaterial, transporter och 


resor, energianvändning samt mat och dryck. 


 


 


Beslutsplanering 


Allmänna utskottet 2023-01-24 


Kommunstyrelsen 2023-02-07 


Kommunfullmäktige 2023-02-27 
 
 


Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 


En årlig finansiering om 200 000 kronor som tas inom ramen för Kommunstyrelsens 


medfinansiering. 


 


 


Återrapportering 


Scenkonstbolaget Västernorrland ska en gång om året hålla en formaliserad 


uppföljningsdialog med den/de personer som kommunerna och regionen utser samt tillse att 


kommunerna och regionen har insyn i bolagets löpande verksamhet för att kunna granska 


att kommunerna och regionens medel används för avsett ändamål. 
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Beslutsunderlag 


Förvaltningsyttrande Samverkansavtal om samproduktion av film i Västernorrland  


genom Filmfond Västernorrland 2022-12-15 


Bilaga till förvaltningsyttrandet Ansvar och ekonomiska åtaganden, 2022-12-15 


Filmfond Västernorrland, Beslutsunderlag grundat på slutsatser från EU-projektet  


”Etablering filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland 2016 – 2020” 


Förslag till samverkansavtal avseende samproduktion av film i Västernorrland 


 


 


Förvaltningens förslag till beslut 


Arbetsutskottet föreslår 


Kommunstyrelsen föreslå 


Kommunfullmäktige besluta 


 


att uppdra till kommunstyrelsen att ingå samverkansavtal med Scenkonst Västernorrland, 


Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsviks kommuner och Region 


Västernorrland,  


 


att medfinansiera Filmfond Västernorrland med totalt 200 000 kronor årligen med start 


2023, 


 


att finansieringen tas inom ramen för kommunstyrelsens medfinansiering, 


 


att beslutet gäller under förutsättning att Region Västernorrland och samtliga kommuner  


i länet godkänner samverkansavtalet, 


 


att beslutet gäller under förutsättning att Region Västernorrland och samtliga kommuner  


i länet medfinansierar Filmfond Västernorrland, samt 


 


att beslut gäller under förutsättning att regionens beslut om nytt ägardirektiv för 


Scenkonstbolaget Västernorrland vunnit laga kraft 
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§ 6 KS 19/2023 


 


Trafik med stadsbuss under juli månad efter utvärdering 2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottet föreslår 


Kommunstyrelsen föreslå  


Kommunfullmäktige besluta att återinföra trafik med stadsbussar tillfälligt under juli månad 


2023 för att därefter införas permanent 2024 om det anses befogat utifrån resandefrekvens 


under juli 2023. 


 


Information 


Maria Lindsbo, utredare, informerar om ärendet. Utskottet ges möjlighet att ställa frågor. 


 


Ärendebeskrivning 


Stadstrafiken under juli månad har varit borttagen sedan 2014. Under åren har det inkommit 


motioner, medborgarförslag, synpunkter och önskemål om ett återinförande.  


Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2022 att återinföra trafik med stadsbussar under 


juli månad 2022. 


 


Utvärdering  


Statistik från Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) visar att under juli månad 2022 (4-29/7, 


20 dagar) gjordes 95 resor med linje 45 och 1 184 med linje 62, sammanlagt 1 279 resor. 


Detta motsvarar 64 resor per dag.  


 


Samma beräkning för juni månad 2022 (1-30/6, 20 dagar) visar 1 082 resor med linje 45 


och 2 092 med linje 62, sammanlagt 3 174 resor vilket motsvarar 159 resor per dag. Efter 


skolavslutningen var medeltalet 136 resor per dag. 


 


Enligt statistik från KTM för juli månad 2013 var resandet ca 140 personer per dag för 


båda linjerna.  


Statistiken visar att under juli 2022 var resandet 45 % av resandet i juli 2013. 


 


KTM beräknade att kostnaden för stadstrafiken under juli månad 2023 skulle komma att 


uppgå till ca 150 000 kr. Kostnaden stannade på 128 000 kr.  


 


Tilläggas kan att bussbolaget under perioden haft sin elbuss i drift under 8 av 12 timmar per 


dag vilket bidragit till lägre kostnad. 


 


Intäkterna uppgick till 31 340 kr. 
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Förvaltningens bedömning 


Återinförandet av julitrafiken 2022 skedde med mycket kort varsel. Det är inte orimligt att 


anta att information om återinförandet inte nådde alla presumtiva resenärer. Förvaltningen 


föreslår därför att trafiken återinförs tillfälligt under juli månad 2023 för att därefter införas 


permanent 2024 om det anses befogat utifrån resandefrekvensen under juli 2023. 


 


Beslutsplanering 


Allmänna utskottet 2023-01-24 


Kommunstyrelsen 2023-02-07 


Kommunfullmäktige 2023-02-27 


 


Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 
- 


Beslutsunderlag/Lagrum 


Förvaltningsyttrande Trafik med stadsbuss under juli efter utvärdering 2023. KS/19/2023-1 


 


Förvaltningens förslag till beslut 


Allmänna utskottet föreslår 


Kommunstyrelsen föreslå  


Kommunfullmäktige besluta att återinföra trafik med stadsbussar tillfälligt under juli månad 


2023 för att därefter införas permanent 2024 om det anses befogat utifrån resandefrekvens 


under juli 2023. 
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§ 7 KS 121/2022 


 


Motioner och medborgarförslag som inte slutgiltigt avgjorts i 
kommunfullmäktige, juli – december månad 2022 
 
Beslut 
Allmänna utskottet föreslår 


Kommunstyrelsen föreslå 


Kommunfullmäktige besluta att redovisningen godkänns. 


 


Ärendebeskrivning 


Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen, två gånger per år, redovisa de 


motioner och medborgarförslag som inte slutgiltigt avgjorts i kommunfullmäktige. 


Redovisning för första halvåret (januari – juni) redovisas fullmäktige i september 2022 och 


perioden juli – december redovisas i februari 2023. 


Där beslutsplanering finns registrerad i ärendehanteringssystemet eller där ärendet varit 


uppe i ett utskott, återfinns datum i kolumnen Beslutsplanering både gällande motioner och 


medborgarförslag. 


I bilaga finns samtliga motioner respektive medborgarförslag som slutligen avgjorts i 


kommunfullmäktige under 2022. 


 


Motioner 
 


Dnr Ärendemening Inlämnat av Beslutsplanering Handläggare 


267/2019 Kompetensförsörjning 
inom offentlig sektor 
(KF 2019-06-24, § 93) 


Socialdemokraterna 
Åsa Sjödén 


AU 2023-05-16 
KS 2023-06-07 
KF 2023-06-19 


Lars-Olov 
Wengelin 


323/2021 Sollefteå kommuns 
vetorätt 
(KF 2021-10-25, § 82) 


Mats Carlbom 
Duvemo 


AU 2022-05-17 
KS 2022-08-16  
KF 2022-09-26 §96 
Återremiss 
Beslutsplanering ej 
fastställd 


Niklas Nordén 


233/2022 Inför ett totalt stopp för 
beslut om vindkraft 
(KF 2022-09-26, §93) 


Linus Källgren 
(partifri) 


Ej fastställd Niklas Nordén 


276/2022 Utred möjligheten till 
gratis kollektivtrafik för 
ålderspensionärer 
(KF 2022-10-31, § 125) 


Socialdemokraterna 
gm Åsa Sjödén 


AU 2023-01-24 
KS 2023-02-07 
KF 2023-02-27 


Maria Lindsbo 


333/2022 Plusboende i Näsåker 
(KF 2022-11-28, § 141) 


Landsbygdspartiet 
Oberoende gm 
Gunilla Fluur  


AU 2023-03-21 
KS 2023-04-14 
KF 2023-04-24 


Niklas Nordén 
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Motioner, forts. 
 


Dnr Ärendemening Inlämnat av Beslutsplanering Handläggare 


335/2022 Motorburen ungdom – 
Framtidens entreprenörer 
(KF 2022-11-28, § 141) 


Socialdemokraterna 
gm John Åberg 


SU 2023-04-17 
KS 2023-05-09 
KF 2023-05-29 


Marie Sundelin 


349/2022 Översyn av vägar och 
avgifter 
(KF 2022-12-19, § 161) 


Landsbygdspartiet 
Oberoende,  
Gunilla Fluur 


Ej fastställd Förslagsställaren; 
tillställes 
parlamentarisk tillfällig 
beredningsgrupp för 
samhällsutv. frågor 


357/2022 Solceller på kommunens 
fastigheter 
(KF 2022-12-19, § 162) 


Socialdemokraterna 
gm Lillemor Edholm 


AU 2023-01-24 
KS 2023-02-07 
KF 2023-02-27 


Joakim Edholm 


361/2022 Göra Kommunfullmäktige 


tillgängligare för 
intresserade medborgare 
(KF 2022-12-19, § 163) 


Landsbygdspartiet 
Oberoende,  
Gunilla Fluur 


AU 2023-03-21 
KS 2023-04-14 
KF 2023-04-24 


Mika Loftbacken 
Niklas Nordén 


365/2022 Näridrottsplats på Remsle 
(KF 2022-12-19, § 164) 


Socialdemokraterna 
gm Lena Österlund 
och Yvonne Eriksson 


Ej fastställd Niklas Nordén 


 


Medborgarförslag 
 


Dnr Ärendemening Inlämnat av Beslutsplanering Handläggare 


279/2021 Portabel handikapp-vänlig 
toalett på Hågestaön 
(KF 2021-10-25, §80) 


Christina 
Waaranperä 


SU 2022-10-17 
KS 2022-11-08,§176 
Återremiss  


Åke Gullersbo 
Jonas Hasselborg 


148/2022 
 


Asfalterad basketplan i 
stadsparken 
(KF 2022-04-25, §31) 


Gabriel 
Waaranperä 


SU 2023-01-23 
KS 2023-02-07 
KF 2023-02-27 


Åke Gullersbo 


214/2022 Ökad stadstrafik med buss 
i Sollefteå centrum 
(KF 2022-09-26, §91) 


Gunnar Wallmark AU 2023-01-24 
KS 2023-02-07 
KF 2023-02-27 


Maria Lindsbo 


277/2022 Stimulera styrketräning 
för äldre 
(KF 2022-10-31, § 124) 


Lars-Göran 
Forslund 


AU 2023-02-21 
KS 2023-03-14 
KF 2023-04-24 


Bengt Åkerlind 


 


 


Elektroniska Medborgarförslag under andra halvåret 2022  


Under andra halvåret 2022 har det inkommit sju elektroniska medborgarförslag varav tre 


varit utlagda för röstning. Fyra inkomna förslag har avfärdats då de inte är att betrakta som 


medborgarförslag.  


Av de tre förslag som lagts ut för röstning har två förslag gått vidare till Kommun-


fullmäktige och där beslutats om vidare beredning i kommunstyrelsen.  


Ett förslag utreds inte vidare med anledning av att förslaget fått för få röster. 
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Motioner och medborgarförslag, slutgiltigt avgjorda under andra halvåret 


Fem motioner och fem medborgarförslag har slutgiltigt avgjorts i Kommunfullmäktige 


under andra halvåret 2022. 


 


Beslutsplanering 


Allmänna utskottet 2023-01-24 


Kommunstyrelsen 2023-02-07 


Kommunfullmäktige 2023-02-27 


 


Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 
- 


 


Beslutsunderlag/Lagrum 


Inkomna motioner och medborgarförslag under perioden 2022-07-01 – 2022-12-31 KS/ 


Förvaltningsyttrande, Motioner och medborgarförslag som inte slutgiltigt avgjorts i 


kommunfullmäktige, juli – december månad 2022, KS/ 


Bilaga till ovanstående förvaltningsyttrande, Samtliga motioner och medborgarförslag 


avgjorda under 2022. KS/ 


 


Förvaltningens förslag till beslut 


Allmänna utskottet föreslår 


Kommunstyrelsen föreslå 


Kommunfullmäktige besluta att redovisningen godkänns. 
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§ 8 KS 357/2022 


 


Svar på motion – Solceller på kommunens fastigheter 
 
Beslut 
Utskottet föreslår  


Kommunstyrelsen föreslå 


Kommunfullmäktige att besluta att 


 


Motionens första att-sats bifalles med komplettering att successivt, utifrån solkartan och en 


bedömning av takens konstruktion och livslängd på befintliga fastigheter, utreda 


förutsättningarna för installation av solceller och därefter precisera möjliga solcells-


installationer utifrån beslutad budget. 


Därutöver i samband med varje takbyte/takrenovering och vid nybyggnation utreda såväl 


ekonomiska som byggnadstekniska förutsättningar för att installera solceller. 


 


Motionens andra att-sats avslås. 


 


Ärendebeskrivning 


Lillemor Edholm (S) har lämnat in en motion gällande ”Solceller på kommunens 


fastigheter”. 


”Utvecklingen av solceller för elproduktion har de senaste åren vart stor. Från att tidigare 


mest varit ett alternativ för sommarstugor, båtar och husvagnar som saknade tillgång till 


elnätet eller som en miljöåtgärd så har produktionen av solel kommit att bli även 


ekonomiskt fördelaktigt. 


 


Ett ekologiskt mer hållbart samhälle kan inte enbart åstadkommas genom enskilda 


individers miljömedvetna val, utan det krävs också kollektiv politisk vilja för att ge 


medborgarna förutsättningarna att leva miljövänligt. 


 


Sollefteå kommun har tagit fram en strategi för att effektivisera användningen av energi. 


Strategin innebär omfattande effektiviseringar avseende byggnader, transporter och 


upphandling. Därmed har kommunen tagit ytterligare ett steg mot ett mer genomgripande 


energi- och klimatarbete. 


Utifrån Solkartan kan man se vilka gynnsamma förhållanden det finns för solel på 


kommunens lokaler.  


Vi föreslår därför: 


- att en utredning gör på vilka lokaler det finns möjligheter att sätta upp solceller på. 


- att se över möjligheten att den el som Kommunen inte kan tillgodogöra sig kan säljas. 


Överskottet bör då gå till Barn – och ungdomsidrotten i kommunen.”  
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Förvaltningens redogörelse 


Sollefteå kommun har som mål att minska energianvändningen. Detta genomförs av det 


kommunala bostadsbolaget som förutom egna bostäder även förvaltar kommunens lokaler, 


med undantag av fritidsavdelningens respektive tekniska enhetens fastigheter. 


Nedanstående redogörelse omfattar samtliga av kommunen ägda fastigheter oavsett 


förvaltare. 


 


Utifrån vikten av en kontinuerlig process för hållbar utveckling och långsiktig, miljö-


mässig hållbarhet är förvaltningens avsikt, i linje med kommunens måldokument utifrån 


Agenda 2030, att:  


 


- successivt, utifrån solkartan och en bedömning av takens konstruktion och livslängd 


på befintliga fastigheter, utreda förutsättningarna för installation av solceller och 


därefter precisera möjliga solcellsinstallationer utifrån beslutad budget. 


 


- i samband med varje takbyte/takrenovering och vid nybyggnation, utreda såväl 


ekonomiska som byggnadstekniska förutsättningar för att installera solceller. 


 


Vad gäller motionärens andra att-sats, avseende kommunens möjlighet att sälja 


överskottsel, bedömer förvaltningen att det inte kommer att vara något överskott av sol-el 


från det kommunala fastighetsbeståndet på överskådlig tid. 


Överskott som skulle uppstå inom tekniska enhetens fastigheter avser de som finns inom 


VA-verksamheten och denna är en reglerad affärsverksamhet varför ett överskott inte kan 


överföras till annan verksamhet.  


 


Beslutsplanering  


Allmänna utskottet 2023-01-24 


Kommunstyrelsen 2023-02-07 


Kommunfullmäktige 2023-02-27 


 


Beslut från förvaltningen 


Utskottet föreslår  


Kommunstyrelsen föreslå 


Kommunfullmäktige att besluta att 


 


Motionens första att-sats bifalles med komplettering att successivt, utifrån solkartan och en 


bedömning av takens konstruktion och livslängd på befintliga fastigheter, utreda 


förutsättningarna för installation av solceller och därefter precisera möjliga solcells-


installationer utifrån beslutad budget. 
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Därutöver i samband med varje takbyte/takrenovering och vid nybyggnation utreda såväl 


ekonomiska som byggnadstekniska förutsättningar för att installera solceller. 


 


Motionens andra att-sats avslås. 
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§ 9 KS 281/2022 


 


Reglemente – Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 
mandatperioden 2023-2026 
 
Beslut 
Utskottet föreslår  


Kommunstyrelsen föreslå 


Kommunfullmäktige att besluta  


 


att anta Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda för mandat- 


perioden 2023-2026. 


 


Ärendebeskrivning 


Ett förslag till Reglemente för arvoden och ersättningar mandatperioden 2023-2026, har 


framtagits. Förslaget är, i stort, en fortsättning på nu gällande Reglemente för arvoden och 


ersättningar 2019-2022 vilket antogs 2018-06-25 och därefter reviderats med beslut i 


kommunfullmäktige 2021-04-26, § 11. 


 


Revideringen som gjordes gällde i huvudsak fyra avsnitt; 


-  § 8 Förlorad arbetsinkomst, stycke 1-4 


    8.1 Särskilda arbetsförhållanden mm. 


    8.2 Ersättning till förtroendevalda med enskild firma 


samt  


- § 10  Förlorad tjänstepensionsförmån 


 


Från 2023-01-01 genomförs en nationell höjning av procentsatsen för förlorad 


tjänstepensions-förmån från 4,5 % till 6 %.  


Detta är infört i förslag till Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 


mandatperioden 2023-2026, under § 10 Förlorad tjänstepensionsförmån, sidan fyra.   


 


Vid Arvodeskommittén sammanträde 2022-12-07 konstaterades att med fjolårets mer 


omfattande revidering samt den justering som nu gjorts med anledning av nationell höjning 


av procentsats för förlorad tjänstepensionsförmån, kan reglementet lämnas vidare med 


förslag till beslut.  


 


Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om årsarvoden för förtroendevalda, 


mandatperioden 2023-2026. (Årsarvoden förtroendevalda 2023-2026, KF 2022-04-25, § 


44). 
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Förvaltningens bedömning 


Arvodeskommittén utarbetade en omfattande revidering under våren 2021 och den ändring 


som nu föreslås är i linje med den nationella höjningen av procentsats för förlorad 


tjänstepension. Förvaltningen har inget ytterligare att tillföra. 


 


Beslutsplanering 


Allmänna utskottet 2023-01-24 


Kommunstyrelsen 2023-02-07 


Kommunfullmäktige 2023-02-27 


 


Beslutsunderlag 


Förvaltningsyttrande, Reglemente för arvoden och ersättningar 2023-2026, KF 2023-02-27 


Reglemente för arvoden och ersättningar 2023-2026, (KS 281/2022), KF 2023-02-27 


Arvoden mandatperioden 2023-2026, (KS 17/2022), KF 2022-04-25, §44 


Reglemente för arvoden och ersättningar 2019-2022 (KS 300/2020) antaget 2018-06-25 


§69, reviderat 2021-04-26, §11. 


 


Förvaltningens förslag till beslut 


Arvodeskommittén föreslår 


Allmänna utskottet föreslå 


Kommunstyrelsen föreslå 


Kommunfullmäktige besluta 


 


att anta Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda för mandat- 


perioden 2023-2026. 
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§ 10 KS 188/2022 


 


Länsgemensam organisation för företagsfrämjande – BizMaker 
 


Allmänna utskottet föreslår 


Kommunstyrelsen föreslå 


Kommunfullmäktige besluta 


 


att Sollefteå kommun ställer sig bakom skapandet av en länsgemensam organisation för  


     företagsfrämjande, benämnd BizMaker.  


 


att ansöka om medlemskap i ideella föreningen BizMaker 


 


att medfinansiera BizMaker AB år 2023 (halvår) med 326 719 kr samt fr.o.m. 2024 med  


      653 435 kr per år 


 


att verksamhet finansieras genom anslaget för kommunstyrelsens medfinansiering ID 


81360. 


 


att kommunens årliga medfinansiering av BizMaker gäller tills vidare 


 


att finansieringen villkoras med att BizMaker AB löpande redoviserar sitt 


verksamhetsutfall och ekonomi till kommunstyrelsen 


 


att Sollefteå kommun åtar sig att följa förslaget att medfinansieringen gäller i 12 månader  


     från den tidpunkt när kommunen har sagt upp sitt medlemskap i ideella föreningen  


     BizMaker 


 


Information 


Mikael Näsström, Tillväxtchef, informerar om ärendet. Utskottet ges möjlighet att ställa 


frågor. 


 


Ärendebeskrivning 


I den regionala utvecklingsstrategin finns en prioritering om att utveckla ett sammanhållet 


finansierings-, företags- och innovationsstödsystem. Utifrån detta har regionala 


samverkansrådet (RSR) lett en översyn av stödstrukturerna för företagsfrämjande i 


Västernorrlands län.  


Regionala samverkansrådet utgör grunden för den politiska dialogen och regional I rådet  


ingår förtroendevalda från majoritet och opposition från samtliga kommuner i länet samt 


från Region Västernorrland. 
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Till ovanstående finns en beredningsgrupp bestående av kommunernas tillväxt- eller 


utvecklingschefer, Region Västernorrlands tillväxtchef och länsstyrelsen. 


Beredningsgruppen har utarbetat ett förslag. 


Utifrån beredningsgruppens förslag har det regionala samverkansrådet, vid sitt möte  


2022-12-02, enats om att föreslå länets kommuner och region Västernorrland att långsiktigt  


finansiera och engagera sig i en länsgemensam organisation för företagsfrämjande benämnd 


BizMaker. 


 


Organisationen kommer att bestå av tre affärsområden; inkubator, science park och 


etableringsfrämjande. Den operativa verksamheten kommer att skötas av ett aktiebolag som 


ägs och styrs av en förening där samtliga kommuner och regionen, genom sitt medlemskap,  


kommer att ha inflytande över styrningen av verksamheten. Sammantaget bedöms en 


gemensam organisation öka möjligheterna att koordinera länets främjandesystem och 


förstärka samverkan med organisationer som Bron Innovation, Coompanion, 


Nyföretagarcentrum, ALMI Mitt mfl. 


 


Förvaltningens överväganden 


I förvaltningens överväganden behandlas frågor som är nödvändiga för 


kommunfullmäktiges ställningstaganden. 


 


Gemensam bild av verksamheterna 


I bilaga 1 och 2 beskrivs affärsområdena inkubator, science park och etableringsfrämjande. 


Etableringsfrämjandets huvuduppdrag ska vara att hjälpa utländska företag att hitta 


affärsmöjligheter i regionen. Detta lägger en god grund för ett regionalt hållbart 


investerings-främjande arbete. Verksamheten föreslås få ett tydligare och utvidgat uppdrag 


rörande uppsökande verksamhet, expansionsetableringar samt analys. 


Inkubatorn och science park ska bidra till förnyelse av näringslivet, hållbar tillväxt och 


ökad attraktionskraft. I bilaga 1 och 2 ges en fördjupad beskrivning av vilka verktyg som 


verksamheterna disponerar, hur verksamheterna kvalitetssäkras samt vika interna och 


externa kompetenser man besitter. 


Till ovan ska läggas att i dagsläget är verksamheten inom High Coast Invest helt projekt-


finansierad och verksamheten inom BizMaker är i stor utsträckning projektfinansierad. 


Projekten löper ut i augusti 2023 vilket gör att BixMaker tappar en stor del av sin 


finansiering och High Coast Invest upphör som verksamhet. Enligt förvaltningens 


bedömning är detta inte någon önskvärd utveckling utan de förmågor och potentialer som 


finns inom organisationerna bör tas tillvara och utvecklas enligt förslagen ovan. 


 


Ägarstruktur 


Regionala samverkansrådets förslag är att ideella föreningen BizMaker föreningsstadgar 


ändras så att medlemskap i föreningen förbehålls kommunerna i Västernorrlands län sam 


Region Västernorrland. Föreningens styrelse bemannas av förtroendevalda från 


kommunerna och regionen. 
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Föreningsstyrelsen (ägarstyrelsen) äger 100% av aktierna i BizMaker AB som ansvarar för 


den operativa verksamheten. Föreningsstyrelsen styr bolaget genom följande styrdokument:  


Bolagsordning och ägardirektiv. 


 


De kommuner (Timrå Kramfors och Sollefteå kommuner) som i dagsläget inte är 


medlemmar i föreningen har uppmanats av Regionala rådet att besluta om att ansöka om 


medlemskap i Ideella föreningen BizMaker. 


 


 


Organisationens namn 


Regionala samverkansrådet föreslår att föreningens namn ska vara den ideella föreningen 


BizMaker samt att bolagets beteckning är BizMaker AB. Orsaken till förslaget är att en 


namnändring bedöms innebära ekonomiska kostnader samt att det kommer att ta lång tid 


för företag, organisationer och allmänhet att förstå vad en namnändrad organisation ha för 


roll och funktion. 


Däremot föreslås att affärsområdena ska ses som varumärken och därför bibehålls dagens 


beteckningar, dvs BizMaker Inkubator, BizMaker Science Park samt High Coast Invest 


(etableringsfrämjande). Mycket av kommunikationen vad gäller organisationen bedöms ske 


via ovan nämnda varumärken. 


 


Finansiering 


Regionala samverkansrådets förslag till finansiering baseras på att science park bekostas av 


de kommuner där de fysiska lokaliseringarna finns och att regionen delfinansierar dessa 


med syfte att verksamheten inom science park ska komma hela länet till nytta. Den del av 


inkubator och High Coast Invest som inte regionen finansierar fördelas mellan 


kommunerna efter invånarantal. 


 


 
 


 


Bizmaker och High coast invest


Västernorrland Science park Inkubator Summa High cost invest Total


Härnösand 626 304 561 788 1 188 092 307 200 1 495 292


Kramfors 404 333 404 333 221 100 625 433


Sollefteå 422 438 422 438 231 000 653 438


Sundsvall 2 489 314 2 232 886 4 722 200 1 221 000 5 943 200


Timrå 402 688 402 688 220 200 622 888


Ånge 207 379 207 379 113 400 320 779


Örnsköldsvik 1 398 175 1 254 147 2 652 322 685 800 3 338 122


Regionen 1 602 458 397 543 2 000 000 1 000 000 3 000 000


6 116 251 5 883 202 11 999 452 3 999 700 15 999 152
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Även om finansieringsmodellen ovan ökar kostnaderna för kommunen och regionen 


jämfört med nuvarande kostnader, bedöms följande viktiga fördelar uppnås; 


 


- En tydligare styrmodell där finansiärer även har ett direkt inflytande över hur 


verksamheterna bedrivs. 


- Genom en gemensam och solidarisk finansiering får alla kommuner tillgång till alla 


affärsområdens verktyg, något som inte skulle vara möjligt om varje enskild 


kommun skulle bedriva och finansiera verksamheten själv. 


- Finansieringen består inte av kortsiktiga projektmedel utan av en långsiktig, robust 


grundfinansiering. 


- En gemensam regional finansiering ökar möjligheten att erhålla strategisk 


finansiering från exempelvis Vinnova. 


 


Regionala samverkansrådet föreslår att medfinansieringen ska villkoras med att BizMaker 


löpande redovisar sitt verksamhetsutfall och ekonomi till kommunstyrelsen. 


 


 


Verksamheterna inom den föreslagna organisationen är till sin karaktär långsiktig. För att 


ge organisationen tid och en rimlig planeringshorisont föreslår därför Regionala 


samverkansrådet att kommunernas och regionens medfinansiering ska gälla tills vidare. 


Detta bör dock kombineras med en uppsägningsregel som reglerar hur kommunerna eller 


regionen kan lämna organisationen och sina åtaganden gentemot den. Regionala 


samverkansrådet föreslår 12 månader som tidsperiod mellan uppsägning av medlemskap i 


nämnda förening och när åtagandena slutar gälla. 


 


Noteras bör att för 2023 gäller att kommunerna och regionen ska medfinansiera BizMaker 


AB med ett halvt årsbelopp (6 månader). Bakgrunden är att BizMaker ideella förening 


respektive bolaget har sina stämmor i maj 2023. Föreningen fastställer då en ny 


föreningsstadga enligt avsnittet Ägarstruktur ovan. Vidare fastställs bolagsordning och 


ägardirektiv för bolaget. 


 


Den nya länsgemensamma organisationen för företagsfrämjande, benämnd BizMaker sin 


verksamhet under juni 2023. I det sammanhanget är det viktigt att notera att BizMaker 


tappar en stor del av sin finansiering och att HighCoast Invest upphör som verksamhet i 


augusti 2023. Den ovan nämnda processen är med andra ord tidskritisk. 


 


Under 2022 har regionen och 6 av 7 kommuner fattat ett beslut gällande finansieringen för 


2023 och ett inriktningsbeslut gällande den långsiktiga plattformen. Örnsköldsvik kommun 


har utlovat att medfinansiera BizMaker under 2023 men har ännu inte fattat det långsiktiga 


beslutet. Örnsköldsvik kommer att utvärdera fortsatt engagemang under första kvartalet 


2023 samt fatta beslut om fortsatt deltagande senast september 2023. 
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Regionala samverkansrådet uppmanar regionen och övriga kommuner att stå fast vid sitt 


åtagande och besluta att ställa sig bakom skapandet av en länsgemensam organisation för 


företagsfrämjande. 


 


Förvaltningen gör, utifrån övervägandena ovan, samma bedömning som Regionala 


samverkansrådet. 


 


Beslutsplanering 


Allmänna utskottet 2023-01-24 


Kommunstyrelsen 2023-02-07 


Kommunfullmäktige 2023-02-27 


 


Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 


Finansiering via anslaget för kommunstyrelsens medfinansiering 


 


Återrapportering 


Återrapportering genom löpande redovisning av verksamhetsutfall och ekonomi till 


kommunstyrelsen. 


 


Beslutsunderlag 


Förvaltningsyttrande Länsgemensam organisation för företagsfrämjande - BizMaker 


Protokollsutdrag KS 2022-08-16, §126 BizMaker & High Coast Invest 


 


 





