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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-06-20

Närvaro- och omröstningslista
PARTI

När-

Tjg.

varo

ers.

RESERVATION

Namn

OMRÖSTNING

§
99

100

§
101

Ja

ANTECKNING

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

Nej

SOCIALDEMOKRATERNA
- Ordinarie (21)

Elisabet Lassen

1

Mikael Sjölund

1

Annelie Markemo

1

John Åberg

-

Åsa Sjödén

1

Gunder Lidén

1

Linnéa Stenklyft

1

Sven-Göran Johansson

1

Lillemor Edholm

1

Kim Lundin

1

Marie-Louise Andersson

1

Sven-Erik Bodén

1

Ann-Sofi Nyman

-

Jerry Pehrsson

1

Cathrine Näsmark

-

Eva Persson

-

Tommy Svensson

1

Gudrun Svensson

1

Rolf Granquist

1

Åsa Nilsson

-

Sture Ragnarsson

1

Justerarnas signatur

Justerare

Ordförande

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-06-20

PARTI

När-

Tjg.

RESERVATION

Namn

varo

ers.

§
99

100

OMRÖSTNING
§

101

Ja

Nej

Ja

- Ersättare (11)

Birgitta Forsberg

1

Lennart Önblad

-

Angelica Holmberg

1

X

Curt Noppa

1

X

Susanne Lindahl

1

X

Reza Alborzi

-

Katrin Tjärnberg

1

Ann Runesson

1

Morgon Pierre

1

Monika Mähler

-

Nils Michael Eriksson

-

X

X

VÄNSTERPARTIET
- Ordinarie (3)

-

Thomas Tejle

1

Maj-Lis Andersson

1

- Ersättare (2)

Birgitta Lind

1

Marie Hansson

1

Justerarnas signatur

ANTECKNING

§

SOCIALDEMOKRATERNA

Lars Enberg
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PARTI

När-

Tjg.

Namn

varo

ers.

RESERVATION

OMRÖSTNING

§
99

§

100

101

R

R

Ja

ANTECKNINGAR

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

Nej

MODERATA SAMLINGSPARTIET
- Ordinarie (7)

Bengt Sörlin

1

Lena Asplund

-

Kerstin Franzén

-

Sven-Olov Gradin

1

R

R

Folke Lindgren

1

R

R

Daniel Fäldt

-

Inger Eriksson

1

R

R

X

R

R

X

R

R

- Ersättare (4)

Hans Tenglund

-

Kerstin Svensson

1

Patrick Sundelin

-

Assar Kallin

1

CENTERPARTIET
- Ordinarie (4)

Maria Wennberg

1

R

Ingemar Jonsson

1

R

Paul Höglund

1

R

Monica Tirri

1

R

- Ersättare (2)
Nils-Erik Bodin

1

Elisabeth Tängdén

-

KRISTDEMOKRATERNA
- Ordinarie (1)

Göran Solsjö

1

R

R

- Ersättare (2)

Gunlög Jacobsson

1

Jan Erik Ågren

1

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-06-20

PARTI

När-

Tjg

RESERVATION

Namn

varo

ers.

§
99

100

OMRÖSTNING
§

101

Ja

ANTECKNING

§
Nej

Ja

§
Nej

Ja

Nej

FOLKPARTIET
- Ordinarie (2)

Leif Östberg

1

R

Eva Halling

1

R

- Ersättare (2)

Ewa Höglund

1

Leif Palmberg

1

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
- Ordinarie (2)

Tonny Molander

1

R

Lo Högberg

1

R

Går kl 14.50.
Tjg t o m § 99

- Ersättare (2)

Svenerik Eriksson

1

Malin Spjuth

-

Tjg fr o m § 100

X

VISKB
- Ordinarie (4)

Mattias Ahlenhed

1

Gunilla Fluur

1

Jörgen Åslund

-

Lars Jonasson

1

- Ersättare (2)

Karin Jansson Borg

1

Roger Johansson

-

X

SVERIGEDEMOKRATERNA
- Ordinarie (1)

Zarah Månsson

1

- Ersättare (2)

Gösta Karlsson

-

Hans Karlsson

1

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-20

Dagordning
Ärende

Paragraf §

Sida

1. Val av justerare
2. Upprop
3. Utdelning av kulturstipendium 2011

92

8

4. Utdelning av hederstecken 2011

93

9

5. Information av kommunchefen

94

10

6. Information från kommunrevisorerna

95

11

7. Remittering av motion om att verka för ett öppnare
klimat i kommunledningen

96

12

8. Remittering av motion om att underhålla vandringsled
Kullberg – Sollefteå

97

13

9. Remittering av medborgarförslag om skidbussar till
Hallstaberget

98

14

10. Motion om skapande av frizoner för elöverkänsliga

99

15

11. Motion om ”Ådalsnavet”

100

18

12. Övergripande verksamhetsplan med budget 2012-2014

101

20

13. Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft
vid Västvattnet

102

24

14. Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft
vid Hocksjön

103

25

15. Förändring av Sollefteå Näringslivs AB:s bolagsordning

104

26

16. Förändring av Sollefteå Förvaltaren AB:s bolagsordning

105

27

17. Investeringsbudget 2011, gymnasiet

106

28

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärende

Paragraf §

Sida

18. Organisationsförändring gällande kommunens mottagande
av ensamkommande barn och unga avseende handläggningen
av ärenden/myndighetsutövning

107

29

19. Reglemente för revisorerna i Sollefteå kommun

108

31

20. Delgivningar

109

32

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-20

§ 92

Kulturstipendium 2011
Mikael Sjölund, ordförande i kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden delar ut 2011
års kulturstipendium till Sara-Britta Edlund och Beatrice Lindholm.
Sara-Britta Edlund tilldelas kulturstipendium om 10 000 kronor att användas till
tryckning av en barnbok som handlar om Sixten och hans vänner, ett ”småfolk” som
bor i niporna kring Resele. Boken är den första av flera i en serie baserad på
Sara-Brittas egna barndomsminnen och om trakten där hon själv växte upp. Hon vill
med hjälp av boken visa upp sitt Resele, denna vackra och spännande trakt, som inte
så många vet så mycket om.
Beatrice Lindholm, med artistnamnet Beatrice Aurore, tilldelas kulturstipendium om
10 000 kronor för att kunna starta ett projekt för samarbete, gemensamt
musikutövande och utbyte av erfarenheter mellan unga kvinnliga musiker från
Lettland och Sverige. Målet är att bland annat kunna framträda tillsammans i Sverige,
Lettland och eventuellt i andra länder.
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden fattade beslut 2011-06-15, § 55 om vilka
som skulle tilldelas stipendiet.
________

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-20

§ 93

Utdelning av Hederstecken 2011 för värdefulla kulturella insatser
Mikael Sjölund, ordförande i kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden delar ut
2011 års Hederstecken för värdefulla kulturella insatser. Till mottagare av
kommunens hederstecken har kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden utsett
Hervor Sjödin med följande motivering:
”Hervor Sjödin har gjort en stor kulturgärning genom sitt arbete med att lyfta
fram Laura Fittinghof genom den fascinerande berättelsen om kvinnan som
skapade Barnen från Frostmofjällen. Hervors kunnande, hennes kultur- och
samhällsintresse samt förmåga att sprida glädje och positivitet har även gjort
henne till en populär och uppskattad talare vid olika evenemang såväl inom som
utom kommunen.”
Hederstecken utdelas ett varje år för värdefulla kulturella insatser inom kommunen.
Hederstecken kan utdelas till person, grupp, förening eller organisation verksam
inom kommunen. Nomineringar till hederstecken lämnas till kultur-, utbildnings- och
fritidsnämnden före april månads utgång.
________

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-06-20

§ 94

Information av kommunchefen
Flygningar via Kramfors/Sollefteå flygplats
Tomas Alsfjell informerar om att Nextjet fått förnyat förtroende från Trafikverket för 4 år
framöver avseende linjen Gällivare-Arlanda. Nextjet kommer att fortsätta med
mellanlandningarna på Kramfors/Sollefteå flygplats.
Tomas berättar också att Sundsvalls Flyg kommer att flyga till Visby från
Kramfors/Sollefteå flygplats under juli månad p g a asfalteringsarbeten på Midlanda.
Vietnambesök
Tomas Alsfjell berättar att representanter från finans- och budgetkommittén i Vietnam
besökt Sollefteå kommun. De har bland annat fått information om Efokus verksamhet
samt besökt Haglöfs i Långsele.
Webbsändningar från kommunfullmäktige
Tomas Alsfjell informerar om att kommunfullmäktige från och med september månad
kommer att kunna följas via webben. Utrustningen finns på plats och utbildning av
användare genomförs denna vecka.
Hotell Hallstaberg
Tomas Alsfjell berättar att förhandlingarna med en entreprenör är inne i ett slutskede och
att ett hyresavtal förhoppningsvis kan tecknas under sommaren.
________

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-06-20

§ 95

Information från kommunrevisorerna
Bertil Falkerby ger en uppföljning av tidigare gjorda granskningar under 2009, med fokus
på styrdokument, kvalitet, budgetprocessen, chefsrekrytering och försörjningsstöd.
Den sammantagna bedömningen är att nämnderna i huvudsak har genomfört eller håller
på att genomföra de åtgärder som revisorerna föreslagit i sina tidigare granskningar.
Revisionen noterar dock följande:
-

Kommunövergripande policys och dokument är ännu inte kopplade till
vård- och äldrenämndens ledningssystem.

-

Tiden för val av sysselsättningsgrad kvarstår och arbetet med att ta fram en
resursfördelningsmodell avvaktas tills en lokalresursplan fastställs och
lokalkostnader definierats.

-

Vård- och äldrenämnden och individ- och omsorgsnämnden redovisar negativa
budgetavvikelser även i 2010 års bokslut, -3,3 resp-9,0 mnkr.

-

Arbete kvarstår för individ- och omsorgsnämnden att tydliggöra kontrollen kring
utbetalningsfilen för försörjningsstödet.

Bertil går vidare med att belysa frågeställningen om kommunen har en effektiv styrning
och kontroll av projekt med extern med finansiering? Han tar upp exemplet ”Strategisk
besöksnäringsutveckling”, ett projekt där Länsstyrelsen Västernorrland var projektägare.
Sollefteå kommun har satsat 1,1 mnkr i projektet men verksamhetsuppföljningen har varit
bristande. Det är i dagsläget osäkert om kommunens pengar använts på ett effektivt sätt.
Bertil presenterar också de förändringar av sitt reglemente som kommunrevisionen
föreslagit (se § 108). Han meddelar också om ett tillägg under § 12 i förslaget till
reglemente, ”stiftelser svarar själva för sina egna revisionskostnader”.
________

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Kommunfullmäktige

§ 96

PROTOKOLL

12(32)

Sammanträdesdatum

2011-06-20

Dnr KS/167/2011 (1.6)

Remittering av motion om att verka för ett öppnare klimat i
kommunledningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
________
Ärendebeskrivning
Tonny Molander (MP) har lämnat in följande motion:
”Det har uppmärksammats att personer känt sig kränkta av ledande politiker i samband
med en skrivelse som lämnats in om att ledande politiker sätter sig till övers och
nedvärderar tjänstemän med bland annat så kallade härskartekniker.
Det har även in andra tillfällen framförts att politiker går in och detaljstyr beslut där
tjänstemän har delegation.
I syfte att verka för ett öppnare klimat och en bättre offentlig hantering vill miljöpartiet att
en oberoende revision sker av kommunens ledning avseende klimat och kultur gällande
beslutsgången inom kommunorganisationen.
Detta är nödvändigt för att enbart att det spekuleras i frågan gör att klimatet blir mer slutet
och bäddar för än mer spekulation och misstro. I den mån att det ligger något bakom är
det av vikt att komma tillrätta med hur beslutsgången ska ske.”
________

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL

13(32)

Sammanträdesdatum

2011-06-20

Dnr KS/166/2011 (5)

Remittering av motion om att underhålla vandringsled
Kullberg – Sollefteå
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
________
Ärendebeskrivning
Tonny Molander (MP) har lämnat in följande motion:
”Mittsverige Turism har under åren 2008-2011 färdigställt en vandringsled från Kullberg
i Junsele i norr ned till Sollefteå i söder där den går ihop med Nipleden. Leden går från
Kullberg över Eden ned över Fransåsen innan den kommer ned till Näsåker och följer
älven ned till Sollefteå. Färdigställandet har inneburet att det röjts upp gamla vägar och
stigar och märkts upp. En vandringsguide har också tryckts upp inom projektet som nu
slutförs 30 juni 2011. Efter finns ingen finansiering eller skötsel av leden. Det skulle vara
synd om den inte underhålls och istället åter får växa igen.
Vandringsturism är en form av turism som växt stort i Europa de senaste åren med
Camino de Santiago som främsta exemplet där det till och med är trängsel på
övernattnings- och matplatser. Ett ökande intresse har märkts inom landet utöver den
fjällvandring som alltid varit ett turistintresse. I länet finns idag Högakustenleden,
Nipleden och nu också Ådalsleden.
Att underhålla leden skulle kanske innebära några upp till tio dagsarbeten varje år. Att
behöva göra om arbetet skulle innebära det mångdubbla.
Miljöpartiet i Sollefteå anser därför att Sollefteå kommun tar på sig ansvaret för
Ådalsleden, att den underhålls så att den kan få vara en attraktiv vandringsled genom
kommunen.”
________

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS/150/2011 (11.4)

Remittering av medborgarförslag rörande skidbussar till Hallstaberget
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
________
Ärendebeskrivning
Christer Nilsson har lämnat in följande medborgarförslag:
Förslaget gäller skidbussar till Hallstaberget slalom- och längdstadion tisdag, fredag,
lördag och söndag under tidsperioden januari till Påsk varje år. Detta för att bereda
tillfälle för ungdomar och övriga medborgare att nå skidanläggningen utan att använda bil
i onödan och använda anläggningar för lek och friskvård i större utsträckning och på
dessa förslagna dagar.
Anledningen till förslaget är att ge mellanstadieelever och andra en möjlighet att ta sig till
anläggningarna de dagar skolan slutar tidigt.
Vinsten att ordna en linje med skidbuss är uppenbara med aktivare ungdomar,
träningsmöjligheter för de som vill det, lek blandning av äldre och yngre, mindre
användande av bil i tätort m m.
________

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/60/2011 (20)

Motion om att skapa frizoner för elöverkänsliga
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-att avslå motionen.
-att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att fortsätta följa kunskapsläget inom
området och utreda frågan vidare i det kommunomfattande översiktsplanarbetet enligt
tidigare beslut.
Reservationer
Lo Högberg (MP) och Tonny Molander (MP) reserverar sig till förmån för
Lo Högbergs (MP) yrkande om att bifalla motionen.
________
Ärendebeskrivning
Lo Högberg (MP) har lämnat in en motion till stöd för elöverkänsliga och önskar/föreslår
i denna:
- att kommunen gör en inventering för att kartlägga områden med låga nivåer av
elektromagnetisk strålning och att när sådana områden hittats de då skyddas mot
att täckas av trådlösa kommunikationsnät och därmed den strålning som dessa
människor blir sjuka av.
- att kommunen i samråd med de Elöverkänsligas riksförbund och Västernorrlands
Elöverkänsligas förening bygger en fristad för dessa människor.
Förvaltningen ser positivt på motionens syfte som uppmärksammar och önskar stödja de
som upplever elöverkänslighet. Motionen är dock mycket komplex och innehållet innebär
ett alltför omfattande förslag till åtaganden för kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen saknar uppgifter om huruvida det idag finns
kommuninvånare vars vardag kraftigt försvåras av upplevd elöverkänslighet.
För att inventera områden med låga nivåer av elektromagnetisk strålning finns kunskap
och metoder som till en mindre kostnad kan upphandlas. Inventeringen kan dock ej ske
planlöst utan att föregås av en för inventering genomförd av exempelvis de
Elöverkänsligas förening.
När och om områden med låga nivåer av elektromagnetisk strålning konstaterats återstår
om det finns en efterfrågan inom kommunen av dessa för boende för att kommunen ska
pröva att säkra dessa för framtiden.

Justerarnas signatur
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Sammanträdesdatum

2011-06-20

forts § 99
Översiktsplanprocessen ger troligen en möjlighet för att säkra områden inledningsvis
genom att de redovisas i översiktsplanen med syfte att bibehålla några områden inom
kommunen så fria som möjligt från den elektromagnetiska strålningen.
Det är dock oklart vilket stöd som verkligen finns i gällande rätt för kommunens agerande
när det kommer till ärenden som kommunen inte hanterar t ex prövning av kraftledningar,
större vindkraftverksetableringar, överprövningar av bygglov för master mm.
Det är osäkert om det med detaljplan/områdesbestämmelser går att säkerställa att sådana
anläggningar inte tillåts.
Kommunstyrelseförvaltningen ser också att dessa säkrade områden kan få negativ effekt
på andra kommuninvånare som försöker att bedriva verksamhet i och nära dessa områden.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att så länge sambandet mellan hälsorisk och
exponeringar av denna strålning är ofullständigt känd så har kommunen svårt att tillgripa
tvingande åtgärder.
Kommunen kan dock som tillämpare av försiktighetsprincipen vidta åtgärder som att följa
kunskapsläget inom området, föra en dialog med de Elöverkänsligas förening samt
fortsätta utreda frågan inom ramen för kommande översiktsplanarbete. Det senare finns
det redan ett beslut om vid ett tidigare motionssvar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
-att avslå motionen.
-att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att fortsätta följa kunskapsläget inom
området och utreda frågan vidare i det kommunomfattande översiktsplanarbetet enligt
tidigare beslut.
Beslutsunderlag
Motion från Lo Högberg (MP) 2011-02-24
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-02-28, § 7
Samhällbyggnadsnämndens protokoll 2011-04-27, § 42
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2011-05-16
Kommunstyrelseförvaltningens arbetsutskotts protokoll 2011-05-17, § 93
Kommunstyrens protokoll 2011-06-07, § 136

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-20

forts § 99
Yrkanden
Lo Högberg (MP) yrkar bifall till motionen.
Elisabet Lassen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Elisabet Lassens (S) yrkande.
________

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

17(32)

Sollefteå kommun
Kommunfullmäktige

§ 100

PROTOKOLL

18(32)

Sammanträdesdatum

2011-06-20

Dnr KS/66/2011 (17)

Motion ”Ådalsnavet”
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer
Bengt Sörlin (M), Sven-Olov Gradin (M), Folke Lindgren (M), Inger Eriksson (M),
Kerstin Svensson (M), Assar Kallin (M) och Göran Solsjö (KD) reserverar sig till förmån
för Bengt Sörlins (M) yrkande att bifalla motionen.
________
Ärendebeskrivning
I motionen föreslås att en utredning genomförs för att klargöra förutsättningarna för att
etablera ett serviceområde, ”Ådalsnavet” på Nipanområdet i Sollefteå.
Såvitt framgår av till motionen bifogade idéskisser avser motionens förslag markområdet
på västra sidan av riksväg 90 mellan Angermannabron och cirkulationsplatsen mot väg
335. Området, som idag inte är detaljplanelagt, ägs av kommunen men kan säljas för
exploateringsändamål.
Frågor som enligt motionen bör få ett svar är:
- Vilka branscher skulle vara möjliga att integrera i en sådan utveckling?
- Hur skapar vi den mest kompletta anläggningen?
- Vilka företag och näringar kan tänkas vara intresserade av att investera i projektet?
- Vilka beslut och åtgärder kommer att krävas från kommunen för att kunna gå vidare?
- Finns det möjlighet att söka pengar för att kunna driva detta som förstudieprojekt?
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att Sollefteå kommun uppdrar till
näringslivsavdelningen att snarast utreda dessa förutsättningar, samt att undersöka
möjligheten att lokaliseringen av ”Ådalsnavet” sker på Nipanområdet och att ärendet
återrapporteras till Kommunstyrelsen senast vid septembermötet 2011.
Av samhällsbyggnadskontorets yttrande framgår att idén om Navet för ett par år sedan
varit föremål för diskussioner där kommunens näringslivsavdelning,
samhällsbyggnadskontoret och fastighetsbolaget Dagon deltagit. Av yttrandet framgår
även att det finns geotekniska oklarheter vad gäller marken närmast nipkanten och att
frågan om trafikanslutning mot riksväg 90 är en olöst fråga. Den enligt idéskissen tänkta
cirkulationsplatsen på sträckan mellan bron och nuvarande cirkulationsplats godtas t ex
inte av Trafikverket. Diskussionerna ledde inte då till att idén kunde utvecklas vidare.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2011-06-20

forts § 100
De kända förutsättningarna är idag i huvudsak desamma som tidigare. Det hindrar inte att
kommunen, främst genom näringslivsavdelningen, på olika sätt kan stödja intresserade
entreprenörer som närmare vill analysera exploateringsmöjligheterna.
Samhällsbyggnadskontoret kan också, om en trovärdig exploatör med ekonomiska
möjligheter skulle träda fram, bidra genom detaljplaneläggning och försäljning av
området. Med hänsyn till den kommersiella strukturen i Sollefteå är det dock av bl a
konkurrens- och marknadsskäl tveksamt om kommunen ska vara drivande i frågan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Bengt Sörlin (M) 2011-03-02
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-02-28, § 31
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2011-04-29
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2011-05-09
Kommunstyrelseförvaltningens arbetsutskotts protokoll 2011-05-17, § 95
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 137
Yrkanden
Bengt Sörlin (M) med biträde av Göran Solsjö (KD) yrkar bifall till motionen.
Ingemar Jonsson (C) med biträde av Mattias Ahlenhed (VISKB) och
Tonny Molander (MP) yrkar bifall till motionen med tillägget att kommunens åtagande
endast gäller förarben på området medan eventuell detaljplan bekostas av exploatör.
Lillemor Edholm (S) med biträde av Elisabet Lassen (S) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Bengt Sörlins (M) yrkande om att bifalla motionen och
Lillemor Edholms (S) yrkande om att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Lillemor Edholms (S) yrkande.
________

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Kommunfullmäktige

§ 101

PROTOKOLL

20(32)

Sammanträdesdatum

2011-06-20

Dnr KS/164/2011 (4.2)

Övergripande verksamhetsplan med budget 2012-2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- fastställa skattesatsen för 2012 till 23,09 kronor
- kommunstyrelsen under 2012 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder år
2012, med totalt 80 mnkr
- kommunstyrelsen under 2012 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012
- såsom för egen skuld ingå borgen för Solatum Hus&Hems låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 360 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det
totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp
- borgensavgift för Solatum Hus&Hem fastställs till 0,3 % av låneskulden per 31
december 2011
- taxa för renhållning räknas upp med 2 %
- taxa för vatten och avlopp räknas upp med 3 %
- anta investeringsbudget 2012-2014 enligt bilaga 1 A
- anta resultatbudget och nettobudget till nämnder och styrelser 2012-2014, enligt
bilaga 2 A, 3 A och 3A:1
Reservationer
Bengt Sörlin (M), Sven-Olov Gradin (M), Folke Lindgren (M), Inger Eriksson (M),
Kerstin Svensson (M), Assar Kallin (M), Maria Wennberg (C), Ingemar Jonsson (C),
Paul Höglund (C), Monica Tirri (C), Leif Östberg (FP), Eva Halling (FP) och
Göran Solsjö (KD) reserverar sig till förmån för alliansens förslag till övergripande
verksamhetsplan med budget 2012-2014.
________
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag
Investeringsbudget enligt bilaga 1 A, resultatbudget enligt bilaga 2 A och nettobudget till
nämnder och styrelser enligt 3 A och 3 A:1.
Förslaget innebär att anslag för gode män och förvaltare flyttas från
kommunstyrelseförvaltningen till överförmyndarnämndens budget. I budget för skogen
ingår kostnader för skötsel av Lövlunds naturreservat. Investeringar på Hullsta Gård
finansieras av stiftelsen efter kommunfullmäktiges godkännande av åtgärder och det
årliga driftbidraget anpassas därefter. Åtgärderna beräknas ge ökade finansiella kostnader
men sänkta driftkostnader för fastigheten.
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2011-06-20

forts § 101
Särskilt riktade medel till kultur- utbildnings- och fritidsnämndens budget utgör 7,6 mnkr
för friskvårdsanläggning 2012 och 15,3 mnkr för 2013 och 2014. Särskilt riktade medel
till kultur- utbildnings- och fritidsnämnden för arbetsmarknadsåtgärder utgör 9 mnkr plus
2 mnkr per år 2012 till 2014.
Särskilt riktade medel till individ- och omsorgsnämnden utgör 1 mnkr för
kompetensutveckling 2012.
Det finansiella målet för investeringar justeras så att investeringar under perioden
2012-2014 ska vara högst 130 mnkr.
Som ett nytt finansiellt mål fastställs att amortering ska ske med minst 10 mnkr per år
från och med 2013.
Uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att hitta alternativ till målen om avvikelsen
till standardkostnaden.
Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas (Alliansens)
förslag
Investeringsbudget enligt bilaga 1 B, resultatbudget enligt bilaga 2 B och nettobudget till
nämnder och styrelser enligt 3 B och 3 B:1.
Förslaget innebär att 35 timmarsveckan avvecklas och ger ett ekonomiskt utrymme på
11 mnkr, 8 mnkr för vård- och äldrenämnden och 3 mnkr för individ- och
omsorgsnämnden.
Vidare föreslår alliansen följande åtgärder:
Max 1 % höjning av taxor och avgifter får genomföras under 2013
Max 1 % höjning av internhyror får genomföras under 2013
Framtida behov av trygghetsbostäder i kommunen utreds och redovisas under 2012.
Samordning av jourverksamheter genomförs mellan Solatum Hus&Hem och
Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen och är klar i juni 2012.
Möjligheter för ytterligare samordning av jourverksamhet (sambruk) utreds och redovisas
under juni 2012.
Kommunstyrelseförvaltningen prioriterar att lokalresursplanen färdigställs och redovisas
under 2011. Den ska ligga till grund för minskning av fastighetsbeståndet 2012 och
framåt och redovisa vilka fastigheter som lämpar sig bäst för försäljning.
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Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

22(32)

Sammanträdesdatum

2011-06-20

forts § 101
Upphandla hemtjänstverksamhet att drivas via entreprenad inom ett avgränsat
försöksområde under 2012.
Möjligheterna att ändra ägarförhållanden på Hullsta Gård utreds under 2012.
Ny chef rekryteras för vård- och äldrenämnden. Medel finns avsatta.
Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har träffat nämnder och styrelsers presidier för dialog om underlag till
Verksamhetsplan med budget 2012-2014. Nämnderna har i sina förutsättningar kalkylerat
med kostnadsökningar för löner på årsbasis med 2,5 % och övriga kostnadsökningar med
1,9 % för 2012 och 2,4 % och 2,6 % för 2013 respektive 2014. Intäkter av skatter och
bidrag har beräknats efter SKL:s prognoser och en prognos om minskad befolkning med
150 invånare per år.
Kommunens skatteintäkter har ökat något sedan ramar beslutades i november.
Budgetberedningen har därmed kunnat göra vissa justeringar efter dialogen med nämnder
och styrelser.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 att de mål som är knutna till standardavvikelser
ska tas bort.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:
- fastställa skattesatsen för 2012 till 23,09 kronor
- kommunstyrelsen under 2012 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder år
2012, med totalt 80 mnkr
- kommunstyrelsen under 2012 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012
- såsom för egen skuld ingå borgen för Solatum Hus&Hems låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 360 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det
totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp
- borgensavgift för Solatum Hus&Hem fastställs till 0,3 % av låneskulden per 31
december 2011
- taxa för renhållning räknas upp med 2 %
- taxa för vatten och avlopp räknas upp med 3 %
- anta investeringsbudget 2012-2014 enligt bilaga 1 A
- anta resultatbudget och nettobudget till nämnder och styrelser 2012-2014, enligt
bilaga 2 A, 3 A och 3A:1

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

23(32)

Sammanträdesdatum

2011-06-20

forts § 101
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll maj månad, § 1
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 140
Yrkanden
Bengt Sörlin (M) med biträde av Ingemar Jonsson (C) yrkar bifall till moderaternas,
centerpartiets, folkpartiets och kristdemokraternas (alliansens) förslag till övergripande
verksamhetsplan med budget 2012-2014.
Bengt Sörlin (M) med biträde av Ingemar Jonsson (C) yrkar på att max 1 % höjning av
taxor och avgifter får genomföras under 2013 samt att max 1 % höjning av internhyror får
genomföras under 2013.
Elisabet Lassen (S) med biträde av Birgitta Lind (V) och Tonny Molander (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
________

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2011-06-20

Dnr KS/136/2011 (2.9)

Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid
Västvattnet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tillstyrker Länsstyrelsens begäran om tillstyrkan avseende
Eolus Vind AB:s tillståndsansökan om lokalisering av vindkraftsanläggning på del av
fastigheterna Västvattnet 1:26, 1:27, 1:28, 1:35, 1:51, 1:54 i Sollefteå kommun.
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 augusti 2009 får miljöprövningsdelegationen endast ge tillstånd till
en vindkraftsanläggning om kommunen har tillstyrkt det. Detta är en konsekvens av de
förändringar av miljöbalken som träder i kraft detta datum. Innebörden av det kommunala
tillstyrkandebeslutet framgår tydligt av lagrådsremissen:
Prövningsmyndigheten får endast ge tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för
vindkraft om kommunfullmäktige i den kommun där anläggningen avses att uppföras har
tillstyrkt det.
Länsstyrelsen Västernorrland begär kommunens formella medgivande för att gå vidare i
tillståndsprocessen.
Kommunens fördjupade översiktsplan ”Vindbruk i Sollefteå kommun” antagen av
Kommunfullmäktige 2008-12-15 pekar ut områden lämpliga för storskalig utbyggnad av
vindbruk. Del av fastigheterna Västvattnet 1:26, 1:27, 1:28, 1:35, 1:51, 1:54 i Sollefteå
kommun ligger inom föreslaget område.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tillstyrker Länsstyrelsens begäran om tillstyrkan avseende
Eolus Vind AB:s tillståndsansökan om lokalisering av vindkraftsanläggning på del av
fastigheterna Västvattnet 1:26, 1:27, 1:28, 1:35, 1:51, 1:54 i Sollefteå kommun.
Beslutsunderlag
Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Västvattnet 2011-05-09
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2011-06-07
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 141
Yrkanden
Ingemar Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
________

Justerarnas signatur
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Sollefteå kommun
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2011-06-20

Dnr KS/13/2009 (12.1)

Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Hocksjön
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tillstyrker Länsstyrelsens begäran om tillstyrkan avseende Högland
Skog och Kraft AB:s tillståndsansökan om lokalisering av vindkraftsanläggning på
fastigheten Hocksjön 1:24/3 i Sollefteå kommun.
________
Ärendebeskrivning
Från och med den 1 augusti 2009 får miljöprövningsdelegationen endast ge tillstånd till
en vindkraftsanläggning om kommunen har tillstyrkt det. Detta är en konsekvens av de
förändringar av miljöbalken som träder i kraft detta datum. Innebörden av det kommunala
tillstyrkandebeslutet framgår tydligt av lagrådsremissen:
Prövningsmyndigheten får endast ge tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för
vindkraft om kommunfullmäktige i den kommun där anläggningen avses att uppföras har
tillstyrkt det.
Länsstyrelsen Västernorrland begär kommunens formella medgivande för att gå vidare i
tillståndsprocessen.
Kommunens fördjupade översiktsplan ”Vindbruk i Sollefteå kommun” antagen av
Kommunfullmäktige 2008-12-15 pekar ut områden lämpliga för storskalig utbyggnad av
vindbruk. Fastigheten Hocksjön 1:24/3 ligger inom föreslaget område.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tillstyrker Länsstyrelsens begäran om tillstyrkan avseende Högland
Skog och Kraft AB:s tillståndsansökan om lokalisering av vindkraftsanläggning på
fastigheten Hocksjön 1:24/3 i Sollefteå kommun.
Beslutsunderlag
Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Hocksjön 2011-05-09
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2011-06-07
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 142
Yrkanden
Ingemar Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
________

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Kommunfullmäktige
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26(32)

Sammanträdesdatum

2011-06-20

Dnr KS/161/2011 (1.7)

Ändring i Sollefteå Näringslivs AB:s bolagsordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 7 i Sollefteå Näringslivs AB:s bolagsordning i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
________
Ärendebeskrivning
Aktiebolagslagen föreskrev tidigare att det i ett aktiebolags bolagsordning skulle anges
akties nominella värde. Enligt nu gällande aktiebolagslag skall i bolagsordningen istället
anges antalet aktier eller, om det i bolagsordningen angetts ett minimikapital och ett
maximikapital, ett lägsta och högsta antal aktier varvid relationen mellan minimikapitalet
och det lägsta antalet aktier ska vara densamma som relationen mellan maximikapitalet
och det högsta antalet aktier.
I Sollefteå Näringslivs AB:s bolagsordning föreskrivs om aktier under § 7, Aktiebelopp,
att aktie skall lyda på femtusen (5 000) kronor. Under § 6, Aktiekapital, föreskrivs att
aktiekapitalet skall utgöra lägst 600 000 kr och högst 2 400 000 kr. Aktiekapitalet
motsvarar alltså lägst 120 och högst 480 aktier.
Med hänsyn till vad som nu gäller enligt aktiebolagslagen föreslås att § 7 i Sollefteå
Näringslivs AB:s bolagsordning ändras genom att ges den nya rubriken Antal aktier och
följande lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 120 och högst 480.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 7 i Sollefteå Näringslivs AB:s bolagsordning i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2011-05-26
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 143
________

Justerarnas signatur
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS/162/2011 (1.7)

Ändring i Sollefteå Förvaltaren AB:s bolagsordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 7 i Sollefteå Förvaltaren AB:s bolagsordning i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
________
Ärendebeskrivning
Aktiebolagslagen föreskrev tidigare att det i ett aktiebolags bolagsordning skulle anges
akties nominella värde. Enligt nu gällande aktiebolagslag skall i bolagsordningen istället
anges antalet aktier eller, om det i bolagsordningen angetts ett minimikapital och ett
maximikapital, ett lägsta och högsta antal aktier varvid relationen mellan minimikapitalet
och det lägsta antalet aktier ska vara densamma som relationen mellan maximikapitalet
och det högsta antalet aktier.
I Sollefteå Förvaltaren AB:s bolagsordning föreskrivs om aktier under § 7, Aktiebelopp,
att aktie skall lyda på hundra (100) kronor. Under § 6, Aktiekapital, föreskrivs att
aktiekapitalet skall utgöra lägst 16 000 000 kr och högst 20 000 000 kr. Aktiekapitalet
motsvarar alltså lägst 160 000 och högst 200 000 aktier.
Med hänsyn till vad som nu gäller enligt aktiebolagslagen föreslås att § 7 i Sollefteå
Förvaltaren AB:s bolagsordning ändras genom att ges den nya rubriken Antal aktier och
följande lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 160 000 och högst 200 000.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 7 i Sollefteå Förvaltaren AB:s bolagsordning i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2011-06-07
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 144
________

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS/151/2011 (4.2)

Investeringsbudget 2011, för gymnasiet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Barn och skolnämndens ansökan om investeringsbudget om 2,5 mnkr till
gymnasieskolan beviljas för 2011.
2. Finansiering sker ur rörelsekapitalet.
________
Ärendebeskrivning
Barn och skolnämnden hemställer om investeringsbudget till gymnasieskolan för 2011
med 2,5 mnkr. I samband med att gymnasieverksamheten överfördes till kommunen från
gymnasieförbundet beslutades inget om investeringsbudget. Verksamheten har redovisat
ett investeringsbehov om 3,5 mnkr för 2011. Kapitalkostnaden ryms inom driftbudget för
2011.
Under den tid verksamheten bedrevs i gymnasieförbundet fanns ingen särskild
investeringsbudget för gymnasieskolan. Barn– och skolnämndens ansökan är därmed
befogad och gymnasieskolans investering finns från och med 2012 i investeringsbudget
för barn– och skolnämnden. Budget för investeringar som egenfinansieras överstiger de
beslutade genomsnittliga 40 mnkr per år men förvaltningens uppfattning är att nämnder
investerar endast det allra nödvändigaste och det kan innebära att hela budgeten inte
disponeras.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Barn och skolnämndens ansökan om investeringsbudget om 2,5 mnkr till
gymnasieskolan beviljas för 2011.
2. Finansiering sker ur rörelsekapitalet.
Beslutsunderlag
Barn- och skolnämndens protokoll 2011-05-19, § 82
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2011-05-31
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 147
________
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Dnr KS/163/2011 (1.6)

Organisationsförändring gällande kommunens mottagande av
ensamkommande barn och unga avseende handläggningen av
ärenden/myndighetsutövning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att handläggning av ärenden/myndighetsutövning gällande
ensamkommande barn och unga överflyttas från kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden
till individ- och omsorgsnämnden fr o m 2011-07-01, samt att individ- och
omsorgsnämnden erhåller ersättning från kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden för den
del av sina kostnader som ej täckes med statsbidrag.
________
Ärendebeskrivning
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden ansvarar idag för mottagandet av
ensamkommande barn och unga från mottagandet till kommunen till verkställigheten av
besluten om bistånd. Personal för handläggning av ärenden/myndighetsutövning
tillhandahålles av individ- och omsorgsnämnden genom tjänsteköp. Följden blir att det
uppstår oklarheter i ansvarsfrågan. För att komma tillrätta med detta föreslås att individoch omsorgsnämnden ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och unga,
handläggning av ärenden och myndighetsutövning gällande dessa, samt kultur-,
utbildnings- och fritidsnämnden ansvarar för verkställigheten. Individ- och
omsorgsnämnden erhåller kostnadstäckning från kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden
för sin verksamhet kring mottagandet av ensamkommande barn och unga.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 160 bland annat ”att ansvaret för
kommunens flyktingmottagande, undantaget ensamkommande flyktingbarn, fr o m
2011-04-01 övergår till individ- och omsorgsnämnden”. Vidare beslutades att
”kvarvarande personal flyttas över till individ- och omsorgsnämnden….”.
Innan detta beslut har kommunens mottagande av flyktingar och ensamkommande barn
och unga hanterats inom integrationsenheten som funnits inom kultur-, utbildnings- och
fritidsnämndens ansvarsområde. Enheten har haft egen arbetsledning med
socionomutbildning och erfarenhet från socialtjänsten. Denne har dock slutat sin
anställning och tjänsten som enhetschef har varit vakant sista tiden. Viss arbetsledning har
köpts av individ- och familjeomsorgen eftersom enhetschefen övergått till anställning
inom den förvaltningen. Kultur-, utbildnings och fritidsnämnden har hanterat både
utredningar och beslut kring barnen samt även verkställt besluten, mestadels genom sin
flyktingboendeenhet och dess personal.
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forts § 107
Kommunfullmäktiges beslut resulterade i att samtlig kvarvarande personal inom
integrationsenheten flyttades över till individ- och familjeomsorgen, även den personal,
2 socionomer som handlägger alla ärenden gällande kommunens mottagande av
ensamkommande barn och unga. Skälet till att även dessa har överflyttats finns att söka i
behovet av kvalificerad ärendehandledning och stöd från utbildad arbetsledning vad gäller
handläggningen av ärenden med myndighetsutövning.
Hittills vunna erfarenheter visar på ett behov av förändring. Svårigheterna gäller till stor
del att det är två olika nämnder som är berörda i själva handläggningen. Det är kultur-,
utbildnings- och fritidsnämnden som är den nämnd som enligt kommunfullmäktiges
beslut ska hantera ärendena. Där finns numera varken personal eller arbetsledning för
dessa uppgifter. Detta ska erhållas från individ- och omsorgsnämnden. Personalen från
denna nämnd ska ha ett parallellt förordnande från kultur-, utbildnings- och
fritidsnämnden utöver ett avtal för uppgifterna. Utifrån att det är en lagstyrd verksamhet
med myndighetsutövning saknas personal som har kompetens att ge ett sådant
förordnande.
Ovan nämnda frågor kan lösas genom en förändring i mottagandet av ensamkommande
barn och unga inom den kommunala organisationen. Kultur-, utbildnings- och
fritidsnämnden har kvar sin flyktingboendeverksamhet, men den del som omfattar
handläggning av ärenden/myndighetsutövning, d v s mottagandet av ensamkommande
barn och unga, överflyttas till individ- och omsorgsnämnden. Med denna förändring blir
det tydligt vilken nämnd som har respektive ansvar.
Idag finns en överenskommelse mellan nämnderna om att kultur-, utbildnings- och
fritidsnämnden ska ersätta individ- och omsorgsnämnden för de kostnader som uppstår
för personalen och arbetsledningen. Med den föreslagna förändringen kommer det även
fortsättningsvis att vara så att ersättning behöver utgå för personal och arbetsledning samt
kringkostnader som uppstår med anledning av verksamheten. Vissa ersättningar kommer
att utgå från Migrationsverket för den första utredningen för varje mottaget barn.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att handläggning av ärenden/myndighetsutövning gällande
ensamkommande barn och unga överflyttas från kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden
till individ- och omsorgsnämnden fr o m 2011-07-01, samt att individ- och
omsorgsnämnden erhåller ersättning från kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden för den
del av sina kostnader som ej täckes med statsbidrag.
Beslutsunderlag
Individ- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2011-05-26, § 43
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 148
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens protokoll 2011-06-15, § 51
________
Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
Kommunfullmäktige

§ 108

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-06-20

Dnr KS/170/2011 (1.7)

Reglemente för revisorerna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om reglemente för revisorerna enligt bilagt förslag med
tillägg att gälla fr o m idag och tillsvidare.
_______
Ärendebeskrivning
Revisorerna lämnar förslag till reglemente för Sollefteå kommuns revisorer.
Revisorernas förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om reglemente för revisorerna enligt bilagt förslag med
tillägget under § 12 att ”stiftelser svarar själva för sina egna revisionskostnader”.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för revisorerna
Revisorernas protokoll 2011-05-12, § 3
Bertil Falkerbys muntliga föredragning 2011-06-20, § 95
________
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Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
________
Protokoll pensionärsrådet – 2011-04-14
___________________________________________________________
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