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§ 52

Dnr KS/15/2016

Muntliga informationer
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Informationerna noteras.
Ärendebeskrivning
Följande informationer delges allmänna utskottet.
Redovisning av förslag för att förhindra den ökande sjukfrånvaron, speciellt den
psykosociala.
Marja Wallin och Inger Lundberg, Personalkonsulenter
Allmänna utskottet informerades 2016-02-16 om den aktuella sjukfrånvaron. Uppföljning
av förslag för att förhindra den ökande sjukfrånvaron, speciellt den psykosociala,
efterfrågades av utskottet.
Redovisar att det genomförs ett projekt ”Samverkan Sollefteå kommun och
Försäkringskassan” med syfte att minska sjukfrånvaron inom framförallt äldreomsorgen.
Olika åtgärder diskuteras inom projektet t.ex. Sjuk- och friskanmälan till
företagshälsovården samt införande av sjukskrivningskoordinator.
Ett försöks projekt Österåsen Light pågår. Målgruppen är de som riskerar att bli
sjukskrivna.
Diskussioner har förts med verksamhetscheferna kring orsaker till sjukfrånvaro samt
förslag till åtgärder. Redovisar ett antal förslag på åtgärder som kan genomföras.
De nya Arbetsmiljöföreskrifterna, AFS 2015:4 - Organisatorisk och social arbetsmiljö har
getts till chefer. Uppföljningsdagar med chefer som gått Arbetsmiljöutbildning genomförs.
En ny medarbetarenkät görs under hösten.
Allmänna utskottet efterfrågar ytterligare uppföljning i oktober.
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Bilupphandling
Hans Mähler, Samordnare, Leasing
Sollefteå kommun har i dagsläget ca 210 fordon (varav 150 miljöbilar och två elbilar).
Bilantalet har ökat allteftersom verksamheter tillkommer eller förändras.
Upphandling vad gäller finansiering av bilarna läggs ut på förfrågan i maj. Nytt avtal ska
tecknas fr.o.m. 1 september. Upphandling av bilarna kommer att ske separat.
Diskussion förs kring elektroniska körjournaler, körstatistik, märkning av bilar och alkolås.
Ekonomiska och Finansiella mål för Solatum Hus & Hem AB
Niklas Norden, Ekonomichef
Delger ett diskussionsunderlag gällande förändring av ägardirektiv rörande Solatum Hus &
Hem AB. Punkterna diskuteras och dialog med Solatum Hus & Hem ska genomföras.
Sollefteå forsen
Tomas Alsfjell, kommunchef
Informerar om det senaste gällande övertagande av aktier i Sollefteåforsen AB. Målet är att
överlåtelsen ska ske vid halvårsskiftet 2016. På kommunstyrelsens möte i juni kommer det
att finnas ett antal ärenden kring övertagandet.
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§ 53

Dnr KS /177/2016

Beslut om utbetalning av partistöd 2016.
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att
I partistöd under år 2016 ska totalt utbetalas till partierna följande summor:
Socialdemokraterna
648 500 kr
Västra initiativet
255 900 kr
Moderaterna
165 300 kr
Centerpartiet
135 100 kr
Vänsterpartiet
104 900 kr
Sverigedemokraterna
74 700 kr
Miljöpartiet
44 500 kr
Folkpartiet
44 500 kr
Ärendet
Utbetalningen av partistöd under 2016 baserats fortfarande på de gamla reglerna om
partistöd, varför kravet på redovisning inte gäller.
Första gången som redovisning av partistödet begärs in är för partiernas verksamhet under
2015. Denna redovisning ska vara kommunen tillhanda senast den sista juni 2016. Utifrån
denna redovisning kommer kommunfullmäktige besluta under hösten 2016 om vilket
partistöd som partierna ska få utbetalt 2017.
Bakgrund
Enligt kommunallagen 2 kap. 11 § ska partier som är berättigade till kommunalt partistöd
komma in med en redovisning av hur partistödet använts under föregående kalenderår
innan den 1 juli. Redovisningen ska granskas av mottagarens revisor och till redovisningen
ska revisorns rapport över granskningen bifogas.
Hösten 2014 beslutade kommunfullmäktige om nya regler för partistöd i Sollefteå
kommun, § 205, 2014-12-15 som beskriver detta. I reglerna framgår även att ”Har
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen innan föreskriven
tid utbetalas inget stöd för nästkommande år”.
Beslutet började att gälla 2015 och redovisning av partistödet för 2015 ska rapporteras in
till kommunen senast sista juni 2016.
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Fördelningen av partistöd beaktar endast mandat för vilken en ledamot är fastställd enligt
14 kap vallagen.
Förvaltningen har för avsikt att arbeta fram förslag till förtydliganden kring vad som ska
redovisas. Ärende kommer att presenteras för politiken under hösten 2016.
Utbetalning 2016
Utbetalningen av partistöd under 2016 regleras enligt tabell nedan;
Parti

Antal
mandat

S

Partistöd
Kronor
Kronor
per mandat/år per år

Grundstöd
Kronor
per parti/år

Kronor
per år

Totalt
Kronor
per halvår

21

30 200

634 200

14 300

648 500

324 250

ViSKB

8

30 200

241 600

14 300

255 900

127 950

M

5

30 200

151 000

14 300

165 300

82 650

C

4

30 200

120 800

14 300

135 100

67 550

V

3

30 200

90 600

14 300

104 900

52 450

SD

2

30 200

60 400

14 300

74 700

37 350

MP

1

30 200

30 200

14 300

44 500

22 250

FP

1

30 200

30 200

14 300

44 500

22 250

45

1 359 000

1 359 000

114 400

1 473 400

736 700

Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd 2015-2018
Förslag till beslut på mötet
Mathias Ahlenhed (ViSKB) föreslår att stödet till partierna ska halveras.
Åsa Sjöden föreslår att allmänna utskottet ska beslut enligt förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Elisabet Lassen (S) ställer frågan om allmänna utskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut eller om utskottet beslutar enligt Mathias Ahlenhed´s
förslag om halvering av partistödet.
Finner att allmänna utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.
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§ 54

Dnr KS /184/2016

Sammanträdesplan 2017
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta att
Fastställa föreslagna datum som mötesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott.
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att
Fastställa föreslagna datum som mötesdagar för kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Efter diskussioner med kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande
samt kommunchefen har förvaltningen tagit fram förslag till sammanträdesdagar för 2017.
Tabellen nedan innehåller datum för möten med kommunstyrelsen och dess utskott samt för
kommunfullmäktige. Av tabellen framgår också inplanerade beredningar.
Nämnd/styrelse
dag

J

F

M

A

M

Månad
J
J

A

S

O

N

D

-

27

-

24

29

26

-

25

30

27

18

Kommunfullmäktige

må

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens utskott

ti

10

7

7

4

9

13

8

5

10

7

5

- Samhällsutveckling

må

16

13

13

10

15

19

14

11

16

13

11

- Allmänna

ti

17

14

14

11

16

20

15

12

17

14

12

- Vård och omsorg

on

18

15

15

12

17

21

16

13

18

15

13

- Unga och lärande
Ärendeberedning inför

to

19

16

16

13

18

22

17

14

19

16

14

21/12
On 4
5
5
5

27/1
3
2
3
3

24/2
3
2
3
3

24/3
31/3
30/3
31/3
31/3

28/4
5
4
5
5

2/6
9
8
9
9

28/7
4
3
4
4

25/8
1
31/8
1
1

29/9
6
5
6
6

Kommunstyrelsen
Fr
Allmänna utskottet
Fr
Samhällsutvecklingsutskottet To
Unga och lärande utskottet To
Vård och omsorg utskottet
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§ 55

Dnr KS /51/2016

Svar på medborgarförslag – Informera och involvera oss
kommuninnevånare om nya miljömål
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att
Punkt ett anses besvarad.
Punkterna två till och med fyra avslås.
Ärendebeskrivning
Gunilla Carlsson har i en motion föreslagit att kommunen ska informera och involvera
kommuninvånare om nya miljömål. Hon föreslår bland annat,
1. Att kommunen informerar om miljöplanen och uppmanar kommuninvånarna att
ställa upp egna miljömål
2. Att kommunen genomför mätningar av i första hand- vatten och
luftföroreningar årligen
3. Att resultaten offentliggörs för varje tätort, förslagsvis i miljöalmanackan, så att
vi på respektive plats kan se hur våra olika åtgärder ger resultat
4. Att kommunen utser en tävling mellan kommunens delar om var man når de
bästa resultaten under föreslagsvis en femårsperiod.
Förvaltningens bedömning
I dagsläget saknar kommunen en aktuell miljöplan och arbetet med att ta fram en miljöplan
pågår för fullt. Bland annat ska ett miljöledningssystem arbetas fram, något som bedöms
kräva stora resurser från miljöenheten den kommande tiden.
Så fort miljöplanen är klar ska den givetvis marknadsföras och förvaltningen kommer också
att se över möjligheterna att på ett konstruktivt sätt uppmana kommuninvånarna att ställa
upp egna miljömål.
Idag ingår Sollefteå kommun tillsammans med övriga kommuner i Västernorrland i
projektet ”samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2016-2020”.
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Inom ramen för samarbetet mäts luftföroreningar på de mest trafikerade vägarna i
respektive kommun och de senaste mätningar i Sollefteå genomfördes under vinterhalvåret
2012/2013.
Att kommunen inte gör egna luftmätningar beror på att detta är såväl dyrt som
tidskrävande.
Att mäta luftföroreningar är inte en helt enkel uppgift och kostar också en del. För att få
tillförlitliga resultat måste mätningar ske under ett kalenderår på en plats och att hyra
utrustningen under en vecka kostar ungefär 80 000 kronor. Det är också en arbetsintensiv
insats eftersom filter i utrustningen måste bytas ut med jämna mellanrum.
I Sollefteå mäts luftföroreningarna på de mest trafikerade vägarna och de senaste
mätningarna genomfördes under vinterhalvåret 2012/2013. Resultatet visade att luftkvalitén
i Sollefteå höll en bra nivå, mer om detta finns att läsa på hemsidan.
Med jämna mellanrum mäter kommunen vattenkvalitén i sina egna anläggningar och
hjälper även de som vill göra kontroller av enskilt vatten med råd och stöd. Information
vattenprover finns på webbplatsen.
Under 2016 kommer kommunen också att göra kontroller av badvattnen i kommunen och
även det resultatet kommer att redovisas på bland annat Sollefteå kommuns webbplats.
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§ 56

Dnr KS /81/2016

Svar på medborgarförslag – fördelning av utvecklingsmedel från
Vindparkerna Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att
Avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inlämnats med ett önskemål om att kommunen startar processen
med att bilda en förening med uppdrag att fördela utvecklingsmedel från vindparkerna
Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden.
Uppdraget att bilda föreningen har redan påbörjats. En arbetsgrupp med representation från
området arbetar med att formulera förslag till stadgar. Planering pågår inför ett första
årsmöte som ska hållas under juni månad. Föreningen kommer då att formellt bildas och
anta sina stadgarna.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Hans Westberg, Rensjön, daterad 2016-02-15.
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§ 57

Dnr KS /107/2016

Svar på motion – Fastigheter som hyrs av Solatum Hus & hem AB
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att
Avslå motionen.
Bakgrund
Jörgen Åslund, Västra Initiativet har lämnat en motion ”Fastigheter som hyrs av Solatum
Hus & Hem AB”. Motionen bereddes av kommunfullmäktige 2016-02-29 och
överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
I motionen föreslår Västrainitiativet att följande ska gälla för de fastigheter (äldreboenden
m.fl.) man hyr av Solatum;
1 Att Kommunen ska ge långsiktiga avsiktsförklaringar för hur nyttjandet av respektive
fastighet ser ut (minst 10 år). Detta ger Solatum möjlighet planera och utföra reparationer/
underhåll och investeringar på bästa sätt.
2 Att, för givande av möjligheter till samma goda förvaltning av kommunens egna
fastigheter, föreslår vi även att förvaltaren ges denna information i de fall kommunen
själva äger fastigheten (skolor, äldreboenden e.t.c).
3 Att avsteg från indikerat nyttjande som medför ökade kostnader för Solatum ersätts.
Förvaltningens bedömning
Under de senaste 10 åren har det vid dialoger med Solatum redovisats bedömningar om
nyttjande av äldreboenden på minst 10 års sikt. Så snart en fastighet varit uppe till
diskussion om framtida nyttjande har Solatum informerats. Dessa täta möten och att det
skrivs kontrakt med 5 års löptid i normalfallet har gett en tydlig information om
kommunens avsikter. Undantag från 5-årskontrakt har varit när lokaler har varit föremål för
utredning om framtida behov. Vid dessa tillfällen har Solatum tydligt informerats om
avsikten med det kortare kontraktet.
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Vad gäller förvaltning av kommunens ägda fastigheter fastställs underhålls- och
investeringsplaner i samråd med kommunen varför det vid varje tillfälle fastställs utifrån
senast kända underlag.
Att kommunen ekonomiskt ska ersätta Solatum för en ej juridisk bindande avsiktsförklaring
on inte enligt avtal är en mycket avtalsjuridisk udda konstruktion. När man till detta lägger
att Solatum är ett 100 % av kommunen ägt bolag uppstår också den udda situationen att
kommunen ersätter sig själv.
Redan i nuvarande kontrakt finns avtalat att återbetalning av hyresvärdens nedlagda
investering i byggnaden ska återbetalas vid avtalets upphörande.
Sammantaget bedömer förvaltningen att nuvarande dialoger och samråd väl tillgodoser
Solatums behov av långsiktig information för planering. Vidare bedöms Solatums
ekonomiska garantier vid uppsägning vara väl tillgodosedd för de verksamhetsanpassningar
som är utförda i specialfastigheter.
Med anledning av ovanstående bedömning bör motionen avslås.
Förslag till beslut på mötet
Mathias Ahlenhed (ViSKB) föreslår att motionen ska bifallas.
Bengt Sörlin (M) och Åsa Sjöden (S) föreslår att motionen ska avslås i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Elisabet Lassen (S) frågar om Allmänna utskottet besluter enligt förvaltningens
förslag till beslut om avslag eller enligt Mathias Ahlenhed´s förslag till bifall av motionen.
Finner att utskottet beslutar att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Motion Jörgen Åslund, Västrainitiativet, daterad 2016-02-29.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-17

Sida

15 (30)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

§ 58

Dnr KS /202/2016

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2015
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015
2. Verksamheterna ska arbeta aktivt med förbättringsområden.
Ärendebeskrivning
Arbetsgivaren har en skyldighet att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i
enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1/AFS 2003:4 och Arbetsmiljölagen.
Resultatet av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2015 visar att
arbetet fungerar tillfredsställande vid de flesta av kommunens arbetsplatser.
Arbetsmiljöfrågorna diskuteras vid arbetsplatsträffar där samtliga anställda är delaktiga.
Man följer de riktlinjer som finns, både kommunövergripande och förvaltningsspecifika.
Följande förbättringsområden upptäcktes vid uppföljningen:
-

Rutiner för hur ändringar i Arbetsmiljölagen och nya AFS-föreskrifter tas upp i
verksamheten
Konsekvensbedömningar och handlingsplaner vid förändringar i verksamheten
Uppdatering av introduktionsplaner för nyanställda
Information till medarbetarna om de rutiner, riktlinjer och policys Sollefteå
kommun har inom arbetsmiljöområdet, bland annat om rutiner vid hot och våld
Fortsatt arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor bland annat med hjälp av
handbok vid arbetsplatsträffar
Tillbudsrapportering

Vid jämförelse med 2014 års utvärdering av SAM framkommer att de förbättringsområden
som då upptäcktes till en viss del har åtgärdats. Till exempel är det fler chefer än
föregående år som uppger att det finns skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet
och det är fler som svarar att man har rutiner för hur ändringar i Arbetsmiljölagen och nya
AFS-föreskrifter tas upp i verksamheten. Dock kvarstår en del förbättringsområden, se
ovan.
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Beslutsunderlag
Rapport – uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Sollefteå 2015, daterad 2016-0414
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§ 59

Dnr KS /101/2016

HBTQ+ -frågor i Sollefteå kommun, förslag från ungdomsdelegationen
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
-

att punkt 1 avslås.
att punkt 2 anses vara besvarad.

Ärendebeskrivning
Ungdomsdelegationen har föreslagit att
1. Sollefteå kommun med hjälp av Ungdomsdelegationen anordnar en
Pridefestival för allas lika värde.
2. Sollefteå kommun inför HBTQ+ kunskap i skolan på sexualkunskapen
på alla plan.
Förvaltningens bedömning
Pridefestival för allas lika värde
Att arrangera festivaler ligger utanför den kommunala kompetensen och resurserna.
Däremot stöttar kommunen ett antal föreningar och organisationer varje år med olika
former av medel för att arrangera festivaler och andra arrangemang. Men för att kommunen
ska kunna ta ställning om stöd behövs ett förslag eller redovisning av vilka konkreta
insatser som kommunen ska bistå med.
Det finns inget idag som hindrar Ungdomsdelegationen att själva anordna en Pridefestival
men önskas ytterligare stöd från kommunen måste det framgå vilket typ av stöd som
önskas.
HBTQ+ kunskap i skolan på sexualkunskapen
I de nya läroplanerna Lgr11 (Läroplan för grundskolan) och Lgy11 (Läroplan för
gymnasiet) har frågor om sexualitet, relationer och kön fått ett större och tydligare utrymme
än tidigare.
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Sex- och samlevnad är inget eget ämne utan ska, enligt läroplanerna, tas upp i ett flertal
ämnen.
Skolverket har utifrån Lgr 11 och Lgy 11 definierat kunskapsområdet sexualitet och
samlevnad;
”Det finns olika begrepp i läroplanen och kurs- och ämnesplanerna med anknytning till
kunskapsområdet sexualitet och samlevnad. I läroplanen finns fortfarande begreppet
samlevnad inskrivet under rektors ansvar men i kurs- och ämnesplanerna är samlevnad
formulerat med ordet relationer. Kön och könsmönster samt kvinnligt och manligt är begrepp
som återkommer på flera ställen. Även begreppen normer, värden, etik finns med liksom
jämställdhet och sexualitet.”

På vilket sätt som undervisningen, utifrån de nationella styrdokumenten, sker är upp till
varje skola att själva utforma.
Likabehandlingsplan
I förslaget från ungdomsdelegationen nämns även Likabehandlingsplanen. Ett dokument
som upprättas årligen för varje verksamhet inom förskola och skola (grund- och
grundsärskola, gymnasie- och gymnasiesärskola) samt fritidshem och ska vara
verksamhetens stödmaterial i arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och
kränkningar.
Planen är en dokumentation av det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet som
genomförs i varje förskola, skola och fritidshem.
I planen, som bygger på analys av genomförd kartläggning (nuläget) och utvärdering av det
föregående läsårets arbete, ska det finnas mål för de främjande och förebyggande
insatserna. Där ska även finnas en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka
rutiner som gäller.
Dokumentet ska även beskriva hur barn och elever medverkar i det främjande och
förebyggande arbetet under det läsår planen gäller.
Likabehandlingsplanen ska vara känd hos alla i verksamheten och hos barns och elevers
vårdnadshavare (för omyndig elev).
Även den årliga processen och arbetet med likabehandlingsplanen är en del av
undervisningen och förskole- och skolverksamheternas värdegrundsarbete.
Beslutsunderlag
Förslag från ungdomsdelegationen daterad 2016-02-09
Justerarnas signatur
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Förslag till beslut på mötet
Elisabet Lassen (S) föreslår att punkt 1 i förslaget ska avslås.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om allmänna utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag eller
enligt Elisabet Lassen (S) förslag till avslag på punkt 1.
Frågar även om utskottet beslutar att punkt två ska anses besvarad.
Finner att allmänna utskottet beslutar att punkt 1 avslås och punkt två anses besvarad.
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§ 60

Dnr KS /196/2016

Medfinansiering av projektet; Tillväxt Höga Kusten
kompetensförsörjning till teknikföretag”
Beslut
Allmänna utskottet
Lämnar ärendet utan förslag till kommunstyrelsen.
Förtydligande kring vilka företag som är aktuella i Sollefteå kommun bör ske innan beslut i
Kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen ställer sig positiv till medverkan i projektet ”Tillväxt Höga Kusten –
kompetensförsörjning till teknikföretag”.
3 Medfinansieringen är 100 tkr per år under tre år 2016-2018, totalt 300 tkr
4 Finansiering sker från kommunstyrelsen konto Medfinansiering av projekt, ID81364
Ärendebeskrivning
Höga kusten industrigrupp ekonomisk förening har skickat in en förfrågan om
medfinansiering av projektet ”Tillväxt Höga Kusten- kompetensförsörjning till
teknikföretag.
Projektet syftar till att underlätta för rekryteringen av högre teknisk kompetens och därmed
bidra till regionens tillväxt. Projektet har fyra mål:
1) Långsiktig kompetensförsörjning – Genom bred och riktad marknadsföring
exempelvis hemsida, sociala medier, mässor och samarbete med
utbildningsprogram
2) Rekrytering – Genom att testa och utvärdera olika metoder och arbetssätt för
gemensamma rekryteringsaktiviteter.
3) Attrahera och behålla kompetens – Genom traineeprogram och
kompetensutvecklingsaktiviteter.
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4) Samverkan med andra aktörer – Genom identifiering av viktiga samverkansaktörer
för en långsiktighet och fortlevnad av prioriterade aktiviteter.
Projektet bedöms kunna bidra till att öka arbetsmarknadsregionens attraktionskraft,
underlätta för företagen att attrahera nyckelkompetens och därmed stärka företagens
konkurrenskraft.
I projektets förstudiefas deltog två företag med lokalisering inom Sollefteå kommun. För att
projektet ska få effekt i vår kommun krävs att projektet sätter resurser på att marknadsföra
och förankra projektet och dess aktiviteter hos företagen i vår kommun
Beslutsunderlag
Budget – bilaga till ansökan om projektmedel
Höga kusten Industrigrupp - Fördjupad projekt beskrivning.
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§ 61

Dnr KS /511/2015

Åtgärder mot nikotin- och droganvändning i skolor – svar på
förslag från ungdomsdelegationen
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att
Ge styrgruppen för folkhälsa i uppdrag att beakta ungdomsdelegationens förslag i arbetet
med att utveckla en handlingsplan för ANDT
Det ska vidtas riktade åtgärder på skolorna.
Ärendebeskrivning
Ungdomsdelegationen har i ett förslag till fullmäktige 2015-11-18 påtalat att man anser att
rök- och droganvändning på skolorna är ett problem och uppmanat unga och lärande att:
- satsa på att informera unga om konsekvenserna att använda sig av nikotin/droger
- unga och lärande är mer sträng emot skolorna för att förhindra att fler börjar
använda nikotin/droger
- personalen och polisen ska samarbeta ifall en minderårig röker
- personalen har en skyldighet att informera föräldrarna om deras barn använder
droger, tobak eller alkohol under skoltid
Kommunen har sedan årsskiftet en folkhälsosamordnare anställd som också har ansvaret för
att samordna ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak). En ny plan för
folkhälsa och trygghet, 2016-2020, har antagits i kommunstyrelsen i april och ska
fastställas av fullmäktige i maj. Den innehåller såväl kommunens ANDT-strategi som
kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Planen innefattar också
bestämmelser om hur arbetet ska organiseras. Under våren har möten hållits med styrgrupp
för folkhälsa och trygghet samt med beredningsgrupp. I april fick styrgruppen in uppdrag
att utforma handlings- och aktivitetsplaner utifrån de lokala mål som fastställts i plan för
folkhälsa och trygghet.
Lokala mål för ANDT i Sollefteå kommun 2016-2020, är :


Minska antalet barn och unga som börjar bruka tobak, narkotika och
dopning samt debuterar tidigt med alkohol
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Minska tillgången till alkohol, narkotika, tobak och dopningsmedel, genom
samverkan, samordning och tillsyn



Minska antalet invånares skadliga bruk, riskbruk och beroende av alkohol,
narkotika, dopningsmedel och tobak



Alla invånare med missbruk eller beroende ska, utifrån sina förutsättningar
och behov, ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet



Minska antalet invånare som dör eller skadas på grund av eget eller andras
bruk av narkotika, dopningsmedel eller alkohol.

I de handlings- och aktivitetsplaner som ska upprättas ska beskrivas vilka insatser som ska
göras, när de ska göras, vem/vilka som ska göra insatsen, vem som är ansvarig osv.
Ungdomsdelegationens förslag ska beaktas och diskuteras i arbetet med handlingsplanen
som beräknas vara färdig under hösten 2016 och ungdomsdelegationen kommer att fungera
som referensgrupp för ANDT-handlingsplanen.
En fråga som redan lyfts till diskussion mellan folkhälsosamordnare, chef för elevhälsan
och miljöenheten är metoden Rökfria skolgårdar som behöver ett omtag och ny energi.
Beslut har också fattats att under hösten erbjuda högstadiet i Sollefteå, Junsele och Ramsele
föreläsningen Tobaksbarn, av föreningen Non-smoking generation.
Beslutsunderlag
Förslag från Ungdomsdelegationen
Förslag till beslut på mötet
Elisabet Lassen (S) föreslår att beslutet bör kompletteras med att det ska vidtas riktade
åtgärder på skolorna.
Beslutsgång
Ordförande ställer fråga om allmänna utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut och om man antar föreslagen komplettering.
Finner att man beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut med komplettering med ”att
det ska vidtas riktade åtgärder på skolorna.”
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§ 62

Dnr KS /197/2016

Begäran om pensionsförstärkning med anledning av befarad
övertalighet vid omorganisation
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta att
Bevilja en pensionsförstärkning på 8.000 kr/månad perioden 2016-10-01 – 2017-04-30
enligt gällande pensionspolicy.
Ärendebeskrivning
På Nipanområdet bedrivs idag undervisning för Transportprogrammet samt Bygg- och
Anläggningsprogrammet. Personalen har likartad utbildning och ses som en enhet.
Det är beslutat att Bygg- och Anläggningsprogrammet ska läggas ner. De sista eleverna går
ut vårterminen -16.
Med anledning av ovanstående befaras en övertalighet. Vid en turordning skulle enheten
behöva varsla en yngre medarbetare på enheten och därmed behålla en äldre medarbetare
som är född -52.
Efter samtal med den äldre medarbetaren har framkommit att möjlighet finns till ett förtida
uttag av dennes tjänstepension om en pensionsförstärkning kunde beviljas.
Effekten av denna åtgärd blir att man behåller en yngre medarbetare.
Kostnadsuträkning, se medföljande bilaga
Beslutsunderlag
Sollefteå Gymnasium, Begäran om Pensionsförstärkning
Kostnadsuträkning Pensionsförstärkning
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§ 63

Dnr KS /168/2016

Projekt - Förslag på miljöförbättrande åtgärder i Fjällsjöälven och
Faxälven enligt Ångermanälvsmodellen
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen beslut att
1 Kommunen medfinansierar rubricerat projekt med 100 000 kr fördelat på tre år i enlighet
med framtagen projektplan. Finansiering ID 81360.
Ärendebeskrivning
Ångermanälvens och Vapstaälvens vattenråd har skickat in en förfrågan till Sollefteå
kommun om medfinansiering för sista etappen av inventering för miljöförbättrande åtgärder
i Fjällsjöälven och Ångermanälven.
Inventeringen berör tre kommuner, Dorotea, Strömsund och Sollefteå. Strömsund och
Dorotea har redan ställt sig positiva till projektet. Största delen av älvsträckan återfinns
inom Strömsunds kommun varför de föreslagits som projektledare.
Se bifogad projektplan från Ångermanälvens och Vapstaälvens vattenråd.
Förvaltningens bedömning
Båda älvsträckorna är inventerade sedan tidigare upp till Kilforsen, Fjällsjöälven och
Storfinnforsen för Faxälven. Även Ångermanälven är inventerad sedan tidigare med samma
modell. I och med detta projekt skulle inventeringsunderlaget bli heltäckande för hela
vattensystemet och ev. förslag till förbättringsåtgärder skulle kunna prioriteras utifrån
underlaget.
Beslutsunderlag
Projektbeskrivning inkl projektplan. ”Förslag på miljöförbättrande åtgärder i Fjällsjöälven
och Faxälven enligt Ångermanälvsmodellen.”
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§ 64

Dnr 214/2016

Fördjupad ekonomi och verksamhetsuppföljning för första
tertialet 2016
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Godkänna den fördjupade uppföljningen för första tertialet samt prognos för ekonomiskt
utfall 2016.
Allmänna utskottet beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till
Kommunstyrelsen i juni gällande särskilda satsningar enligt följande:
- minskade sjukskrivningar
- resursförstärkning på Vallaskolan
- Kunskapskartläggning inom skolan
- Kostverksamheten
- Lärarlöne- och kompetenssatsning
- Utökad kollektivtrafik
Information från Niklas Norden, Ekonomichef
Verksamhetsuppföljning per sista april 2016 delges och kommenteras.
Diskussion förs kring resultat och prognos kopplat till budget samt den senaste
skatteprognosen och eventuell tilldelning via tilläggsbudget alternativt via särskilda
satsningar.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta:
1. Kommunfullmäktige godkänner den fördjupade uppföljningen för första tertialet
samt prognos för ekonomiskt utfall 2016.
2. Kommunfullmäktige beslutar om att öka den budgeterade intäkten avseende skatter
och bidrag med 8 mnkr enligt senaste skatteprognosen och via tilläggsbudget
fördela detta till de verksamheter som prognosticerar negativa budgetavvikelser.
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Ärendebeskrivning
Redogörelse för fördjupad uppföljning till och med april 2016. Resultatet per sista april är
2,8 mnkr att jämföra med -9,1 mnkr vid motsvarande period 2015.
Prognosen för helåret 2016 bedöms till 32,8 mnkr vilket är 13,4 mnkr bättre än budget.
Sammantaget bedöms prognosen balanserad. Ej beaktat i prognosen är ofördelade medel
avseende regeringens migrationssatsning.
Till följd av den ökade befolkningen 2015 ser skatteprognosen positiv ut med 8 mnkr. Då
nedan verksamheter prognosticerar negativa budgetavvikelser vid årets slut föreslås att
tillskott ges motsvarande underskotten för nedan verksamheter, samt ett extra tillskott till
pott särskilda satsningar:
Äldreomsorg:
För- och grundskoleverksamhet:
Gymnasieverksamhet:
Individ- och familjeomsorg:
Kostverksamhet:
Delsumma:
Pott särskilda satsningar:
Totalt:

1,0 mnkr
1,9 mnkr
0,9 mnkr
2,0 mnkr
0,6 mnkr
6,4 mnkr
1,6 mnkr
8,0 mnkr

Beslutsunderlag:
Fördjupad uppföljning januari-april 2016
Förslag till beslut på mötet
1. Åsa Sjöden (S) föreslår bifall till punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut.
2. Åsa Sjöden (S) föreslår att punkt 2 i förslag till beslut stryks.
3. Tommy Svensson (S) m.fl föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett
förslag gällande särskilda satsningar.
Beslutsgång
1. Ordförande Elisabet Lassen (S) ställer frågan om Allmänna utskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut om bifall av punkt 1. Finner så.
2. Ställer sedan frågan om utskottet beslutar enligt Åsa Sjöden (S) förslag att punkt 2
stryks. Finner så.
3. Slutligen frågar ordförande om utskottet ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förslag med särskilda satsningar enlig följande:
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-

minskade sjukskrivningar
resursförstärkning på Vallaskolan
Kunskapskartläggning inom skolan
Kostverksamheten
Lärarlöne- och kompetenssatsning
Utökad kollektivtrafik
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§ 65

Dnr 22/2015

Översiktsplan
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Samrådshandlingarna för Översiktsplanen ska behandlas på Kommunstyrelsens möte i Juni.
Ärendet lämnas till Kommunstyrelsen utan förslag på beslut.

Information från Lisbeth Boman, Utredning och utveckling
Arbetet med Översiktsplan har pågått under en längre tid och föredrogs i kommunstyrelsen
första gången i januari 2016. Sedan dess har det förts dialog med såväl länsstyrelsen som
internt inom kommunen.
Lisbeth presenterar syfte, struktur och innehåll i det arbetsmaterial som finns framtaget
gällande översiktsplanearbetet. Presenterar även arbetsprocessen fram till en fastställd
översiktsplan.
Ett möte för ytterligare diskussion om materialet bokas den 30 maj.
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§ 66

Dnr 211/2016

Framtidens turismservice i Höga kusten
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Lämna ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen.
Förvaltningen ska inkomma med ett yttrande innan kommunstyrelsens sammanträde.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har anmält ett ärende till allmänna utskottet gällande beslut om gemensam
turistservice Höga kusten.
Huvudenhetschef Örjan Abrahamsson föredrar ärendet i utskottet.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Höga kusten destinationsutveckling AB, ”Beslutsunderlag och förslag till
beslut rörande Framtidens turismservice Höga kusten” daterad 2016-04-12.
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