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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-26
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2014-05-26
Sammanträdestid

Kl. 13.00 – 16.10

Sammanträdesplats

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga deltagande

Johnny Högberg, kommunchef
Britta Själander, sekreterare

Plats och tid för
justering

Underskrifter

Kommunstyrelseförvaltningen 2014-06-03 kl. 07.30
Sekreterare .....................................................................
Britta Själander
Ordförande ....................................................................
Sven-Erik Bodén
....................................................................
Mikael Sjölund
....................................................................
Nils-Erik Bodin

BEVIS OM JUSTERING
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset,
entréplan.
Myndighet

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-05-26

Datum när anslaget

sätts upp 2014-

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

Justerarnas signatur

tas ner 2014-

....................................................................
Ulla Johansson

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-26
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Förteckning över närvaro, tjänstgöring, reservationer, omröstningar m.m.
PARTI

När-

Tjg.

Namn

varo

ers.

RESERVATION

OMRÖSTNING

§
88

§
Ja

ANTECKNING
Justerare
Tjänstgör t.o.m.

Nej

Tjänstgör fr.o.m.

SOCIALDEMOKRATERNA
- Ordinarie (21)
Elisabet Lassen
Mikael Sjölund
Annelie Markemo
John Åberg
Åsa Sjödén
Gunder Lidén
Linnéa Stenklyft
Sven-Göran Johansson

Lillemor Edholm
Angelica Holmberg
Marie-Louise Andersson

Sven-Erik Bodén
Lennart Önblad
Jerry Pehrsson
Cathrine Näsmark
Birgitta Forsberg
Tommy Svensson
Curt Noppa
Rolf Granquist
Åsa Nilsson
Sture Ragnarsson
- Ersättare (11)
Susanne Lindahl
Reza Alborzi
Monica Mähler
Nils Michael Eriksson
Kennet Modén
Britha Gillisson
Lars-Olof Holmlund
Torbjörn Persson
Terese Leifsdotter
Lars Nordin
Marie Ottosson

Justerarnas signatur

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Justerare
T.o.m. § 80

Ordförande

X

X
X
X
X

Fr.o.m. § 81

Utdragsbestyrkande

3 (31)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
PARTI

När-

Tjg.

Namn

varo

ers.

RESERVATION

OMRÖSTNING
§

§
88

Ja

ANTECKNING
Justerare
Tjänstgör t.o.m.

Nej

Tjänstgör fr.o.m.

VÄNSTERPARTIET
- Ordinarie (3)
Birgitta Lind

X

Thomas Tejle

-

Maj-Lis Andersson
- Ersättare (2)

X

Marie Hansson

-

R
R

Kjell-Åke Sjöström
X
X
MODERATA SAMLINGSPARTIET
- Ordinarie (7)
Bengt Sörlin

X

Lena Asplund

X

Kerstin Franzén

X

Sven-Olov Gradin

X

Folke Lindgren

X

Daniel Fäldt

X

Inger Eriksson
- Ersättare (4)

X

Hans Tenglund

-

Kerstin Svensson

-

Assar Kallin

-

Håkan Naesström
CENTERPARTIET
- Ordinarie (4)

X

Maria Wennberg

X

Ingemar Jonsson

-

Paul Höglund

X

Monica Tirri

X

Nils-Erik Bodin

X

Ingbritt Hedin

X

Justerarnas signatur

X

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-05-26
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
ARTI

När-

Tjg.

Namn

varo

ers.

RESERVATION

OMRÖSTNING

§
88

Ja

VÄSTRAINITIATIVET FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS BÄSTA
- Ordinarie (4)
Karin Jansson Borg

-

Gunilla Fluur

X

Jörgen Åslund

-

Lars Jonasson
- Ersättare (2)

-

Anders Bergman

X

X

Roger Johansson
FOLKPARTIET
- Ordinarie (2)

X

X

Leif Östberg

X

Eva Halling
- Ersättare (2)

X

Ewa Palmberg

X

Leif Palmberg
X
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
- Ordinarie (2)
Malin Spjuth

-

Lo Högberg
- Ersättare (2)

X

Margareta Alton
Ylva Bergstedt
Johansson
X
KRISTDEMOKRATERNA
- Ordinarie (1)
Göran Solsjö
- Ersättare (2)

X

Gunlög Jacobsson

X

Malin Skarin

-

R

X

R

SVERIGEDEMOKRATERNA

- Ordinarie (1)
Hans Karlsson
- Ersättare (2)

X

Torbjörn Eriksson

-

Justerarnas signatur

§

Utdragsbestyrkande

ANTECKNING
Justerare
Tjänstgör t.o.m.

Nej

Tjänstgör fr.o.m.
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Kommunfullmäktige
Ärendelista

Paragraf

Sida

1

Val av justerare .............................................................................

-

5

2

Medborgarförslag – Underhåll av vandringsled Ådalen II
inom Sollefteå kommun ................................................................

80

7

3

Allmänpolitisk debatt ....................................................................

81

8

4

Muntliga informationer .................................................................

82

9

5

Visionsprogram för Hallstaberget .................................................

83

10

6

Avgift för upplåtelse av allmän platsmark för trottoarpratare .......

84

12

7

Ny förvaltningsorganisation från 2015-01-01 ...............................

85

14

8

Näringslivsprogram för Sollefteå kommun ...................................

86

17

9

Ägardirektiv för Destinationsutvecklingsbolag Höga Kusten AB

87

18

10

Medborgarförslag – Köttfridag i Sollefteå kommuns skolor ........

88

19

11

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 89

21

12

Utvärdering av mångfalds- och jämställdhetsarbetet 2013 ...........

90

22

13

Arvode till valnämndens ordförande 2014 ....................................

91

26

14

Motion – Gymnasieskolan, marknadsföring och ökat samarbete .

92

27

15

Interpellation – Kommunens intention för verksamheten Aurora,
flyktingboendeenhet för ensamkommande barn ...........................

93

28

Interpellation – Kommunens särskilda satsningar på ungdomsarbetslösheten ................................................................................

94

29

17

Val av ledamöter till Destinationsutvecklingsbolag Höga Kusten AB 95

30

18

Delgivningar ..................................................................................
-Samhällsbyggnadsnämnden 2014-03-19 § 44
Miljöpris 2013
-Kommunala handikapprådet
Protokoll 2014-04-09
- Kommunala pensionärsrådet
Protokoll 2014-04-07

31

16

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-26
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Val av justerare
Mikael Sjölund (S) och Nils-Erik Bodin (C) väljs till justerare.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-26
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 80

KS/134/2014 (5)

Medborgarförslag – Underhåll av vandringsled Ådalsledan II,
inom Sollefteå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Anders Bodin, Undrom har lämnat följande medborgarförslag.
I boken ”Vandra” över vandringsleder i Västernorrland, finns bl.a. 2 leder (Ådalsleden I
och II) i Sollefteå Kommun beskrivna. Boken är utgiven 2011 av MittSverigeTurism i
samarbete med Murberget-Länsmuseet Västernorrland. Arbetet med lederna har
genomförts inom ett EU-projekt; Hållbar besöksnäring i Västernorrland 2008-2015.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2011-11-28 (§ 162), ska Ådalseden I (KullbergSollefteå) underhållas. Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden fick uppdraget av
skötseln. Enligt ärendebeskrivningen kan arbetet lämpligen utföras i
arbetsmarknadsenhetens regi. Kommunstyrelseförvaltningen ansåg att även
kringkostnader (bränsle, resor, arbetsmateriel m.m.) rimligen kan inrymmas inom
arbetsmarknadsenhetens uppdrag. Kommunfullmäktige biföll kommunstyrelsen beslut.
I konsekvens med att beslut om underhåll av Ådalsleden I tagits, finn skäl för detsamma
gällande Ådalsleden II. Med tanke på den ökande besöksnäringen, där bl.a.
vandringsturism bedöms som ett växande segment, måste produkterna motsvara kundens
förväntningar. En första genomgång och underhåll bör därför ske senast 2015, och
därefter lämpligtvis med 3 års intervall.
Österut ansluter leden till leder i Kramfors Kommun, bl.a. Vildmarsleden och
HögaKustenleden. Kramfors Kommun kommer därför kontaktas om underhåll, av den del
av Ådalsleden II som är inom dess kommungräns.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Anders Bodin, Undrom, 2014-04-28

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-26
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 81

Allmänpolitisk debatt i fullmäktige
Ett par gånger per år genomförs en allmänpolitisk debatt i fullmäktige. Då får alla partier
möjlighet att debattera de kommunpolitiska frågor man prioriterar.
Debatten inleds med ett partiinlägg på valfritt ämne varefter varje ledamot har möjlighet
till kortare inlägg. Samtliga partier
Debatten pågick i 90 minuter och upptog områden som skola, barnomsorg, jämställdhet,
lagen om valfrihetssystem, lokalproducerad mat, vindkraft, gratis kollektivtrafik,
satsningar i vården, fastighetsskatt vindkraft m.m.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-26
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 82

KS/65/2014 (2.2)

Muntliga informationer
Kommunfullmäktiges beslut
Informationerna noteras.
Ärendebeskrivning
a) Elisabet Lassen, kommunstyrelsens ordförande
Har tillsammans med Kramfors och Härnösands kommuner deltagit i en studieresa till
Inverness i Skottland. Besöket gjordes med anledning av det internationaliseringsprojektet som drivs av Akademi Norr. Speciellt studerades deras utveckling av universitet
och besöksnäring. Ett intressant besök då kommunen nu ska starta upp Höga
Kustensamverkan.
b) Johnny Högberg, kommunchef
Strömmen av flyktingar till Sverige ökar. Föregående vecka beslutade därför kommunen
att ta emot ytterligare 15 ensamkommande barn. Totalt har kommunen då tagit emot 48
barn.
Även asylmottagningen ökar, främst på grund av oroligheterna i Syrien. Cirka 100 nya
asylsökande kommer att placeras i Undrom. Kommunen har tidigare tagit emot 150
asylsökande.
Regeringen betalar extra pengar till kommuner som tar emot många asylsökande.
Ungdomsdelegationen anordnade den 13 maj ett ungdomsting i Sollefteå. Syftet med
tinget är att kommunens ungdomar ska få möjlighet att påverka och tycka till i
ungdomsfrågor.
Den fördjupade verksamhets- och ekonomiska uppföljning som behandlades av
kommunstyrelsen den 13 maj, kommer att behandlas vid fullmäktiges junisammanträde.
Strukturen för den nya förvaltningsorganisationen behandlas av fullmäktige idag.
Organisationen består av fyra block; Kommunchef, Gemensam service, Produktion samt
Medborgarservice. Fyra parallella projektgrupper arbetar med att fördela innehåll till
blocken.
Flygplatsen firar den 6 juni 40-årsjubilem med flyguppvisningar, seminarier m.m.

Justerarnas signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-26
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 83

KS/214/2013 (20)

Visionsprogram för Hallstaberget
Kommunfullmäktiges beslut
Visionsprogram för Hallstaberget antas.
Ärendebeskrivning
Sollefteås position strax norr om Sveriges mitt innebär en mycket central placering i
norden med många möjligheter till en positiv utveckling för idrotts- och turistnäringen.
Hallstaområdet är därför av stor betydelse för besöksnäringen i vår kommun.
Investeringar har gjorts och görs fortlöpande i såväl hotellet som markbundna aktiviteter
inom området. Många intressen är engagerade i utvecklingen av Hallstaområdet, men
samarbetet och kunskaperna behöver samordnas utifrån ett helhetsperspektiv.
Av den anledningen beslutade kommunstyrelsen hösten 2012 att ge den informella
arbetsgrupp som dittills arbetat med frågan i uppdrag att arbeta fram ett förslag till
visionsprogram för utvecklingen av området. Gruppen har bestått av representanter från
samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen och
kommunstyrelseförvaltningen.
Visionsprogrammet ska visa utvecklingsmöjligheter för Hallstaområdet och en gemensam
målbild för alla som bedriver verksamhet där.
Förslaget till visionsprogram har varit på remiss hos kommunens verksamheter varefter
en sammanställning av synpunkterna har gjorts.
Förvaltningens bedömning
Sammanfattningsvis kan konstaterats att de synpunkter som framförts vid samråden har
beaktats och önskemål finns från olika intressenter att få delta i det fortsatta arbetet med
utvecklingen av Hallstaområdet.
Förvaltningens förslag är därför att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna
och anta förslaget till Visionsprogram för Hallstaberget.
Kommunstyrelsens föreslag
Visionsprogram för Hallstaberget antas med kompletteringen att utveckling av
sommaraktiviteter ska läggas till under rubrik Fortsatt arbete.

Justerarnas signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-26
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Forts. § 83
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets samrådsredogörelse 2014-04-11
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-04-15
Arbetsutskottets protokoll 2014-04-29 § 76
Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-13 § 82

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-26
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 84

KS/1/2014 (20)

Avgift för upplåtelse av allmän platsmark för trottoarpratare
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avgift för upplåtelse av allmän platsmark för trottoarpratare tas inte ut.
2. Endast en trottoarpratare per butik/verksamhet får sättas upp
3. Trottoarpratare får endast vara uppställd under verksamhetens öppethållande och i
enlighet med upprättat regelverk.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har i samråd med Svensk Handel, HSO Sollefteå
(Handikappföreningarnas samarbetsorgan) och näringslivskontoret sett över formerna för
upplåtelse av allmän mark för trottoarpratare.
Allmän (offentlig) platsmark inom detaljplanelagt område är gator, trottoarer, torg och
parker. Sådan mark får inte användas för annat ändamål än vad som framgår av
detaljplanen, om inte särskilt tillstånd finns.
Särskilt tillstånd kan till exempel vara tillstånd att ställa upp trottoarpratare på allmän
platsmark. Sådant tillstånd söks hos polisen. Tillståndet kan sökas gemensamt av till
exempel alla handlare som tillhör Svensk Handel. För tillståndet tar polisen ut en avgift
på f.n. 600 kronor. Polisen skickar ansökan för yttrande till samhällsbyggnadsnämnden.
För upplåtelse av den allmänna platsmarken samt för administrativa kostnader och tillsyn
av att reglerna följs, föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunen tar ut en avgift på
400 kronor per år.
På detta sätt blir ansvaret för trottoarpratare och dess placering tydligare och tillsynen
underlättas. Detta främst med tanke på synskadade och rörelsehindrade personer och
deras framkomlighet. De kan lättare orientera sig och riskerar inte att kollidera med
skyltarna.
Ärendet behandlades av kommunstyrelse och kommunfullmäktige i februari men
återremitterades till kommunstyrelsen för förtydligande.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag då den
planerade förändringen innebär bättre kontroll över hur allmän mark används för reklam i
form av trottoarpratare. Förslaget till avgift begränsas till Sollefteå tätort.
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Sammanträdesdatum

2014-05-26
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Forts. § 84
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
- Avgift för upplåtelse av allmän mark för trottoarpratare är 400 kronor per år
- Avgift tas endast ut av butik/verksamhet som är belägen inom Sollefteå tätort, delen
Storgatan som är gågata och gångfartsområde mellan Hullstabäcken och Jämtgatan
- Endast en trottoarpratare per butik/verksamhet får sättas upp
- Trottoarpratare får endast vara uppställd under verksamhetens öppethållande.
Kommunstyrelsens förslag
- Endast en trottoarpratare per butik/verksamhet får sättas upp
- Trottoarpratare får endast vara uppställd under verksamhetens öppethållande och i
enlighet med upprättat regelverk.
- Avgift för upplåtelse av allmän platsmark för trottoarpratare tas inte ut.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-12-11 § 157
Kompletterande skrivelse från samhällsbyggnadskontoret 2014-03-31
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-04-08
Arbetsutskottets protokoll 2014-04-29 § 77
Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-13 § 82

Justerarnas signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-26
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 85

KS/135/2014 (2)

Ny förvaltningsorganisation från 2015-01-01
Kommunfullmäktiges beslut
1 Ny struktur för tjänstemannaorganisationen fastställs från år 2015 i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2 Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under hösten 2014 återkomma till
fullmäktige med ett mer detaljerat organisationsförslag samt förslag till delegeringsordning och reglemente för kommunstyrelse och den nya jävsnämnd som ska inrättas.
Ärendebeskrivning
Sedan kommunfullmäktige 2014-02-24 beslutat om ny politisk organisation för Sollefteå
kommun från och med 2015-01-01 har kommunchefen initierat en översyn av
förvaltningsorganisationen för att den bättre ska kunna möta upp de målsättningar som
ligger till grund för den nya politiska strukturen.
Den nya politiska organisationen baseras från verkställighetssynpunkt på en enda
verksamhetsnämnd, kommunstyrelsen, med fyra utskott som ansvariga beredande organ
för olika delar av verksamheten. Syftet med denna nya organisation är att utifrån
perspektiven Demokrati - Effektiv verksamhet - Styrning skapa förutsättningar för att ge
medborgarna maximal nytta av den kommunala verksamheten. Utgångspunkten för
översynen av tjänstemannaorganisationen är därför att forma en organisation för maximal
medborgarnytta där administrativa processer och delegationer stödjer en effektiv
organisation, där beslut fattas på rätt nivå och ärendegång och administrativ hantering
sker så effektivt som möjligt. Organisationen ska också stödja en sammanhållande
helhetssyn och styrning i den kommunala verksamheten.
Översynsarbetet bedrivs med delaktighet och aktiv medverkan från medarbetare i olika
arbetsgrupper. Möjlighet finns att via intranätet lämna synpunkter och de fackliga
organisationerna ges i den Centrala samverkansgruppen löpande information och har
möjlighet att lämna synpunkter. Det finns även en särskild politisk ledningsgrupp för
avstämning av arbetet.
Förslag till ny organisationsstruktur
Förslaget till ny tjänstemannaorganisation som presenteras i det följande anger en struktur
för verksamhetsindelning. Om förslaget fastställs behövs ett fortsatt arbete för att på mer
detaljerad nivå forma den nya organisationen, något som förutsätts ske i fortsatt nära
samverkan med medarbetare, chefer och fackliga organisationer. I vissa delar, t.ex. när
det gäller ny delegeringsordning, kommer det att krävas ytterligare politiska beslut under
hösten.
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Kommunfullmäktige
Forts. § 85

Den nya tjänstemannaorganisationen, med kommunstyrelsen som politiskt ansvarig
nämnd, indelas i fyra block; Kommunchef, Gemensam service, Produktion samt
Medborgarservice:
Kommunchef. Kommunchefen ges det samlade ansvaret för hela tjänstemannaorganisationen.
Gemensam service. Här samlas det administrativa stödet för kommunens olika
verksamheter. Genom att stödresurserna samlas i en gemensam funktion ges ökade
förutsättningar för en kostnadseffektiv och rationell administration som samtidigt genom
samordningen blir mindre sårbar. Exempel på stödfunktioner är ekonomi, personal, löner,
IT, upphandling, sekretariat. Ett mer detaljerat förslag på vilka funktioner som bör ingå i
Gemensam service kommer att utformas i det fortsatta organisationsarbetet.
Produktion. Kommunens operativa tjänsteverksamheter samlas i en förvaltningsenhet,
vilket bör leda till att mindre administration och ledningsresurser krävs än med dagens
organisation där verksamheterna är uppdelade på flera förvaltningar. Förutsättningarna
stärks för en bättre helhetssyn över verksamhetsgränserna och när flera verksamheter med
beröringspunkter hamnar i samma förvaltning öppnas även för olika synergieffekter i
organisation och utförande av det operativa arbetet.
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Kommunfullmäktige
Forts. § 85
Medborgarservice. Ett bärande motiv för den nya politiska organisationen, och därmed
även för den verkställande tjänstemannaorganisationen, är att medborgarna ska få största
möjliga nytta av den kommunala verksamheten. Att förenkla kontaktvägarna för
allmänhet och näringsliv till den kommunala servicen är i det sammanhanget angeläget.
Medborgarservice ska erbjuda ”en väg in” till funktioner som har frekventa utåtriktade
kontakter, och till generalister som ska kunna vägleda och svara på många av de frågor
som allmänheten har att ställa när det gäller den kommunala verksamheten.
Exempel på funktioner som har många kontakter med allmänheten är näringslivs-service,
turistbyrå, bygglovs- och tillståndsärenden och konsumentrådgivning. Ett mer detaljerat
förslag på vilka funktioner som bör ingå i Medborgarservice kommer att utformas i det
fortsatta organisationsarbetet.
Kommunstyrelsens förslag
1 Ny struktur för tjänstemannaorganisationen fastställs från år 2015 i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2 Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under hösten 2014 återkomma till
fullmäktige med ett mer detaljerat organisationsförslag samt förslag till delegeringsordning och reglemente för kommunstyrelse och den nya jävsnämnd som ska inrättas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-04-15
Arbetsutskottets protokoll 2014-04-29 § 78
Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-13 § 84
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KS/217/2013 (17.5)

Näringslivsprogram för Sollefteå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Näringslivsprogram för Sollefteå kommun antas.
Ärendebeskrivning
Under år 2013 har förvaltningens näringslivsavdelning arbetat fram ett underlag till
näringslivsprogram för Sollefteå kommun, med utgångpunkt i kommunens måldokument
med handlingsplaner. Programinnehållet har tagits fram i dialog med bland annat
näringslivsföreträdare i olika forum.
Förslag till färdigt näringslivsprogram behandlades i kommunfullmäktige 2014-02-24
varvid beslutades om återremiss till kommunstyrelsen för inhämtande av yttranden från
de lokala företagsorganisationerna. Yttranden har inkommit från Företagarna Sollefteå
och från Q-nätverket.
Förvaltningens synpunkter
Med utgångspunkt från inkomna yttranden har vissa ändringar/tillägg gjorts i
programförslaget. Bland annat har markerats vikten att ta tillvara potentialen i kvinnors
företagande och att ett ömsesidigt ansvarstagande från såväl näringsliv som kommunen är
viktigt för ett gott företagsklimat.
Kommunstyrelsens förslag
Näringslivsprogram för Sollefteå kommun med ändring enligt Thomas Tejles förslag
antas. (Förslag: Sista stycket under Allmänt ges följande lydelse: Väsentligt för att
sysselsättningsmålen ska kunna nås är att potentialen i kvinnors företagande tas till vara.)
Beslutsunderlag
Näringslivsprogram för Sollefteå kommun
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-04-19
Arbetsutskottets protokoll 2014-04-29 § 79
Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-13 § 85
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KS/58/2014 (2)

Ägardirektiv för Destinationsutvecklingsbolag Höga Kusten AB
Kommunfullmäktiges beslut
1 Ägardirektiv för Destinationsutvecklingsbolag Höga Kusten AB antas.
2 Ägardirektiven ska omprövas inför varje årsstämma.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 § 38 att bilda ett gemensamt aktiebolag för
destinationsutveckling av området Höga Kusten tillsammans med Härnösands, Kramfors
och Örnsköldsviks kommuner. Fullmäktige beslutade även om bolagsordning,
aktieägaravtal, aktiekapital, medel för tjänsteköp.
Frågan om ägardirektiv återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsens förslag
1 Ägardirektiv för Destinationsutvecklingsbolag Höga Kusten AB antas.
2 Ägardirektiven ska omprövas inför varje årsstämma.
Förslag under fullmäktiges sammanträde
1 Kommunstyrelsens förslag
2 Daniel Fält (M) föreslår tillägg till kommunstyrelsen beslut;
Eftersom det är viktigt att även Sollefteå kommuns intressen tas tillvara yrkar jag på att
vi ska kräva att texten under avsnittet Vision ändras till:" Höga kusten-kommunerna
Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik ska utvecklas till en destination med
attraktionskraft i internationell klass."
Ordföranden ställer fråga om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och
finner att så sker.
Ordföranden ställer därefter fråga om fullmäktige beslutar enligt Daniel Fälts
tilläggsförslag och finner att fullmäktige inte beslutar anta detta.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-31 § 38
Förslag till ägardirektiv Höga Kusen AB
Arbetsutskottets protokoll 2014-04-29 § 81
Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-13 § 86
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KS/61/2014 (2)

Medborgarförslag - Köttfri dag i Sollefteå kommuns skolor
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
Reservation
Lo Högberg (MP), Ylva Bergstedt Johansson (MP), Maj-Lis Anderson (V) och Birgitta
Lind (V).
Ärendebeskrivning
Christopher Arthursson, Junsele, har lämnat följande medborgarförslag.
Mitt medborgarförslag:
Sollefteå kommun inför en köttfri dag på alla sina skolor.
Motivering:
Köttproduktionen i världen utgör den största enskilda andelen av klimatpåverkande
gaser, mer än all transport tillsammans. Sollefteå kommun skulle vara i gott sällskap med
andra skolor/kommuner i landet, där man har fattat sammanhanget mellan en hela tiden
ökande köttkonsumtion (mest billigt kött med dåligt djurskydd), påverkan på vår hälsa
samt påverkan på klimatet i världen.
Att äta kött fem dagar i veckan (eller ännu oftare) har vi definitivt inte längre råd med.
Normalsvensken äter ändå alldeles för mycket (animaliska) proteiner. De allra flesta
forskare är eniga om att vi i västvärlden lever långt över våra tillgångar. Med en köttfri
dag skulle Sollefteås skolor visa, på ett pedagogiskt sätt, att det inte är en mänsklig
rättighet att äta kött varje dag, men var och ens skyldighet att göra allt vi kan för att
skydda miljön, vår egen hälsa, och även hjälpa till att ett mindre antal djur behöver
dödas för en kort smakupplevelse.
Förslaget har varit på remiss till barn- och skolnämnden och deras bedömning är att
förslagsställarens intentioner kan möjliggöras inom ramen för de beslut nämnden tagit
avseende skolrestaurangerna.
Bland annat har beslut fattats om att två rätter ska serveras, varav alternativet minst en
gång i veckan ska vara vegetariskt.
Samtliga skolor har varje dag salladsbord med olika grönsaker vid lunch.
Utifrån upphandling och tillgång under säsong, prövas ekologiska och närproducerade
livsmedel, främst rotfrukter och grönsaker.
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Forts. § 88
I förvaltningens verksamheter ska dagligen även finnas gluten- och laktosfria alternativ
samt alternativ för barn/elever med andra allergier.
Tagna beslut reglerar inte huruvida kött ska erbjudas alla dagar i veckan men i praktiken
ser skolmatsedlarna ut enligt förslagsställarens intentioner en stor del av skolveckorna,
eftersom det serveras gröt, pannkaka eller soppa en dag i veckan.
Förvaltningens bedömning
Enligt barn- och skolnämnden finns redan idag alltid ett vegetariskt alternativ på skolans
matsedel. Dessutom serveras det i stort sett varje vecka, utöver det vegetariska
alternativet, gröt, pannkaka eller soppa.
I och med detta kan anses att förslagets intentioner till största del redan är uppfyllt.
Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget avslås.
Förslag under fullmäktiges sammanträde
1 Kommunstyrelsens förslag
Förslaget biträds av Inger Eriksson (M), Lena Asplund (M), Maria Wennberg (C),
Åsa Sjödén (S)
2 Lo Högberg (MP) föreslår bifall till motionen
Förslaget biträds av Maj-Lis Andersson (V)
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Christopher Arthursson, Junsele 2014-02-10
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-03-31
Arbetsutskottets protokoll 2014-04-29 § 83
Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-13 § 88
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KS/111/2014 (10)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL)
Kommunfullmäktiges beslut
1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalde (OPF-KL) antas.
2 Bestämmelserna gäller från 2015-01-01.
3 Pensionsavgiften, f.n. 4,5 %, läggs på arvodes- respektive sammanträdesersättningen.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 2013-10-20 antagit förslag till
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL) och föreslår kommunerna att anta bestämmelserna.
De nya bestämmelserna gäller för hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda samt för
fritidspolitikers pensionsintjänande.
Som ett tillägg till bestämmelserna föreslår arvodeskommittén att pensionsavgiften på för
närvarande 4,5 % läggs på arvodes- respektive sammanträdesersättningens första timme.
Bestämmelserna gäller från 2015-01-01 för nytillträdda politiker.
Kommunstyrelsens förslag
1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalde (OPF-KL) antas.
2 Bestämmelserna gäller från 2015-01-01.
3 Pensionsavgiften, f.n. 4,5 %, läggs på arvodes- respektive sammanträdesersättningen.
Beslutsunderlag
SKL förslag - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalde
Arvodeskommitténs yttrande 2014-03-31
Personalutskottets protokoll 2014-04-29 § 11
Skrivelse från lönekamreren 2014-05-12
Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-13 § 90
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KS/128/2014 (10)

Utvärdering av mångfalds- och jämställdhetsarbetet 2013
Kummunfullmäktiges beslut
1 Uppföljningen av jämställdhetsarbetet 2013 godkänns
2 Förvaltningarna uppmanas att fortsätta med aktivt jämställdhetsarbete i form av
utbildning i den nya Mångfaldspolicyn, beslutad av KF 2013-12-16 § 182
3 Förvaltningarna uppmanas att beakta mångfalds- och jämställdhetsintegrering i den
dagliga verksamheten.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens jämställdhetsarbete och för att en
jämställdhetspolicy upprättas och hålls uppdaterad. Jämställdhet bildar grunden för allt
personalpolitiskt arbete i kommunen. Kunskap och förståelse för jämställdhetsfrågor ska
finnas på alla nivåer och i alla sammanhang i organisationen.
Varje förvaltning upprättar en jämställdhetsplan för sin verksamhet. Förvaltningarna ska i
sin verksamhetsplanering aktivt arbeta med jämställdhetsåtgärder utifrån den inriktning
som fastställs i kommunens jämställdhetspolicy.
Enligt Diskrimineringslagens 3: e kap § 13 ska arbetsgivaren varje år upprätta en plan för
sitt jämställdhetsarbete och den ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt kap 3,
4 – 9 § diskrimineringslagen som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av
dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande
året. Enligt § 13 ska det även göras en redovisning och en utvärdering av hur de planerade
åtgärderna genomförts.
Respektive förvaltnings utvärdering finns tillgänglig på personalenheten.
Centrala samverkansgruppens sammanfattande redovisning av förvaltningarnas
jämställdhetsarbete 2013
§4
Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser
och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för
både kvinnor och män.


Utvärderingen visar att det inte finns några större hinder vare sig för kvinnor
eller män att arbeta i Sollefteå kommun. Arbetet med den psykosociala
arbetsmiljön kan utvecklas ytterligare genom att jämställdhetsperspektivet
finns med i planeringen, beslutsfattandet och i genomförandet.
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Forts. § 90
§5
Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att få stöd i att
förena förvärvsarbete och föräldraskap.




Utvärderingen visar att föräldralediga medarbetare inte upplever några särskilda
problem vid någon förvaltning.
Att förena arbete och föräldraskap kan utvecklas ytterligare genom att till exempel
anpassa och skapa förutsättningar för flexibla arbetstider.
Rutiner för kontakt och information till föräldralediga upplevs fungera väl hos
samtliga förvaltningar.

§6
Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare
utsätts för trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier eller repressalier enligt
denna lag.
Det har inte rapporterats några fall centralt, men i medarbetarenkäten framkommer att
medarbetare känner sig trakasserade och kränkta, det kan dock vara av tredje part. Det är
viktigt att frågan tas upp i medarbetarsamtalet.
Det finns signaler om att förvaltningarna upplever ämnet trakasserier svårtolkat och man
behöver få utbildning inom området. Personalenheten har varit ute på ett antal
arbetsplatser under året och informerat om policyn mot kränkande särbehandling.
Viktigt är att organisationen fortsätter arbetet med fortsatt information till våra anställda,
vad gäller kommunens riktlinjer, vad kränkande särbehandling och sexuella trakasserier
är och hur man ska gå tillväga om man blir utsatt för detta. Det är viktigt att dessa frågor
når samtliga som arbetar inom Sollefteå kommun, framför allt vid nyrekrytering och i
medarbetarsamtal.
§7
Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar.



Ett verktyg för att rekrytera utan att diskriminera är det webbaserade
rekryteringsverktyget Offentliga Jobb som gör att alla ansökningar tas emot på att
standardiserat sätt.
Annonsering av lediga arbeten ska vara lättläst och tydlig för alla.
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§8
Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder
främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika
kategorier av arbetstagare.




Utvärderingen visar att förvaltningarna arbetar med kompetensutveckling, främst i
dialog med medarbetarna i medarbetarsamtalet, där inventering och
dokumentering sker. Förvaltningarnas arbete ser dock olika ut, alla förvaltningar
tar inte upp detta i medarbetarsamtalet.
Vi bör som arbetsgivare bör bli bättre på att stimulera medarbetarna till att
vidareutveckla sig inom ramen för sitt arbetsområde.

§9
När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och
män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren
vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade
könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar.
Första stycket skall dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller
att åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och
omständigheter i övrigt.



Utvärderingen visar att förvaltningarna aktivt arbetar och strävar efter att få en
jämnare fördelning mellan kvinnor och män vid nyrekryteringar.
Ett förbättringsområde är tillsättningar av tjänster där det krävs
rekryteringsgrupper. Dessa bör inte vara homogena utan t.ex. representeras av
olika kön och åldersgrupper

I november 2013 hölls en uppskattad inspirationsdag med föreläsningar i ämnet mångfald
och tillgänglighet. Det var ett rekordhögt deltagarantal, 120 personer, som lyssnade på
föreläsningen. Den typen av aktiviteter bör fortsätta, för att inspirera och ge nya tankesätt.
Arbetet med fortsatt utbildning och information är nödvändigt att vidmakthålla. Uppdatering
av rutiner och planer samt ett aktivt arbete i och på arbetsplatsträffar samt i förvaltningarnas
samverkansgrupper är en viktig del i det.
Kommunstyrelsens förslag
1 Uppföljningen av jämställdhetsarbetet 2013 godkänns
2 Förvaltningarna uppmanas att fortsätta med aktivt jämställdhetsarbete i form av
utbildning i den nya Mångfaldspolicyn, beslutad av KF 2013-12-16 § 182
3 Förvaltningarna uppmanas att beakta mångfalds- och jämställdhetsintegrering i den
dagliga verksamheten.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

25 (31)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-26
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Forts. § 90
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-03-07
Personalutskottets protokoll 2014-04-29 § 12
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-13 § 91
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KS/112/2014 (10.4)

Arvode till valnämndens ordförande 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Arvodet för valnämndens ordförande fastställs till 1 450 kronor per månad perioden
2014-05-01--12-31.
Ärendebeskrivning
Under 2014 sker val till Europaparlamentet den 25 maj och val till riksdag, landsting och
kommun den 14 september.
Då det är två val under året föreslår arvodeskommittén att arvodet för valnämndens
ordförande höjs.
Den föreslagna höjningen av arvodet är 5,0 % av arvodet för kommunstyresens
ordförande.
Kommunstyrelsens förslag
Arvodet för valnämndens ordförande fastställs till 1 450 kronor per månad perioden
2014-05-01--12-31.
Beslutsunderlag
Arvodeskommitténs förslag 2014-03-31
Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-13 § 93
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KS/144/2014 (13)

Motion – Gymnasieskolan, marknadsföring, ökat samarbete m.m.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Bengt Sörlin (M) har lämnat följande motion till fullmäktige.
Sollefteå kommun har stängt intagningen av elever till Bygg och anläggningsprogrammet
vilket inte är bra. Detta ger konsekvenser för kommunen men även bygg och
maskinbranschen kommer att påverkas negativt.
Vad som dessutom måste förbättras är marknadsföringen av just dessa program. Faktum
är att entreprenadföretag i länet inte känner till den enda utbildningen i länet.
Maskin Entreprenörerna (ME) är en medlems organisation för maskinentreprenadföretag
som till exempel VTG (Västernorrlands Transport och Gräv). ME genomför kommande
läsår ett projekt i Stockholmsområdet. Detta projekt innebär i korthet att ME
tillsammans med en utbildare medverkar i utbildningen för att utveckla utbildningen och
därigenom ytterligare öka anställningsbarheten för färdigutbildade elever.
Det skulle vara mycket intressant om Sollefteå kommun som första kommun i norra delen
av Sverige kunde ingå i något liknande samarbete för att utveckla utbildningen när det
gäller maskinförarna men även på detta sätt kunna reducera kostnaderna.
Därför föreslår jag fullmäktige besluta:
att uppdra till barn och skolnämnden att skyndsamt se över möjligheterna att ingå ett
samarbete med ME i syfte att utveckla maskinförarutbildningen.
att se över hur marknadsföringen av Sollefteå gymnasieskola kan förbättras såväl inom
som utom Västernorlands län.
att uppdra till barn och skolnämnden att skyndsamt ta upp frågan i kommunförbundet
om hur länets kommuner bör öka samarbetet runt bl.a. bygg och anläggningsprogrammet.
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KS/133/2014 (8)

Interpellation – Kommunens intention för verksamheten Aurora,
flyktingsboendeenhet för ensamkommande barn
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad med den skriftliga och muntliga information som lämnas.
Ärendebeskrivning
Jörgen Åslund, (ViSKB) har lämnat följande interpellation till kultur-, utbildnings- och
fritidsnämndens ordförande Mikael Sjölund.
Angående kommunens intention för verksamheten Aurora – flyktingboendeenheten för
ensamkommande flyktingbarn.
a) Idag finns två chefer stationerade som driver verksamheten från ett företag i privat
ägo, och tendenser pekar mot att hela verksamheten är på väg att styras över till den
privata sektorn. Hur ser verkligheten ut? Skall Aurora och dess verksamhet fortgående
finnas kvar i kommunal regi även i framtiden?
b) Aurora har hittills varit det enda flyktingboendet som drivits i kommunal regi och
dessutom genererat vinst. Framtidsutsikter talar för att flyktinboende av denna art kan
behöva utökas med ännu en enhet i samma omfattning, vilket på prognosplan kan
generera än mer vinst till verksamheten och Sollefteå kommun. Vad är målsättningen?
Svar från Mikael Sjölund, ordförande i kultur-, utbildnings och fritidsnämnden
a) Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden, som ansvarar för verksamheten på Aurora
och där vid båda är ledamöter, har aldrig pratat om att privatisera verksamheten.
Vi har haft problem med den stora personalomsättningen för ledningen av verksamheten.
Detta är anledningen till att vi valt att tillfälligt ta in två externa personer med
ledningskompetens. De ska genomlysa verksamheten och föreslå förändringar som krävs
för att skapa bra förutsättningar för personal och boende på Aurora.
b) För närvarande har verksamheten 48 platser för ensamkommande flyktingbarn varav
sex är avsedda för asylsökande barn.
Verksamheten har inte genererat något överskott. Det ekonomiska utfallet 2013 var
-324 000 kronor.
Jag är medveten om att detta är en verksamhet som i många andra kommuner genererar
ett överskott. Så är alltså inte fallet i vår kommun.
Beslutsunderlag
Interpellation från Jörgen Åslund (ViSKB)
Skriftligt svar från Mikael Sjölund, ordförande i kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden
Justerarnas signatur
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KS/145/2014 (2)

Interpellation – Kommunens särskilda satsningar på
ungdomsarbetslösheten
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad med det skriftliga och muntliga svar som lämnas.
Ärendebeskrivning
Bengt Sörlin (M) har lämnat följande interpellation till Jerry Pehrsson, ordförande i
personalutskottet.
Vi sitter just nu med budgetarbetet inför 2015. Som vanligt är det svårt att få pengarna att
räcka till och varje krona behövs.
Att kommunen är berörd och beroende av medel från staten är ingen nyhet. Det är ut det
perspektivet viktigt att verka för att statens kostnader inte hamnar på kommunen.
Inför kommande val har socialdemokraterna lovat dubbla arbetsgivaravgiften för
ungdomar vilket skulle innebära en kostnadsökning även för Sollefteå kommun.
Enligt kommunstyrelseförvaltningen skulle kostnaden öka med 6,5 miljon för Sollefteå
och påverka ca 50 anställda under 26 år.
Därför fråga jag Jerry Pehrsson som ordförande i personalutskottet:
Hur har ni hanterat frågan i personalutskottet med anledning av kommunens särskilda
satsningar på ungdomsarbetslösheten?
Var skulle dessa medel tas i Sollefteå kommun för att möta den ökade kostnaden?
Ser du någon risk för att de ca 50 anställda som har halverad arbetsgivaravgift?
Skriftligt svar från Jerry Pehrsson, ordförande i personalutskottet
Personalutskottet har inte hanterat någon av dessa frågor.
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KS/21/2014 (18.5)

Val av ledamöter till Destinationsutvecklingsbolag
Höga Kusten AB
Kommunfullmäktiges beslut
Elisabet Lassen (S) och Bengt Sörlin (M) väljs till ledamöter i
Destinationsutvecklingsbolag Höga Kusten AB.
Ärendebeskrivning
Till det nybildade bolaget ska två ledamöter från kommunen utses.
Sven-Göran Johanson föreslår att Elisabet Lassen (S) och Folke Lindgren föreslår Bengt
Sörlin (M).
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KS/9/2014 (1.3)

Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna
Ärendebeskrivning
Följande handlingar har kommit till fullmäktige för delgivning.
Samhällsbyggnadsnämnden 2014-03-19 § 44
Miljöpris 2013
Kommunala handikapprådet
Protokoll 2014-04-09
Kommunala pensionärsrådet
Protokoll 2014-04-07
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