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§ 14

Dnr KS 29/2017

Muntliga informationer
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Informationerna noteras.
Ärendebeskrivning
Följande informationer delges allmänna utskottet.
Tomas Alsfjell, Huvudenhetschef Gemensamservice
Flygplatsen Avtal med Nextjet gällande flyg på Höga kusten Airport har slutits på ett år.
Ansökan till Trafikverket gällande trafikplikt på flygplatsen håller på att tas fram.
Redovisning av kommunens arbete med Krisberedskap 2016, Ulla Ullstein,
Kommunplanerare
Sammanställd rapport ”Årlig uppföljning av LEH för Sollefteå kommun, 2017” daterad
2017-03-13 delas ut och kommenteras.
Ny Säkerhets- och krisberedskapssamordnare börjar den 19 april.
Process ny regional transportplan, Ulla Ullstein, Kommunplanerare
Informerar om aktuella frågor gällande infrastruktur samt hur olika inspel, grupper och
forum hänger ihop.
Nationella transportplan ska fastställas 2018, Ulla redogör för tidsplan. Synpunkter kommer
att kunna lämnas i september/oktober.
Läget gällande Rapport ÅVS Norra Ådalsbanan presenteras, ny rapport finns men är ännu
inte officiell.
Revidering av regionaltransportplan ska genomföras. Remisseminarium hålls i
oktober/november.
Tomas Alsfjell, Huvudenhetschef Gemensamservice och Anna-Sofia Kulluvaara,
Kommunchef har träffat företrädare för Region Västernorrland för diskussion kring flyget.
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§ 15

Dnr KS 115/2017

Verksamhetsuppföljning per sista februari 2017
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Godkänner redovisningen av verksamhets- och ekonomisk uppföljning för perioden januari
till februari 2017.
Information
Niklas Nordén, Ekonomichef.
Delar ut material och kommenterar den förändring av redovisning som påbörjats.
Redogör för resultaträkning för verksamheterna per sista februari.
Affärsverksamheter särredovisas numera.
Ärendebeskrivning
Sollefteå Kommun redovisar ett resultat som är 4,2 mnkr bättre än budget.
Verksamhetens samlade budgetavvikelser efter tre månader är 5,4 mnkr. Under ingången av
året så visar samtliga större verksamheter en positiv avvikelse mot budget. Först under
andra delen av 2017 kommer vi se effekten av de nya ersättningarna från migrationsverket
och hur väl omställningsarbetet slagit ut.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av verksamhets- och ekonomisk uppföljning
för perioden januari till februari 2017.
Beslutsunderlag:
Månadsuppföljning januari-februari 2017
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§ 16

Dnr KS 106/2017

Medarbetarenkät 2016
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Att godkänna rapporten.
Information
Inger Lundberg, Personalkonsulent, redogör för syftet med medarbetarenkäten,
svarsfrekvensen samt resultatet av enkäten.
Inger kommenterar avvikelser kontra tidigare år och diskussion förs kring uppföljning av
resultatet på arbetsplatserna.
Fortsatt arbete kommunövergripande inriktas på; Arbetsbelastning, Utvecklingsmöjligheter,
Information, Hälsa och friskvård, Ledarskap och medarbetarskap samt Medarbetarsamtal.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Rapporten är en sammanfattning av det kommunövergripande resultatet på
medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2016. Syftet med enkäten är att
kartlägga kommunens arbetsmiljö och personalpolitik.
Svarsfrekvensen på enkäten är 72 %. Sammanfattningsvis visar årets enkät på ett nöjd
medarbetarindex på 3,75 på en 5-gradig skala. Ledarskapsindexet är 3,83. Dessa index har
minskat något i jämförelse med enkäten 2013. En positiv utveckling är att indexen
medarbetarskap, medskapande och betydelsefullhet har ökat i jämförelse med enkäten 2013
vilket innebär att man som medarbetare känner sig delaktig, att kunskaper tas tillvara och
att man kan påverka sitt arbete.
På den kommunövergripande nivån kan noteras små skillnader jämfört med 2013 års enkät.
Följande områden har identifierats där åtgärder sker gemensamt i kommunorganisation:
- Arbetsbelastning
- Utveckling
- Information
- Hälsa och friskvård
- Ledarskap och medarbetarskap
- Medarbetarsamtal
Det viktigaste arbetet är att arbetslagen analyserar enkätens resultat samt identifierar
områden som behöver förbättras och arbetar uthålligt med dessa.
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Beslutsplanering
Beslut att godkänna rapporten tas av Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Medarbetarenkät 2016 – Övergripande rapport
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§ 17

Dnr 528/2015

Handlings- och aktivitetsplan för brottsförebyggande och
trygghetsskapande åtgärder
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Att godkänna Handlings- och aktivitetsplan 3. Brottsförebyggande och trygghetsskapande
åtgärder.
Ärendebeskrivning
Plan för folkhälsa och trygghet 2016-2020 antogs av kommunfullmäktige 2016-06-20
§ 70. Några målområden ska särskilt prioriteras;
1. Folkhälsa, demokrati och barns bästa
2. Alkohol, narkotika, dopning, tobak (ANDT)
3. Förebygga brott (BRÅ) och våld i nära relationer (VINR)
De prioriterade områdena tydliggörs i lokala mål som ska ha kopplade handlings- och
aktivitetsplaner. Aktiviteterna ska ses som redskap eller verktyg som leder till ökad
effektivitet, samverkan samt ett optimalt användande av samlade resurser.
I handlingsplanerna ska beskrivas när insatserna/aktiviteterna ska göras, vem som är
ansvarig för arbetet, indikatorer och resultat.
Handlings- och aktivitetsplanerna arbetas fram i samverkan i arbetsgrupper utsedda av
beredningsgruppen för folkhälsa och trygghet. Styrgruppen beslutar att skicka handlingsoch aktivitetsplanen till kommunstyrelsen för godkännande.
Lokalt mål nr 3. Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder
innefattar:
3.1 Minskat missbruk av och tillgång till alkohol och droger
3.2 Motverka tillgreppsbrott och skadegörelse genom aktiv samverkan
3.3 Bedriva trygghetsskapande arbete i stadsplaneringen
Beslutsunderlag
Handlings- och aktivitetsplan. 3. Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna Handlingsoch aktivitetsplan 3. Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.
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§ 18

Dnr KS 528/2015

Handlings- och aktivitetsplan för ett förebyggande arbete mot
alkohol, narkotika, dopning och tobak - ANDT
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Att godkänna Handlings- och aktivitetsplan 2.0 Alkohol, narkotika, dopning och tobak –
ANDT.
Ärendebeskrivning
Plan för folkhälsa och trygghet 2016-2020 antogs av kommunfullmäktige 2016-06-20
§ 70. Några målområden ska särskilt prioriteras;
1. Folkhälsa, demokrati och barns bästa
2. Alkohol, narkotika, dopning, tobak (ANDT)
3. Förebygga brott (BRÅ) och våld i nära relationer (VINR)
De prioriterade områdena tydliggörs i lokala mål som ska ha kopplade handlings- och
aktivitetsplaner. Aktiviteterna ska ses som redskap eller verktyg som leder till ökad
effektivitet, samverkan samt ett optimalt användande av samlade resurser.
I handlingsplanerna ska beskrivas när insatserna/aktiviteterna ska göras, vem som är
ansvarig för arbetet, indikatorer och resultat.
Handlings- och aktivitetsplanerna arbetas fram i samverkan i arbetsgrupper utsedda av
beredningsgruppen för folkhälsa och trygghet. Styrgruppen beslutar att skicka handlingsoch aktivitetsplanen till kommunstyrelsen för godkännande.
Lokalt mål nr 2. Alkohol, narkotika, dopning och tobak - ANDT innefattar:
2.1 Motverka att barn och unga börjar bruka alkohol, tobak, narkotika och
dopningsmedel samt debuterar i tidig ålder.
2.2 Minska tillgången till alkohol, narkotika, tobak och dopningsmedel,
genom tillsyn, samverkan och samordning
2.3 Minska antalet invånares skadliga bruk, missbruk eller beroende av
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak
2.4 Alla invånare med missbruk eller beroende ska utifrån sina
förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god
kvalitet
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2.5 Minska antalet invånare som dör eller skadas p g a eget eller andras bruk
av narkotika, dopningsmedel eller alkohol
Beslutsunderlag
Handlings- och aktivitetsplan. 2. Alkohol, narkotika, dopning och tobak - ANDT
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna Handlingsoch aktivitetsplan 2.0 Alkohol, narkotika, dopning och tobak - ANDT
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§ 19

Dnr KS 101/2017

Svar på begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning – Sollefteå Baddrift AB
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Information
Kanslichef Anna Forsberg, informerar om ärendet.
Ärendebeskrivning
Sollefteå kommun har mottagit en begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning. Ansökan har inkommit till Länsstyrelsen i Västernorrlands län från
företaget Sollefteå Baddrift AB. Företaget har för avsikt att bedriva kameraövervakning
syfte att ”Målsättningen är att ha en trygg anläggning för våra besökare stävja/förhindra
ofredande och brott samt förebygga händelser som kan leda till skador för den besökande.
Minska antalet stölder av utrustning samt förstörelse.”
Bakgrund
Enligt 18 § lag om allmän kameraövervakning ska den kommun där övervakningen ska ske
få tillfälle att yttra sig innan länsstyrelsen fattar beslut.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen anser att kameraövervakning kan vara befogat för att
minimera brott och ofredande. Då kamerorna som det söks för ej placeras i
omklädningsrum ser vi inte att detta ska påverka integriteten nämnvärt.
Begränsningar i tillgång till materialet så som beskrivs är ett krav, dvs. att enbart
anläggningens säkerhetsansvarig och enhetschef har tillgång till bilderna.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
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§ 20

Dnr KS 114/2017

Utökad investeringsram för Sollefteå stadsnät
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Att avsätta 10.400 tkr i investeringsmedel, som riskgaranti i avvaktan på stödbeslut, i syfte att
möjliggöra fortsatt bredbandsutbyggande under 2017.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Sollefteå stadsnät genomför bredbandsutbyggnaden enligt den plan som fastställts i
regionala bredbandsstrategin. Under 2017 planeras en utbyggnad i områdena öster om
Sollefteå stad. Bredbandsutbyggnaden landsbygden sker genom en samordning av
utbyggnaden av ortssammanbindande nät och byanät. Utbyggnaden av
ortssammanbindande nät finansieras av projektet DIG 2020, emedan medel till byanät söks
områdesvis från landsbygdsprogrammet samt från bygdemedel. Länsstyrelsen har aviserat
att ansökan av medel från landsbygdsprogrammet ska lämnas in 6 juni 2017. De
ansökningar som då kommit in ska sedan beredas och prioriteras.
Det är svårt att bedöma kommunens möjlighet att få medel från denna ansökningsomgång
till de projekt som är planerade under 2017 då konkurrensen är stor och medlen mycket
begränsade.
Förvaltningens bedömning
En fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden under 2017 är endast möjlig om projekt för
ortssammanbindande fibernät kan samordnas med utbyggnad av fiber till byarna. Medel till
ortssammanbindande nät finns avsatta i projektet DIG 2020. Projektansökningar gällande
byanät ska inlämnas senast 6 juni 2017. Detta innebär att beslut om medel kan komma
väldigt sent under året och med en kort grävsäsong omöjliggöra fortsatt utbyggnad på
landsbygden under 2017. Konsekvensen av detta är att projekten skjuts framåt i tiden och
att konkurrensen om olika byggresurser gör att kostnaden ökar och måluppfyllensen uteblir.
Kommunen kommer att söka medel ur landsbygdsprogrammet samt från bygdemedel, då
strukturen på området gör att det inte anses som kommersiellt möjligt att finansiera detta
med egna medel. I de fall kommunen inte blir tilldelade medel i denna ansökningsomgång
läggs ansökan i kö. Projektägare som söker projekt får påbörja arbete på egen risk från det
datum ansökan är inskickad. I de fall projektet inte tilldelas medel kommer
kapitalkostnaderna att belasta Sollefteå stadsnät.
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Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
I de fall kommunen inte tilldelas projektmedel kommer kapitalkostnaderna för
investeringen att belasta Sollefteå Stadsnät. Avskrivningstiden för denna typ av anläggning
är 30 år.
Förvaltningens förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:
- att avsätta 10.400 tkr i investeringsmedel, som riskgaranti i avvaktan på stödbeslut, i syfte att
möjliggöra fortsatt bredbandsutbyggande under 2017.
Förslag till beslut på mötet
Johan Andersson (C) förslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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§ 21

Dnr KS 51/2017

Svar på remiss Energikommissionens betänkande kraftsamling
för framtidens energi
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Anta förvaltningens yttrande som sitt eget med redaktionella ändringar.
Synpunkterna skickas till Miljö- och energidepartementet.
Information
Ulla Ullstein och Tomas Alsfjell, informerar om ärendet.
Allmänna utskottet gör vissa redaktionella ändringar kontra yttrandet.
Ärendebeskrivning
I mars 2015 beslutade regeringen att tillsätta en kommission, i form av en parlamentarisk
kommitté, för översyn av energipolitiken. Energikommissionens uppdrag var enligt
direktivet att ta fram underlag för en bred överenskommelse om energipolitiken med
särskilt fokus på förhållandena för elförsörjningen efter år 2025–2030.
Arbetet Kommissionens arbete har, i enlighet med direktivet, genomförts i tre
faser.
- Under den första fasen skedde en kunskapsgenomgång och formulering av alternativ.
Arbetet har genomförts i en bred dialog med olika intressenter såsom kraftindustrins och
näringslivets organisationer, miljöorganisationer, kommuner, statliga myndigheter, forskare
m.fl. Kommissionen har också tagit del av den internationella utvecklingen och använt sig
av experter från andra länder.
- Under arbetets andra fas har de utmaningar och möjligheter, som energisystemet står
inför, analyserats närmare.
-Slutligen har kommissionen, med utgångspunkt i den ramöverenskommelse mellan fem av
riksdagens partier som slöts i juni 2016, utarbetat ett antal förslag och bedömningar.
Scenarier Energikommissionen har tagit del av och sammanställt resultaten av en rad
scenarier för den framtida efterfrågan på energi, främst elenergi. Scenarierna illustrerar
tydligt de stora osäkerheter som finns när det gäller att bedöma den framtida användningen
av el.
I de scenarier som redovisas varierar elanvändningen i Sverige år 2030 mellan 116 och 162
TWh, och år 2050 mellan 107 och 195 TWh.
Utmaningarna i elsystemet handlar bl.a. om att få till stånd investeringar i
produktionsanläggningar, att bygga ut och anpassa elnäten efter nya produktionssätt och att
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göra det möjligt för kunderna att bli mer aktiva och flexibla i sin användning. Samtidigt har
tekniken utvecklats snabbt vilket öppnar möjligheter till nya lösningar. Det är mot den
angivna bakgrunden angeläget att skapa förutsättningar för en långsiktigt säker och hållbar
elförsörjning, och för att få till stånd samhällsekonomiskt effektiva investeringar i alla delar
av energisystemet – tillförsel, omvandling, överföring, lagring och användning.
Ramöverenskommelse Den 10 juni 2016 slöts en ramöverenskommelse mellan fem av
riksdagens partier: Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet
och Kristdemokraterna. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en
kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar
elproduktion år 2040. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och
innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut. Ramöverenskommelsen
har legat till grund för de förslag och bedömningar som lämnas i betänkandet.
Miljömålsberedningens förslag om netto nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären år
2045 understryker att omställningen av energisystemet kan behöva ske ännu snabbare än
vad som tidigare har förutsetts.
Förvaltningens bedömning
Kommunen är inbjuden att svara på remissen tillsammans med ytterligare 168
remissinstanser varav 31 är kommuner.
Energikommissionen överlämnade 2017-01-09 sitt betänkande, Kraftsamling för
framtidens energi, till regeringen. Det innehåller 12 förslag och 30 bedömningar, och
baseras på den ramöverenskommelse om energipolitiken som slöts mellan fem partier (S,
M, MP, C och KD) den 10 juni 2016.
Enligt regeringen har Sverige har nu goda förutsättningar för att leda omställningen av
energisystemet och att förverkliga de ambitiösa målsättningarna i klimatavtalet från Paris.
Framtidens energiförsörjning kräver nya lösningar som ger en trygg, marknadskraftig och
klimatanpassad tillgång till el.
Energikommissionens betänkande är mycket omfattande. Kommunen väljer att lämna
synpunkter, med särskild tonvikt på den framtida försörjningen med el. Synpunkterna
lämnas främst ur perspektiven
- Krisberedskap
- Vattenkraft
- Vindbruk
med fokus på betänkandets mål och bedömningar
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Kommunens synpunkter- på Målen (sid 16)



I betänkandet framkommer två mål samt Miljörådsberednings tidigare förslag om
växthusgaser. Kommunen finner det svårt att förhålla sig till respektive mål eller ha
en direkt uppfattning ifall målen är relevanta.
Målen måste kompletteras med en enkel och beskrivande del för att tydliggöras.
Kommunens tolkning är att formuleringarna är bra men att det inte behövs så stora
förändringar egentligen för att uppnå målen.
Kommunen tror också att klimatförändringar kommer att framtvinga en utveckling
än snabbare än de uppställda målen.



Netto nollutsläpp av växthusgaser till 2045. Kommunen har via faktasök utanför
betänkandet förstått att Sverige släpper ut totalt motsvarande 53 miljoner ton
koldioxid. Skog och annan mark binder årligen motsvarande 50 miljoner ton
koldioxid.
Om så är fallet tolkar kommunen målet som att vi ska minska våra koldioxidutsläpp
endast med 6 %. De enskilda största utsläppen är relaterad till transportsektorn och
gruv- och stålindustrin. Kommunen har noterat att LKAB och SSAB bedriver egna
utvecklingsprojekt som syftar till noll utsläpp av koldioxid, alltså väsentligt högre
ställda mål. Om kommunen tolkar målet rätt om minskning av endast 6 % till 2045
tros transportsektorn nå detta endast med bränslesnålare bilar och större inblandning
av biodrivmedel i bensin och diesel. Kommunen tror inte att detta mål kommer
tvinga fram elbilar eller andra nya lösningar.



100 % förnyelsebar elproduktion till 2040 Kommunen tolkar målet som att
kärnkraften ska avvecklas till 2040. Kommunen tolkar målet som att det trots detta
innehåller en skrivelse om att 2040 inte är stoppgräns för kärnkraften. Oberoende
målet tror kommunen att kärnkraften kommer att vara utkonkurrerad i Sverige till
2040 av förnyelsebar el med den pågående tekniska och ekonomiska utvecklingen.
Kommunen tror att det är teknikteknikutvecklingen och målet om 100 procent
förnybar el med tillhörande reformer som gör att energisystemet ställs om snarare
än den typ av teoretiskt stopp för kärnkraft som tidigare prövats.
Kraftigt fallande priser för förnybar el, digitalisering av elnätet, hem och
arbetsplatser, allt bättre och billigare batterier för lagring av el med mera bidrar till
en allt snabbare omställning.



50 % effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005. Kommunen förstår
ej helt varför målet är formulerat utifrån år 2005. Målet ska mätas utifrån BNP
bruttonationalprodukten och energitillförsel. Vid en oförändrad energitillförsel
kommer en årlig BNP- tillväxt om 1,7 % innebära att målet uppfylls. 1,7 % BNP
tillväxt är i linje med historisk tillväxt och en energitillförsel som ej ökar.
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Det är positivt att ett nytt program för energieffektivisering i industrin ska införas
liksom att så kallade vita certifikat som ger energimarknaden ansvaret att hjälpa
konsumenterna med energieffektivisering ska utredas.
Kommunens synpunkter – framtidens energi och krisberedskap
Betänkandet anger (bl.a. sid 16) att Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög
leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Det skapar
långsiktighet och tydlighet för markandens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar
i Sverige.
Betänkandet anger vidare (sid 264) En trygg elförsörjning. Försörjningstrygghet innebär att
elsystemet förmår att tillhandahålla en trygg och tillräcklig leverans av el till alla användare
under årets alla timmar….En god tillgång på effekt är en förutsättning för en säker
försörjning med elenergi.


Kommunen anser att skrivningen en trygg elförsörjning bör vidareutvecklas så att
elförsörjningens betydelse för samhällsviktig verksamhet framgår inför fortsatt
arbete med beslut för framtidens energi.

Samhällets krisberedskap syftar främst till att skydda befolkningens liv och hälsa,
samhällets funktionalitet samt förmåga att upprätthålla grundläggande värden såsom
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Samtliga krishanteringsmekanismer ska
vara utformade så att både korta och långsiktiga negativa konsekvenser på
energimarknaden minimeras.
Kommunen har genom deltagande i Styrel, en planeringsprocess under vilken länsstyrelsen,
kommunen och elnätsföretag samarbetat för att ta fram underlag för att kunna prioritera
samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med
styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver
tillgripas vid en eleffektbrist.
Kommunens synpunkter- Vattenkraft
 I Energikommissionens betänkande konstateras att vattenkraften spelar en central
roll för Sveriges förnybara elförsörjning och att en fortsatt hög produktion av
vattenkraft är viktig del i arbetet med att uppnå en ökad andel el från förnybara
energikällor.
För vattenkraften gäller bland annat att
-

Sverige ska leva upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter.
Reglerna för omprövning av vattenverksamheter bör förenklas så långt som möjligt
med hänsyn till behovet av att säkerställa en hållbar utveckling där våra
vattenresurser inte kan betraktas som vilken resurs som helst
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-

Vattenkraften ska finansiera de kostnader som gör att Sverige lever upp till kraven
på vattenverksamheter enligt EU-rätten och dess krav.
Vattenkraftsbranschen fullt ut finansiera de kostnader, för till exempel omprövning
av verksamheter, som gör att Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på
vattenverksamheter. Arbetet ska utgå ifrån den partsdiskuterade fondlösningen som
Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten har haft i uppdrag att
analysera.

Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en rapport (2014:14)
vilken anger ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk
på nationell nivå innebärande att högst 2,3 % av vattenkraftens nuvarande årsproduktion
under ett normalår, motsvarande 1,5 TWh, får tas i anspråk.


Med rapporten som en del i underlaget har vattenkraftbranschen tagit initiativet till
att skapa en finansiell lösning för de miljöåtgärder som vid en omprövning av
miljötillstånd kan bli aktuella. Sollefteå kommun ser positivt på arbetet i egenskap
av kraftverksägare och deltar i detta arbete.



Utredningen innehåller också förslag om att fastighetsskatten på vattenkraft ska
sänkas till samma nivå som för de flesta övriga elproduktionsanläggningar, det vill
säga 0,5 %. Skatten ska sänkas stegvis under en fyraårsperiod med start 2017 vilket
kommunen i egenskap av kraftverksägare ser som positivt med tanke på eventuella
kommande kostnader för miljöförbättrandeåtgärder.

Kommunens synpunkter- Vindkraft
Produktionen av vindkraft ökar. År 2015 producerade vindkraften 16,6 TWh motsvarande
11 % av den totala elproduktionen. Energimyndigheten bedömer i sin senaste
korttidsprognos att vindkraften med sina nuvarande styrmedel kommer att fortsätta öka
med omkring 1 TWh per år.
Vindkraften liksom alla variabla energikällor ställer nya krav på elsystemet.
Enligt Svenska Kraftnät riskerar omställningen av elproduktionen med en ökad andel
variabel elproduktion och en minskad andel planerbar elproduktion att leda till försämrad
leveranssäkerhet i elsystemet om inte åtgärder vidtas.
Utveckling av det framtida elsystemet kommer också att ställa högre krav på samverkan
inte bara mellan olika kraftslag utan också mellan olika energibärare.


Kommunen anser att det är positivt att stödet till förnybar el förstärks och förlängs.
Riksdagen har redan tidigare på förslag från regeringen beslutat höja elcertifikaten
med 5 TWh till 2020. Nu förlängs elcertifikatssystemet med ytterligare 18 TWh
mellan 2020 och 2030.
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Det finns ett behov av att regeringen vidarebehandlar frågor om elcertifikat,
tillståndsprocess med mera för att få en långsiktig hållbar lösning.



Förhoppningsvis ses dessa frågor i av regeringen aviserade propositioner samt i den
Lagrådsremiss, som efter betänkandet, regeringen lämnat till lagrådet om
förändringar i regelverket som styr elcertifikatmarknaden.
Det är av vikt att obalanser i systemet ska kunna korrigeras snabbare exempelvis om
elanvändningen förändras.



Kommunen oroar sig för att den pågående utbyggnaden av vindkraft i och med
Energimyndighetens förslag till så kallad kvotkurva för elcertifikatsystemet 20202030 riskerar att senarelägga eller helt stoppa redan tillståndsgivna vindkraftprojekt
för att minska risken för överproduktion.
Vindkraftprojekten utvecklas under en lång tid om 5-10 år men tillstånden är bara
giltiga i 5 år. De tillståndsgivna projekten där redan stora inledande kostnader tagits
behöver byggas innan tillstånden löper ut. Det behövs också kvotjusteringar under
året för att hålla balans mellan utbud och efterfrågan.
Kommunen anser att det behöver finnas stabila förutsättningar under hela perioder
för att underlätta allas planering.
Även EU-kommissionen har nya krav på jämn utbyggnad av förnybar energi, dock
offentliggjordes de efter betänkandets färdigställande.

Övrigt Kommunen ser sig som en kraftfull kommun med anledning av att en stor andel
förnybar elproduktion sker inom kommunens geografiska yta.
Inom Sollefteå kommunen återfinns 16 större kraftverk, byggda 1944-1970 . De svarar för
ca 15 % av all vattenkraftsbaserad elproduktion i landet. Kommunen är därmed den tredje
största producenten av vattenbaserad elproduktion i landet.
Inom Sollefteå kommun återfinns totalt 99 vindkraftverk och det pågår ett flertal större
vindkraftsetableringar. I kommunen finns cirka 300 MW installerad effekt av landets 5 840
MW installerad effekt i vindkraft. Vindkraftverk finns idag i 176 av Sveriges 290
kommuner.
Beslutsunderlag
Energikommissionens betänkande kraftsamling för framtidens energi, SOU 2017:02.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att föreslå kommunstyrelsens anta
förvaltningens yttrande som sitt eget och skicka synpunkterna till Miljö- och
energidepartementet.
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§ 22

Dnr KS 51/2017

Svar på remiss - Slutbetänkande av Parlamentariska
landsbygdskommittén, För Sveriges landsbygder - en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Införa ändringar i yttrandet och skicka till departementet som kommunens svar på
remissen.
Reservation
Johan Andersson (C) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Information
Tomas Alsfjell, huvudenhetschef Gemensamservice, informerar om ärendet.
Allmänna utskottet diskuterar yttrandet.
Bakgrund
Svar på remissen behandlades på Kommunstyrelsen möte 2017-03-07. Kommunstyrelsen
beslutade att ” Att det allmänna utskottet får i uppdrag att fastställa kommunens yttrande
över Landsbygdskommitténs slutbetänkande.”
Ärendebeskrivning
Sollefteå kommun har tagit del av rubricerat förslag från kommittén och vill med anledning
av det lämna följande synpunkter.
Kommitténs övergripande ambition har varit att presentera en sammanhållen politik för
landsbygdernas utveckling som syftar till optimism och framtidstro i hela Sverige.
De tre övergripande perspektiv man arbetat utifrån har resulterat i 75 förslag uppdelade i
följande åtta områden
•Näringspolitik
•Digitalisering och transportinfrastruktur
•Kompetensförsörjning
•Bostadspolitik och samhällsplanering
•Tillgång till service, välfärd och kultur
•Statlig närvaro
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•Styrning och samordning
•Civilsamhället.
Det är kommitténs bedömning att förslagen tillsammans kan bidra till en utveckling som är
till nytta för hela landet, inte bara för landsbygderna.
Sollefteå kommun delar kommitténs synpunkter och ser i huvudsak positivt på
åtgärdsförslagen.
När det gäller förslaget till riktat näringslivspaket med särskilda insatser i 23 kommuner vill
dock kommunen kraftfullt framhålla följande:
Sollefteå kommun bör ingå i näringslivspaketet
Ett av de intressantaste förslagen i betänkandet är näringslivspaketet med särskilda insatser
riktade mot 23 inlandskommuner. Dessa bedöms uppfylla ett antal kriterier som långa
avstånd till marknad och arbetskraftsutbud, är belägna i områden med förhållandevis litet
befolkningsunderlag, har få arbetstillfällen samt har dåliga förbindelser och demografiska
utmaningar.
Sollefteå kommun ingår enligt förslaget inte bland dessa kommuner. Det finns emellertid
enligt kommunens uppfattning starka skäl för att även Sollefteå kommun ska omfattas av
paketet, eftersom kommunen uppfyller urvalskriterierna väl så bra som flera av de 23
utvalda kommunerna. Bland annat följande argument kan anföras för detta:
- Kommunen har visserligen en något större befolkning än någon annan av de 23
kommunerna, men över halva befolkningen är koncentrerad till en mindre yta i och
omkring centralorten i kommunens sydöstra del, medan resterande del är utspridd
över en yta på mer än 5000 kvadratkilometer som i söder, väster och norr gränsar
till kommuner som omfattas av paketet.
-

Kommunen har väl så långa avstånd till större arbetsmarknadsregioner som flera av
de kommuner som föreslås ingå i paketet. Från centralorten Sollefteå är det t ex ca
12 mil till den närmaste större arbetsmarknadsregionen som är Sundsvallsområdet.
Från andra delar av kommunen är avståndet betydligt längre.

-

De allmänna kommunikationerna är bristfälliga. Kommunen hade tidigare
persontrafik på järnväg såväl på Ådalsbanan som stambanan, men all persontrafik
till och från Sollefteå på banorna är sedan länge nedlagd. Bussförbindelserna till
och från kommunen lämnar en hel del i övrigt att önska.

-

Andelen sysselsatta i privat sektor är betydligt lägre i Sollefteå kommun än i
flertalet av de föreslagna paketkommunerna. Näringslivet är med några undantag
också mycket lokalmarknadsinriktat vilket innebär att expansionsmöjligheterna är
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begränsade om inte fler produkter/tjänster och företag som riktar sig mot större
marknader kan utvecklas.
-

Den regementsnedläggning som drabbade Sollefteå år 2000 slog hårt mot
kommunens arbetsmarknad. De ersättningsetableringar av statliga verksamheter
som skedde i samband med detta lades med något undantag ned efter några år. Även
andra statliga verksamheter i kommunen, som t ex lantmäteriets kontor, har stängts
under senare år. Förutom förlusten av arbetstillfällena i sig har de statliga
nedläggningarna också medfört en utarmning av arbetsmarknaden genom att det
ofta handlat om kvalificerade tjänster som försvunnit.

-

Befolkningsutvecklingen i kommunen har länge varit negativ. Visserligen har något
positiva siffror visats den senaste tiden, vilket dock främst kan tillskrivas
flyktingmottagandet. Den underliggande utvecklingen vad gäller negativt inrikes
flyttnetto består.

-

På sidan 74 i slutbetänkandet kan läsas: ”I vårt delbetänkande kunde vi konstatera
att värden från landsbygdernas tillgångar och produktion ofta hamnar utanför den
lokala ekonomin, utanför landsbygderna och ibland även utanför Sverige. Det gör
att en betydande del inte återinvesteras i landsbygderna, eller ger avtryck i den
lokala eller regionala köpkraften. Med våra överväganden och förslag vill vi bidra
till ökade investeringar i landsbygderna.”

Sollefteå kommun är i högsta grad medveten om den beskrivna problematiken. Såsom
varande Sveriges näst största vattenkraftkommun, f n Sveriges största vindkraftkommun
samt en mycket stor ”exportör” av skogsråvara till förädlingsindustrier vid kusten bidrar
kommunen med stora värden som inte kommer den lokala ekonomin utan andra delar av
landet till godo. Detta är också ett starkt argument för att Sollefteå kommun ska ingå i i det
föreslagna näringslivspaketet och få del av de särskilda resurser som det erbjuder. Det är
viktigt att utvecklingen i kommunerna följs och att kommuner kan läggas till och dras ifrån
listan över kommuner med extra stora utmaningar.
Sollefteå kommun vill också framföra följande synpunkter rörande områden:
Digitalisering
Som kommittén konstaterar är det viktigt att hela landet kan dra nytta av digitaliseringens
möjligheter. När nu ett nytt bredbandsmål är presenterat är det viktigt att det finns verktyg
och medel till att realisera målet. Regelverket måste förenklas och anpassas så den glesaste
landsbygden kan ta del stöden. Det är också viktigt att berörda myndigheter har resurser för
att fatta beslut om stöd och hantera nödvändiga tillstånd inom rimlig tid.
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Det är kommunens erfarenhet att så inte är fallet. Handläggningstiderna hos Trafikverket
beträffande tillstånd för förläggning av fiber är alldeles för långa. Regelverket beträffande
Landsbygdsprogrammet behöver förändras för att möjliggöra bidrag till orter med mindre
än 200 innevånare.
Kompetensförsörjning
Som kommittén konstaterar är tillgången på kompetens en viktig grund och förutsättning
för ekonomisk tillväxt och utveckling i en glesbygdskommun. Kompetensförsörjningen på
landsbygden står idag inför stora utmaningar. Både den privata och offentliga sektorn har
svårt att hitta personal med rätt utbildning. Det finns en brist på personer med högre
utbildning, som gör det svårt att utveckla och att attrahera kunskapsintensiva verksamheter
på landsbygden. Det gäller inte minst för Sollefteå kommun.
Många unga flyttar från landsbygderna till högskole- och universitetsorter för att utbilda sig
och återvänder allt för sällan. Det finns idag människor boende i kommunen som vill
utbilda sig men som på grund av bland annat familjesituationen inte kan flytta till en
universitetsort.
Tillgången till högre utbildning i närområdet är därför viktig för kompetensförsörjningen
till landsbygdens näringsliv och den offentliga sektorn.
Kommitténs förslag att i utbildningssystemet säkerställa kompetensförsörjningen och öka
tillgängligheten till högre utbildning i hela landet vill Sollefteå kommun därför särskilt
framhålla som viktigt. Kommunens erfarenhet i tidigare kontakter med universitet är att det
ofta är ekonomin som hindrar en förläggning av högre utbildning till kommunen. Ett
särskilt statsbidrag för detta tror vi avsevärt ökar möjligheten till utlokalisering av högre
utbildningar.
Även yrkeshögskolan bör få ett uppdrag om att öka tillgängligheten i hela landet.
Kommunen vill också framhålla vikten av att utbildningar i sin helhet och inte endast till
vissa delar förläggs till kommunen. Om en studerande på orten ändå måste tillbringa en stor
del av studietiden på universitetscampus förfelas syftet att nå personer som av olika skäl
inte kan flytta till en universitetsort.
Statlig närvaro
Kommittén konstaterar att staten har dragit sig tillbaka från landsbygderna och allt mer
koncentrerat verksamheten till tätorter och större städer. Detta är något som Sollefteå
kommun alldeles särskilt har fått erfara bland annat i samband med nedläggningen av två
regementen, det sista år 2000. De arbetstillfällen som regeringen förlade till kommunen
med anledning av detta försvann efter några år när de statliga verken och deras
generaldirektörer fick besluta om ”återflytt” av dessa. Även andra statliga verksamheter,
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som t ex lantmäteriet, har på senare år valt att flytta sin verksamhet från kommunen,
förändringar som förutom försvunna arbetstillfällen även medfört försämrad service till
medborgarna.
En ökad statlig närvaro tycks därför kräva en betydligt starkare styrning från statens sida
när det gäller den verksamhet som bedrivs i de statliga verken.
Kapitalförsörjning
Sollefteå kommun vill särskilt framhålla kommitténs målsättning att landsbygdernas
förutsättningar ska tas till vara för att skapa ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart
näringsliv med god förmåga till förnyelse. Tillgången till kapital är många gånger
livsavgörande för landsbygdens näringsliv och dess utveckling men förekomsten av kapital
är i alltför många fall obefintligt. Kommitténs förslag att förstärka uppdragen till Almi
Företagspartner AB, Saminvest AB och Vinnova för att de ska verka för
näringslivsutveckling på landsbygden ser vi därför som väldigt angeläget.
Boende
En förutsättning för utveckling av näringslivet på landsbygden förutom tillgången till
kapital är tillgången på kompetent personal vilket i sin tur förutsätter goda möjligheter till
lokal bosättning på landsbygden. Införandet av särskilda landsbygdslån för byggande av till
exempel egna hem ser vi som särskilt viktigt.
Infrastruktur
Skogsnäringen har varit och är en viktig näringsgren i Sollefteå kommun. Goda
förutsättningar i form av infrastruktur av bra kvalitet för transport av skogsråvaran till
industrin är en framgångsfaktor. Kommittén föreslår att regeringen bedömer vilka
konsekvenser en förändring av skatter, avgifter och avdrag inom det transportpolitiska
området får för möjligheten att nå de landsbygdspolitiska målen vilket kommunen tycker är
bra. En annan viktig faktor i sammanhanget är den fysiska infrastrukturen med järnväg och
vägar av god kvalitet. Kommunen vill därför lyfta fram det stora behovet av en upprustning
av Norra Ådalsbanan (Långsele-Västeraspby).
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt
eget.
Beslutsunderlag
Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, För Sveriges landsbygder - en
sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017: 1
Förvaltningsyttrande Tomas Alsfjell, daterad 2017-03-03
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Förslag till beslut på mötet
1. Ordförande Åsa Sjöden (S) redovisar de förslag till ändringar som framkom i
samband med Kommunstyrelsen möte.
2. Johan Andersson (C) föreslår tillägg till yttrandet gällande Regionala Skattebaser
(se bilaga).

Beslutsgång
1. Ordförande Åsa Sjödén (S) ställer fråga till Allmänna utskottet om redovisningen av
ändringarna överensstämmer samt om de kan beslutas. Finner så.
2. Ordförande ställer fråga om Johan Andersson (C) tilläggsförslag bifalls, finner att
det avslås.

Skickas till
Ansvarig Handläggare, Tomas Alsfjell
Departementet
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§ 23

Dnr KS 51/2017

Ombudgeteringar från 2016 till 2017
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Att godkänna ombudgetering på 1 761 tkr från 2016 års investeringsmedel till 2017 års
budget avseende punkt 3 Fastigheter.
Ärendebeskrivning
I samband med bokslut kan verksamheterna ansöka om ombudgetering av medel för projekt
som inte blivit påbörjade eller färdigställda under föregående år. Verksamheterna har
inkommit med önskemål som presenteras nedan. Även ett ärende gällande tilläggsbudget
har inkommit på grund av dyrare upphandling.
Investeringsmedel:
1.
Tekniska enheten för verksamheten Gata och Park önskar överföra 2 565 tkr
av 2016 års investeringsmedel avseende pågående entreprenad, nybyggnad
utav bro till Hågestaön.
2.

Äldreomsorgen önskar överföra 2 250 tkr av 2016 års investeringsmedel då
upphandling pågår gällande reservkraft äldreboende samt byte av interna larm.

3.

Fastigheter önskar överföra 1 761 tkr av 2016 års investeringsmedel avseende
förseningar för upphandling av konsulttjänster gällande
värmekonvertering/ventilation.

4.

Tekniska enheten för verksamheten Gata och Park önskar tilläggsbudget på 6
mnkr för 2017 års investering. Upphandlingen för nybygget av Hågestabron
blev dyrare i jämförelse med uppskattat belopp, detta kräver tillskott för att
färdigställa byggnationen under 2017.

Sollefteå kommun har ett finansiellt mål som säger att kommunens investeringar, med
undantag för affärsverksamhet samt Hågestabron, ska egenfinansieras. I den fastslagna
investeringsbudgeten når vi en nivå på 42,9 mnkr som bedöms kunna egenfinansieras. Ser
vi historiskt förbrukar vi i snitt 80 % av fastslagen budget, vilket innebär att även om
tilläggsbudget ges till fastigheter och äldreomsorgen bör vi klara egenfinansieringsmålet.
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För tekniska enheten behöver dessa medel tillskjutas för färdigställande av bron och detta
kommer inte att påverka de finansiella målen.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att samtliga begärda överföringar samt tilläggsbudget gällande
investeringsmedel godkänns.
1: Begärd överföring på 2 565 tkr från 2016 års investeringsmedel till 2017 års budget
avseende verksamhet Gata och Park
2: Begärd överföring på 2 250 tkr från 2016 års investeringsmedel till 2017 års budget
avseende Äldreomsorgen
3: Begärd överföring på 1 761 tkr från 2016 års investeringsmedel till 2017 års budget
avseende Fastigheter
4: Begärd tilläggsbudgetering på 6 mnkr för 2017 års budget avseende verksamhet Gata
och Park
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