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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2014-06-23
Sammanträdestid

Kl. 13.00 –17.30

Sammanträdesplats

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga deltagande

Johnny Högberg, kommunchef
Britta Själander, sekreterare

Plats och tid för
justering

Underskrifter

Kommunstyrelseförvaltningen 2014-06-27 kl. 09.00
Sekreterare .....................................................................
Britta Själander
Ordförande ....................................................................
Sven-Erik Bodén
....................................................................
John Åberg
....................................................................
Eva Halling

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-06-23

Datum när anslaget

sätts upp 2014-

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

Justerarnas signatur

tas ner 2014-

....................................................................
Ulla Johansson
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

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

När-

Tjg.

Namn

varo

ers.

RESERVATION

OMRÖSTNING

§ 104

§

P. 5 P. 6 P. 7 P. 9

114

§ 115
Ja

Nej

ANTECKNING
Justerare
Tjänstgör t.o.m.
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
-

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
X

J

X

J

X

J

X

J
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Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
PARTI

När-

Tjg.

Namn

varo

ers.

RESERVATION

OMRÖSTNING

§ 104

§

P. 5 P. 6 P. 7 P. 9

114

§ 115
Ja

Nej

VÄNSTERPARTIET
- Ordinarie (3)
Birgitta Lind

X

J

Thomas Tejle

X

J

Maj-Lis Andersson
- Ersättare (2)

X

J

Marie Hansson

X

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

X

R

R

N

Lena Asplund

-

Kerstin Franzén

X

R

R

N

Sven-Olov Gradin

-

Folke Lindgren

X

R

R

N

Daniel Fäldt

X

R

R

N

Inger Eriksson
- Ersättare (4)

X

R

R

N

Hans Tenglund

-

Kerstin Svensson

-

Assar Kallin

X

X

R

R

N

Håkan Naesström
CENTERPARTIET
- Ordinarie (4)

X

X

R

R

N

Maria Wennberg

X

R

R

N

Ingemar Jonsson

X

R

R

N

Paul Höglund

X

R

R

N

Monica Tirri

-

Nils-Erik Bodin

X

R

R

N

Ingbritt Hedin

X

Justerarnas signatur

X

Utdragsbestyrkande

ANTECKNING
Justerare
§ 102
Tjänstgör fr.o.m.
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2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
ARTI

När-

Tjg.

Namn

varo

ers.

RESERVATION

OMRÖSTNING

§ 104
P. 5

§

P. 6 P. 7

P. 9

114

§ 115
Ja

Nej

ANTECKNING
Justerare
Tjänstgör t.o.m.
Tjänstgör fr.o.m.

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

X

R

R

J

Gunilla Fluur

X

R

R

J

Jörgen Åslund

X

R

R

J

Lars Jonasson
- Ersättare (2)

-

Anders Bergman

-

Roger Johansson
FOLKPARTIET
- Ordinarie (2)

X

Leif Östberg

X

R

R

N

Eva Halling
- Ersättare (2)

X

R

R

N

Ewa Palmberg

X

X

R

R

J

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

-

Lo Högberg
- Ersättare (2)

X

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

X

Gunlög Jacobsson

X

Malin Skarin

-

T.o.m. § 103

X

R

R

R

R

R

J

R

R

R

R

R

J

R

R

N

SVERIGEDEMOKRATERNA

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

X

Torbjörn Eriksson

-

Justerarnas signatur

N

Utdragsbestyrkande

5 (42)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Ärendelista

Paragraf

Sida

1

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

-

6

2

Utdelning av kulturstipendium och hederstecken 2014 ................

97

7

3

Medborgarförslag – Lärarutbildning i Sollefteå ............................

98

8

4

Medborgarförslag – Krav på kollektivavtal i samband med
Sollefteå kommuns utnämningar till exempelvis ”Årets företagare”

99

10

Medborgarförslag – Krav på kollektivavtal i samband med
Sollefteå kommuns upphandlingar ................................................

100

11

6

Informationer .................................................................................

101

12

7

Motion – Nya spår och höjd banstandard Långsele –
Höga Kusten Airport .....................................................................

102

13

Fördjupad verksamhets- och ekonomisk uppföljning
per 2014-04-30 ..............................................................................

103

15

9

Budget 2015 och plan 2016 -2017.................................................

104

18

10

Måldokument med handlingsplaner 2015 .....................................

105

23

11

Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet i Sollefteå
samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter ....................

106

24

Ansvarsfrihet 2013 för Räddningstjänstförbundet
Höga Kusten – Ådalen...................................................................

107

25

Ansvarsfrihet 2013 för Kommunalförbundet Partnerskap
Inland – Akademi Norr ..................................................................

108

26

14

Motion – Förstudie av ”Smart belysning” i Sollefteå kommun ....

109

27

15

Medborgarförslag – Hund i skidspår .............................................

110

29

16

Motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i
kommunfullmäktige ......................................................................

111

31

17

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013.............

112

33

18

Arvode till valnämndens ordförande 2014, nytt beslut .................

113

35

5

8

12

13

Justerarnas signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
19

Sammanträdestaxa för förtroendevalda mandatperioden
2015-2018 ......................................................................................

114

36

20

Årsarvode för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018 .........

115

37

21

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
mandatperioden 2015-2108 ...........................................................

116

39

22

Interpellation – Ensamkommande flyktingbarn ............................

117

40

23

Avsägelse från uppdrag som ersättare i vård- och äldrenämnden .

118

41

24

Val av ledamot till barn- och skolnämnden ...................................

119

42

Val av justerare
John Åberg (S) och Eva Halling (FP) väljs till justerare.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 97

Utdelning av kulturstipendium och hederstecken 2014
Kommunfullmäktiges beslut
1 Camilla Näsström tilldelas kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens kulturstipendium
2014.
2 Ingrid Eldeklink tilldelas kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens hederstecken för
betydande kulturella gärningar 2014
Kommunfullmäktige gratulerar mottagarna och önskar lycka till i den fortsatta gärningen
inom kulturens område.
Ärendebeskrivning
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens ordförande Mikael Sjölund delar ut stipendiet
och hederstecknat.
Kulturstipendium
Camilla Näsström är uppvuxen i Sollefteå och gick estetlinjen på Guldlav Bilderskolan.
Därefter studerade hon ljudteknik vid Hola folkhögskola och går nu sitt andra av tre
studieår på Piteå musikhögskola.
Stipendiet ska hon använda till inköp av studiohörlurar och annat material som behövs i
studierna.
Hederstecken för betydande kulturella gärningar
Ingrid Eldeklint har under många år ägnat mycket tid och engagemang som ledare för
Sollefteå Amatörteaters barn- och ungdomsgrupper.
Flera av de Sollefteåfödda talangerna inom teater- och filmvärlden har startat sin
artistiska bana under Ingrids fostran, t.ex. Natalie Sundelin och Kristoffer Berglund.
Ingrid har varit aktiv inom Sollefteå Riksteaterförening i många år och har arbetat för att
få ett brett kulturutbud i kommunen, såväl i tätorten som i ytterområdena.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 98

KS/157/2014 (13)

Medborgarförslag – Lärarutbildning i Sollefteå
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Emelie Kårén, lärare i Sollefteå kommun samt föreläsare och landsbygdsutvecklare i
Resele, har lämnat följande medborgarförslag.
Jag föreslår att Sollefteå kommun ordnar en lärarutbildning i Sollefteå.
Lärarutbildningen bör företrädesvis ge behörighet i åk 1-9. Förslagsvis kan utbildningen
i Sollefteå rikta in sig mot Matte/NO ämnen eftersom det råder brist på behöriga lärare i
dessa ämnen.
Denna lärarutbildning skall genomföras endast vid ett tillfälle och i form av en enda
klass. Detta innebär att ca. 30 nyutexaminerade lärare skulle kunna vara klara inom en 3
½ års period. (Då räknar jag med ett bortfall på ca. 10 studerande).
I nuläget kan man läsa förskollärarutbildning på distans med hjälp av Reveljen men jag
anser att det behövs en utbildning även för lärare i de äldre åldrarna.
Förslagsvis tar Sollefteå kommun kontakt med Umeå Universitet för att kunna skapa
denna utbildning tillsammans.
Ett flertal kurser i tänkta utbildning kan säkerligen läsas på distans mot Umeå.
Majoriteten av kurserna bör däremot läsas på plats i Sollefteå vilket möjliggör för
människor som rotat sig i kommunen att studera på hemmaplan. Dessutom möjliggör
detta för kommunen att till viss del ”skräddarsy” den utbildning vi vill att lärare i
Sollefteå skall bära med sig. På detta sätt kan man även använda sig av staden, dess
omgivningar och skolor i utbildningen. Ex. Vid utomhuspedagogik etc.
Föreläsare från Umeå bör alltså komma till Sollefteå med jämna mellanrum och ha
föreläsningar, seminarier och liknande tillsammans med klassen.
Jag har själv studerat i Örnsköldsvik på ett liknande sätt. Umeå Universitet förlade
lärarutbildning i Örnsköldsvik med start hösten 2003. Detta blev till efter Örnsköldsviks
kommuns önskemål. En klass på ca. 40 personer började studera och ca. 30 blev klara
vid årsskiftet 06/07. Föreläsare och lärare från Umeå åkte till Övik vilket skapade en
möjlighet för dem som redan har barn, hus och stadgat familjeliv att stanna kvar i Övik
men ändå få en utbildning med föreläsningar, seminarier och liknande.

Justerarnas signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Forts. § 98
De människor som väljer att studera kan få en morot genom att Sollefteå kommun
erbjuder sig att betala kurslitteraturen för de som senare väljer att arbeta för kommunen.
Dessutom, förslagsvis, kan kommunen (likt det man gjort med sjuksköterskor) erbjuda fast
anställning efter avslutad utbildning, examen och legitimation.
På detta sätt skulle vi kanske kunna minska arbetslösheten i kommunen något samt skapa
större möjligheter för att skapa den framtida skola vi vill ha i Sollefteå kommun.
Dessutom råder stor brist på utbildade, kompetenta lärare. Genom att erbjuda
utbildningen på plats i hemstaden får vi förhoppningsvis ett större antal, redan stadgade
kommuninvånare som utbildar sig till lärare. Detta, anser jag, skulle skapa en större
möjlighet att vi får behålla dessa lärare.
I förlängningen innebär detta också eventuellt ett tillskott på vikariemöjligheter för
kommunens skolor. Vis av egen erfarenhet vill många lärare under utbildning gärna
vikariera under utbildningstiden för att få erfarenhet och ”få in en fot”. I nuläget
vikarierar många som är helt utan lärarutbildning eller liknande eftersom bristen på
vikarier är total.
Kommunen skulle också kunna erbjuda befintliga, behöriga lärare i Sollefteå att studera
enstaka kurser i utbildningen om intresse finns.
Denna utbildning innebär initialt givetvis en kostnad för kommunen men denna kostnad
bör vi tjäna in mångfalt i framtiden när vi förhoppningsvis har kompetenta och behöriga
lärare i våra skolor.
Detta signalerar även till Sollefteå kommuns befintliga lärarkår att kommunen tar
lärarbristen på allvar och satsar/investerar i lärarkåren och kommunens skolor.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Emelie Kårén, Resele 2014-06-01
Muntlig föredragning av Emelie Kårén 2014-06-23

Justerarnas signatur
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Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 99

KS/164/2014 (2)

Medborgarförslag – Krav på kollektivavtal i samband med
Sollefteå kommuns utnämningar till exempelvis ”Årets
företagare”
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning
Ärendebeskrivning
Caroline Danielsson, Sollefteå, har lämnat följande medborgarförslag.
Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att kollektivavtal tecknas mellan
arbetsgivare- och arbetstagarorganisation.
Kollektivavtalet reglerar löneökningar, arbetstiden och dess ersättning, semestern och
dess ersättning, sjuklön, föräldralön, etc.
Kollektivavtal reglerar även diverse försäkringar så som arbetsskadeförsäkring och
pensionsförsäkring.
Kollektivavtalen är förhandlade på riksnivån, men anpassas branschvis och även lokalt
utifrån arbetsplatsens egna förutsättningar.
Kollektivavtal är en trygghet för de anställda som garanteras löneökningar, försäkringar
och ersättningar. En seriös arbetsgivare ser till att ett kollektivavtal finns gällande på
arbetsplatsen. En oseriös arbetsgivare gör det inte!
Mitt medborgarförslag är
att Sollefteå Kommun i sina utnämningar till exempelvis ”årets företagare” skall ha
kollektivavtal som ett kriterium bland övriga kriterier vid utnämningar.
Ett bra tips är också att några av de anställda på företaget blir intervjuade om hur de blir
behandlade på sin arbetsplats, hur de trivs och hur sjukskrivningsstatistiken ser ut – man
kan skapa sig en bra bild av företagaren utifrån de anställdas trivsel!
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Caroline Danielsson, Sollefteå, 2014-06-17

Justerarnas signatur
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Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 100

KS/165/2014 (2)

Medborgarförslag – Krav på kollektivavtal i samband med
Sollefteå kommuns upphandlingar
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Caroline Danielsson, Sollefteå, har lämnat följande medborgarförslag.
Den svenska arbetsmarknaden innebär att kollektivavtal tecknas mellan arbetsgivare- och
arbetstagarorganisation.
Kollektivavtalet reglerar löneökningar, arbetstid, semester etc.
Kollektivavtal reglerar även diverse försäkringar så som arbetsskadeförsäkring och
pensionsförsäkring.
Kollektivavtal skapar både ordning och reda på en arbetsplats, men även rättvisa när
man konkurrerar med likvärdiga konkurrenter då kostnaderna är ungefär desamma för
arbetsgivarna. Problemet uppstår när konkurrensen inte sker på samma grunder i en
upphandling och enbart priset avgör valet då en seriös arbetsgivare ser till att teckna
försäkringar och garantera bra anställningsvillkort för sina anställda, men en oseriös
arbetsgivare gör det inte!
Mitt medborgarförslag är
att Sollefteå Kommun skall kräva kollektivavtal i samtliga upphandlingar framöver för att
visa att det är viktigt med en sund konkurrens bland de företag som lämnar in anbud samt
för att bidra till att de anställda ha schysta villkor på sina arbetsplatser.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Carolina Danielsson, Sollefteå, 2014-06-17

Justerarnas signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 101

KS/65/2014 (2.2)

Informationer
Kommunfullmäktiges beslut
Informationerna noteras.
Ärendebeskrivning
Säkerheten i valtider
Hans Lundström, valsamordnare inom länspolisen, informerar om polisens arbete för att
allmänhet och politiker ska känna sig trygga i valtider. Incidenter ska alltid anmälas till
telefon 112 (akut) eller 114 114.
Det går också bra att skicka e-post till Hans och ställa frågor etc. Hans mejladress är
hans.lundberg@polisen.se.
Mid Sweden European Office
VD Kerstin Brandelius Johansson informerar om hur kontoret arbetar för att Jämtland och
Västernorrland ska bli en aktiv och attraktiv region i Europa (www.midsweden.se).
Hon informerar också om Europaforum Norra Sverige (www.eruopaforum.nu) där
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten ingår samt att glesbygdsbonus och
kan sökas av norra Finland, Norge och Sverige.
Fördjupad uppföljning
Chefsekonom Ulla Fors Nilsson lämnar en kort sammanfattning av dokumentet
Fördjupad uppföljning januari – april 2014.
Det prognostiserade resultatet för helåret är 7,4 mnkr. Resultatet för 2013 var 1,3 mnkr.
Tre nämnder har negativ avvikelse; kommungemensam verksamhet -1,5 mnkr, individoch omsorgsnämnden -9,5 mnkr, vård- och äldrenämnden -4,6 mnkr. Åtgärdsplaner är
upprättade.
Investeringarna under perioden uppgår till 6,3 mnkr, motsvarande siffra 2013 var
12,5 mnkr.
Demokratiberedningen
Ordförande Sven-Erik Bodén informerar om beredningens arbete med att ta fram en
arbetsordning för kommunfullmäktige. Beslut ska fattas av fullmäktige senast vid
oktobersammanträdet.

Justerarnas signatur
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Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 102

KS/158/2014 (2)

Motion – Nya spår och höjd banstandard Långsele - Höga Kusten
Airport
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Centerpartiet, Maria Wennberg och Paul Högberg, har lämnat följande motion till
fullmäktige.
Centerpartiet står för närodlad politik. Det handlar om närhet till beslut och att kunna
påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. I år
går vi till val på två områden som rör själva hjärtat i Sveriges framtida utveckling. Det
handlar om att skapa jobb i hela landet och att skapa resultat för miljön.
Att satsa på en upprustning av sträckan mellan Långsele och Höga Kusten Airport,
Kramfors och Sollefteås gemensamma flygplats, samt ett triangelspår vid den sistnämnda
stationen, är enligt Centerpartiet ett stort steg i rätt riktning.
Det skulle innebära fler jobb, bättre och snabbare pendlingsmöjligheter och inte minst
hållbara godstransporter som på ett naturligt sätt skulle kunna sköta logistiken till och
från våra större och mindre industrier och andra företag i området.
Att satsa på järnvägen är att satsa på framtiden. Vi vill att Sverige ska vara ett föredöme i
miljö- och klimatarbetet. För en grön omställning till ett hållbart samhälle behövs fler
gröna jobb och användning av förnyelsebar energi. En satsning på denna
järnvägssträckning blir därmed en logisk följd av detta. En upprustning av sträckan
Långsele - Höga Kusten Airport skulle stärka möjligheterna till boende och företagande i
våra kommuner.
Kommunerna får i och med detta ökade chanser till tillväxt och utveckling. Med vårt
förslag skulle det vara fullt möjligt att pendla mellan Långsele och Sundsvall eller
Kramfors och Östersund!
Goda och miljövänliga kommunikationer är grundstenen för utveckling av landsbygden
och våra kommuner i stort. I dagens samhällsbyggande är det nödvändigt att
kommunerna samarbetar och tillsammans med berörda företag, myndigeter, verk och
intressenter hjälper till att finansiera en sådan här bansträckning för att den skall kunna
bli verklighet så snart som möjligt.
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Forts. § 102
Centerpartiet tror att vi nu med denna digitala infrastruktur och det nya sättet att leva
som denna medför, står inför en stor möjlighet för landsbygden. Om vi i
samhällsplaneringen och infrastrukturen följer med finns stora möjligheter.
En upprustning av denna sträcka skulle vara ett långsiktigt åtagande för att bygga en
hållbar framtid i vår region.
Centerpartierna i Sollefteå och Kramfors föreslår därför
att Sollefteå kommun tillsammans med Kramfors kommun samverkar med berörda
företag och övriga aktörer för att starta en utredning som undersöker möjligheterna
och förutsättningarna för att förverkliga upprustningen av bansträckningen Långsele Höga Kusten Airport, enligt motionens intentioner.

Beslutsunderlag
Motion från Centerpartiet, Maria Wennberg och Paul Höglund, 2014-05-30
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§ 103

KS/89/2014 (4)

Fördjupad verksamhets- och ekonomisk uppföljning
per 2014-04-30
Kommunfullmäktiges beslut
1 Fördjupade uppföljning av verksamhet och ekonomi per 2014-04-30 godkänns.
2 Nämnd ska kontinuerligt anpassa verksamheten till de resurser som
kommunfullmäktige tilldelat.
3 Nämnd med negativ budgetavvikelse ska komplettera åtgärdsplaner och säkerställa att
åtgärderna får avsedd effekt
4 Nämnd med negativ budgetavvikelse ska varje månad upprätta ny helårsprognos.
5 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda varför kommunens verksamhetskostnader
avviker från standardkostnaden.
Ärendebeskrivning
Fördjupad uppföljning per sista april med prognoser för helår 2014 har upprättats. Av
redovisningen framgår att resultatet per sista april är -7,6 mnkr mot -24,8 vid motsvarande
tid 2013. Samtidigt finns intäkter med 7,3 mnkr som är jämförelsestörande och som inte
kan medräknas vid avstämning mot balanskravet. För 2013 kom extra intäkter med
22,1 mnkr från återbetalda premier gällande avtals- och avgiftsbefrielseförsäkringar för
åren 2005 och 2006. Några sådana återbetalningar kommer inte under 2014. Möjligen kan
det vara fråga om återbetalning av premier för 2004 men då först 2015.
Individ- och omsorgsnämnden och vård- och äldrenämnden har prognoser på negativa
avvikelser vid årets slut och deras åtgärdplaner är inte tillräckliga för att nå balans.
Barn- och skolnämnden har per sista april en negativ budgetavvikelse men en åtgärsplan
med bedömning att budget inte ska överskridas vid årets slut. Det är gymnasieskolan som
har en stor budgetavvikelse medan grundskola och förskola har positiva avvikelser.
Åtgärdsplanen visar på åtgärder inom gymnasieskolan men för att nå balans vid årets slut
måste också den positiva budgetavvikelsen för grundskola och förskola nyttjas.
Också för kommungemensam verksamhet under kommunstyrelsen beräknas en negativ
prognos vid årets slut. Orsaken är den ersättning som kommunfullmäktige beslutat om till
Solatum Hu &Hem för deras nedskrivningsbehov då vård- och äldrenämnden sagt upp
hyresavtal för Helgumsgården. Ersättningen på 3,9 mnkr är inte budgeterad men
avvikelsen beräknas bli 1,5 mnkr då andra verksamheter som kollektivtrafiken och bidrag
för bostadsanpassning beräknas ge positiva avvikelser mot budget.
Justerarnas signatur
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Förvaltningens bedömning
Av flera nämnders redovisning framgår att prognoserna är osäkra. För individ- och
omsorgsnämnden gäller att prognosen utgår från de volymer som finns idag inom
institutionsplaceringar, personlig assistans och försörjningsstöd medan utvecklingen
pekar på en fortsatt ökning. Nämnden har också de senast åren haft stora negativa
budgetavvikelser medan nettokostnaderna varit i stort sett på samma nivå från 2011;
172,3 mnkr, 173,9 mnkr, 172,6 mnkr och nu en prognos för 2014 på 173,7 mnkr.
Under dessa år har åtgärder vidtagits men genom att volymerna ökat har detta inte lett till
en budget i balans.
För barn- och skolnämnden gäller att åtgärder enligt planen blir verkställda och ger den
ekonomiska effekt som beräknats och att de positiva budgetavvikelserna för grundskola
och förskola inte förbrukas.
Vård- och äldrenämnden ser möjlighet till fortsatta åtgärder men känner osäkerhet inför
bemanningen under sommaren.
Prognosen för pensionskostnader är osäker beroende på tidigare pensionsavgångar bland
medarbetare och förtroendevalda.
Kommunstyrelsen beslutade vid uppföljningen per sista mars att nämnderna ska arbeta
vidare med åtgärdsplanerna.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner den fördjupade uppföljningen samt uppdrar till alla
nämnder att arbeta för att hålla verksamheten inom tilldelad nettobudget.
Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder med negativ budgetavvikelse att komplettera
åtgärdsplanerna och säkerställa att åtgärderna får avsedd effekt samt att nya prognoser för
helår upprättas varje månad.
Förslag under fullmäktiges sammanträde
1 Kommunstyrelsens förslag
2 Ingemar Jonsson (C) föreslår följande tillägg till kommunstyrelsens förslag:
Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda varför kommunens
verksamhetskostnader avviker från standardkostnaden.
Ordförande ställer fråga om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Ordförande ställer fråga om fullmäktige beslutar enligt Ingemar Jonssons tilläggsförslag
och finner att det bifalls.
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Forts. § 103
Beslutsunderlag
Fördjupad uppföljning januari – april 2014
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-05-12
Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-13 § 81
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§ 104

KS/156/2014 (4)

Budget 2015 och plan 2016 – 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1

Skattesatsen för 2015 fastställs till 23,39 kronor, oförändrad från föregående år.

2

Kommunstyrelsen har under 2015 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp
motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under 2015.

3

Såsom för egen skuld (får kommunstyrelsen) ingå borgen för Solatum Hus&Hem AB
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 310 mnkr jämte därpå löpande
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens
ursprungliga lånebelopp.

4

Borgensavgiften för Solatum Hus&Hem AB fastställs till 0,4 % av låneskulden per
31 december 2014.

5

Resultatbudget för åren 2015 – 2017 fastställs enligt bilaga A, budgetberedningens
förslag

6

Driftbudget för nämnder och verksamhetsområden samt kommungemensam
verksamhet år 2015 fastställs enligt bilaga A, budgetberedningens förslag

7

Investeringsbudget fastställs enligt bilaga A, budgetberedningens förslag

8

Finansiella mål för 2015 – 2017:
- Resultatmålet ska vara minst 1 % av skatter och bidrag
- Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska förbättras med en procentenhet per år
och på längre sikt vändas till ett positivt tal
- Kommunens investeringar, med undantag för affärsverksamhet samt Hågestabron,
ska årligen uppgå till högst 43 mnkr och egenfinansieras
- Kommunens låneskuld ska minska med 10 mnkr per år.

9

Verksamhetsmål 2015 för god ekonomisk hushållning:
- Sjukfrånvaron ska vara högst 6,5 % av arbetstiden för månadsavlönade
- Energiförbrukningen (normalårskorrigerad förbrukning) ska vara högst
150 kWh/kvm
- Kostnaden per betygspoäng i grundskola ska inte överstiga medelvärdet för
deltagande kommuner i KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet)

Justerarnas signatur
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Forts. § 104
- Kostnaden för plats i särskilt boende ska inte överstiga medelvärdet för deltagande
kommuner i KKiK
- Kostnaden per vårdtagare i hemtjänsten ska inte överstiga medelvärdet för
deltagande kommuner i KKiK
10 Nuvarande nämnder och styrelser har ansvar för hela verksamhetsåret 2014.
I detta ingår att planera för kommande verksamhetsår och anpassa verksamhet efter
tilldelade resurser
11 Kommunchefen ges i uppdrag att på motsvarande sätt tydliggöra
förvaltningschefernas ansvar för hela verksamhetsåret 2014 och för planering
inför 2015.
Reservationer
Punkten 5 i kommunstyrelsens förslag:
Bengt Sörlin (M), Kerstin Franzén (M), Folke Lindgren (M), Daniel Fält (M), Inger
Eriksson (M), Assar Kallin (M), Håkan Naesström (M)
Maria Wennberg (C), Ingemar Jonsson (C), Paul Höglund (C), Nils-Erik Bodin (C)
Leif Östberg (FP), Eva Halling (FP)
Göran Solsjö (KD)
Samtliga reseverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens förslag.
Lo Högberg (MP) och Margareta Alton (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Miljöpartiets förslag.
Karin Jansson Borg (ViSKB), Gunilla Fluur (ViSKB), Jörgen Åslund (ViSKB), Roger
Johansson (ViSKB) reserverar sig mot beslutet till förmån för Västrainitiativets förslag.
Punkten 6 i kommunstyrelsens förslag:
Bengt Sörlin (M), Kerstin Franzén (M), Folke Lindgren (M), Daniel Fält (M), Inger
Eriksson (M), Assar Kallin (M), Håkan Naesström (M)
Maria Wennberg (C), Ingemar Jonsson (C), Paul Höglund (C), Nils-Erik Bodin (C)
Leif Östberg (FP), Eva Halling (FP)
Göran Solsjö (KD)
Samtliga reseverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens förslag.
Lo Högberg (MP) och Margareta Alton (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Miljöpartiets förslag.
Karin Jansson Borg (ViSKB), Gunilla Fluur (ViSKB), Jörgen Åslund (ViSKB), Roger
Johansson (ViSKB) reserverar sig mot beslutet till förmån för Västrainitiativets förslag.
Justerarnas signatur
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Punkten 7 i kommunstyrelsens förslag:
Margareta Alton (MP) och Lo Högberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Miljöpartiets förslag.
Punkten 9, kommunstyrelsens förslag (tredje stycket):
Margareta Alton (MP) och Lo Höberg (MP) reserverar sig mot beslutet, tredje stycket Kostnad per betygspoäng i grundskolan ska inte överstiga medelvärdet för deltagande
kommuner i KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet).
Ärendebeskrivning
På grund av beslut om ny politisk organisation från och med 2015 har ekonomgruppen
presenterat budget 2014 och kända behov inför 2015 både enligt nuvarande organisation
och enligt förväntad ny organisation.
Förändringar av den nya tjänstemannaorganisationen kan komma att ske under hösten.
Det gäller främst inom medborgarservice och gemensam service medan verksamheterna
inom produktion ska kunna planera för 2015 efter budgetbeslutet i juni.
Då 2014 är ett valår kommer budget och verksamhetsplan att beslutas också av nya
kommunfullmäktige i oktober.
På Centrala Samverkansgruppen den 22 maj beslutades att MBL-förhandling om
budgetförslaget ska ske först inför kommunfullmäktiges beslut i höst. Information om
förslaget kommer att ske på möte med Centrala Samverkansgruppen den 18 juni.
Förslag
A
1
2
3

4
5
6
7

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Skattesatsen för 2015 fastställs till 23,39 kronor, oförändrad från föregående år.
Kommunstyrelsen har under 2015 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp
motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under 2015.
Såsom för egen skuld (får kommunstyrelsen) ingå borgen för Solatum Hus&Hem AB
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 310 mnkr jämte därpå löpande
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska räknas på skuldebrevens
ursprungliga lånebelopp.
Borgensavgiften för Solatum Hus&Hem AB fastställs till 0,4 % av låneskulden per
31 december 2014.
Resultatbudget för åren 2015 – 2017 fastställs enligt bilaga A.
Driftbudget för nämnder och verksamhetsområden år 2015 fastställs enligt bilaga A.
Investeringsbudget fastställs enligt bilaga A.
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8

Finansiella mål för 2015 – 2017:
- Resultatmålet ska vara minst 1 % av skatter och bidrag
- Soliditeten inklusive pensionsåtaganden ska förbättras med en procentenhet per år
och på längre sikt vändas till ett positivt tal
- Kommunens investeringar, med undantag för affärsverksamhet samt Hågestabron,
ska årligen uppgå till högst 43 mnkr och egenfinansieras
- Kommunens låneskuld ska minska med 10 mnkr per år.Forts. § 102
9 Verksamhetsmål 2015 för god ekonomisk hushållning:
- Sjukfrånvaron ska vara högst 6,5 % av arbetstiden för månadsavlönade
- Energiförbrukningen (normalårskorrigerad förbrukning) ska vara högst
150 kWh/kvm
- Kostnaden per betygspoäng i grundskola ska inte överstiga medelvärdet för
deltagande kommuner i KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet)
- Kostnaden för plats i särskilt boende ska inte överstiga medelvärdet för deltagande
kommuner i KKiK
- Kostnaden per vårdtagare i hemtjänsten ska inte överstiga medelvärdet för
deltagande kommuner i KKiK
10 Nuvarande nämnder och styrelser har ansvar för hela verksamhetsåret 2014.
I detta ingår att planera för kommande verksamhetsår och anpassa verksamhet efter
tilldelade resurser
11 Kommunchefen ges i uppdrag att på motsvarande sätt tydliggöra
förvaltningschefernas ansvar för hela verksamhetsåret 2014 och för planering
inför 2015.
B

Förslag under fullmäktiges sammanträde

1

Kommunstyrelsens förslag i sin helhet
Elisabet Lassen yrkar bifall till förslaget.

2

Punkterna 1-4 och 7-11 i kommunstyrelsens förslag
Förslaget biträds av Elisabet Lassen (S), Bengt Sörlin (M), Inger Eriksson (M),
Margareta Alton (MP), Maria Wennberg (C), Ingemar Jonsson (C), Göran Solsjö
(KD), Leif Östberg (FP), Jörgen Åström (ViSKB),
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

3

Punkten 5 - Resultatbudget
Kommunstyrelsens förslag enligt A
Alliansens förslag
enligt B
Västrainitiativet förslag
enligt C
Miljöpartiets förslag
enligt D
Ordföranden ställer i tur och ordning fråga om fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag, enligt Alliansens förslag, enligt Västrainitiativets förslag
och enligt Miljöpartiets förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
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4

Punkten 6 – Driftbudget
Kommunstyrelsens förslag
Alliansens förslag
Västrainitiativet förslag
Miljöpartiets förslag

enligt A
enligt B
enligt C
enligt D

Ordföranden ställer i tur och ordning fråga om fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag, enligt Alliansens förslag, enligt Västrainitiativets förslag
och enligt Miljöpartiets förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
5

Punkten 7 - Investeringsbudget
Kommunstyrelsens förslag enligt A
Miljöpartiets förslag
enligt D
Ordföranden ställer i tur och ordning fråga om fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag och enligt Miljöpartiets försslag och finner att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

6

Punkten 9 – Verksamhetsmål, tredje stycket
Margareta Alton (MP) föreslår att tredje stycket under punkten 9 utgår: ”Kostnad per
betygspoäng i grundskolan ska inte överstiga medelvärdet för deltagande kommuner i
KKiK”.
Ordföranden ställer fråga om fullmäktige beslutar enligt Margareta Altons förslag
och finner att fullmäktige avslår detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-10 § 110 med kommunstyrelsens förslag,
Alliansens förslag, Västrainitiativets förslag och Miljöpartiets förslag.
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KS/151/2014 (17)

Måldokument med handlingsplaner 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Måldokument med handlingsplaner 2015 fastställs.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt mål för kommunen 2013-1015. För varje mål
har handlingsplaner formulerats. Eftersom handlingsplanerna nu gäller för år 2014
behöver beslut fattas om planer för år 2015.
I förslaget till Måldokument med handlingsplaner för 2015 har kommunstyrelseförvaltningen gjort redaktionella ändringar av befintliga planer för anpassning till beslutet
om ny politisk organisation från och med år 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Måldokument med handlingsplaner 2015 fastställs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-05-26
Förslag – Måldokument med handlingsplaner 2015
Kommunstyrelsens protokoll 2014-0610 § 111
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§ 106

KS/136/2014 (4.6)

Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet i Sollefteå samt
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter
Kommunfullmäktiges beslut
1 Årsredovisning 2013 godkänns.
2 Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Jäv
Leif Östberg (FP), Mikael Sjölund (S) och Linnéa Stenklyft (S) anmäler jäv och deltar
inte i beslutet.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Styrelsen för samordningsförbundet har fastställt årsredovisning för 2013.
Revisorerna anger i sin granskning att styrelsen bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Synpunkt framför att
den interna kontrollen av finansierade projekt kan förbättras. Revisorerna konstaterar att
styrelsen frångått lagkravet på ekonomi i balans.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Fråga om ansvarsfrihet prövas av varje medlem i samordningsförbundet.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Årsredovisning 2013 godkänns.
2 Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet i Sollefteå Kommun
Revisionsberättelse 2013 för Samordningsförbundet i Sollefteå
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-05-08
Arbetsutskottets protokoll 2014-05-20 § 85
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-10 § 98

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

25 (42)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
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KS/129/2014 (4.6)

Ansvarsfrihet 2013 för Räddningstjänstförbundet Höga kusten Ådalen
Kommunfullmäktiges beslut
Förbundsdirektion och enskilda förtroendevalda i Räddningstjänstförbundet Höga kusten
- Ådalen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Jäv
Åsa Sjödén (S), Jerry Pehrsson (S), Kerstin Franzén (M) och Ingemar Jonsson (C)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänstförbundet Höga kusten - Ådalens förbundsdirektion har fastställt
årsredovisning för 2013.
Revisorerna har granskat årsredovisningen. De bedömer att
- resultatet inte är förenligt med det redovisade finansiella målet som respektive
kommunfullmäktige beslutat om.
- förbundet inte uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
- uppfyllelse av verksamhetsmål kan inte bedömas men revisorerna bedömer att
förbundet arbetar på ett konstruktivt och utvecklande sätt för att uppfylla
verksamhetsmålen.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Räddningstjänstförbundet beviljas ansvarsfrihet.
Fråga om ansvarsfrihet beslutas av medlemskommunernas fullmäktige.
Kommunstyrelens föreslag till beslut
Förbundsdirektion och enskilda förtroendevalda i Räddningstjänstförbundet Höga kusten
- Ådalen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Höga kusten – Ådalen
Revisionsberättelse 2013 Räddningstjänstförbundet Höga kusten – Ådalen
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-05-07
Arbetsutskottets protokoll 2014-05-20 § 86
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-10 § 99
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KS/121/2014 (2)

Ansvarsfrihet 2013 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland –
Akademi Norr
Kommunfullmäktiges beslut
Direktion och förtroendevalda i kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Jäv
Elisabet Lassen (S) och Bengt Sörlin (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Årsredovisning 2013 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr har
fastställts av direktionen.
Revisorerna har i sin granskning bedömt att
- verksamhetsresultatet är förenligt med fastställda mål för god ekonomisk hushållning,
- de finansiella mål som angetts för god ekonomisk hushållning inte är uppfyllda.
- kommunalförbundet inte uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Revisorerna tillstyrker att direktion och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
Fråga om ansvarsfrihet prövas av fullmäktige i varje medlemskommun.
Arbetsutskottets förslag
Direktion och förtroendevalda i kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2013 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
Revisionsberättelse 2013 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2013-05-07
Arbetsutskottets protokoll 2014-05-20 § 87
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-10 § 100

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 109

KS/57/2014 (2)

Motion – Förstudie av ”Smart belysning” i Sollefteå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Gunilla Fluur (ViSKB) har lämnat in följande motion.
Västrainitiativet yrkar på att kommunen inleder förstudier ang förutsättning:
- att kommunen inleder arbetet för att byta ut kommunens gatubelysning till s k smart
belysning.
Detta innebär att lyktstolparna förses med sensorer som gör att belysningen enbart
aktiveras vid rörelse.
- att man samtidigt utreder möjligheten att förse gatubelysningen med solcellsel.
Information ang smart belysning kan bl a inhämtas från Göteborgs kommun, där man
räknar med upp till 50% besparing på utförda åtgärder.
Arbetet kan med fördel påbörjas i kommunens ytterområden.
Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelseförvaltningen har inhämtat yttrande från samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadskontoret redogör för de åtgärder som vidtagits på kommunens
vägbelysning i syfte att minska energiförbrukningen.
Åtgärderna har varit att byta ut armaturer och styrsystem vilket lett till en 70-procentig
energibesparing under de senaste tio åren. Så kallad smart belysning skulle inte leda till
ytterligare besparingar så länge fakturering av förbrukningen sker efter schablon.
När det i framtiden blir lagkrav på att elmätare ska användas för vägbelysning kan smart
belysning med sensorer som aktiveras vid rörelse vara ett alternativ för att göra ytterligare
energibesparingar på vägbelysningen. Solcellsdriven vägbelysning bedöms inte lämplig i
större skala på grund av den låga tillgången på solenergi vintertid.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de åtgärder som redan vidtagits på
kommunens vägbelysning lett till minskad energiförbrukning. Investeringar i dessa nya
armaturer och styrsystem är ännu inte avskrivna och bedöms fungera ytterligare ett flertal
år.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Motionen avslås
Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Forts. § 109
Beslutsunderlag
Motion från Gunilla Fluur (ViSKB) 2014-02-06
Samhällsbyggnadskontorets yttrande 2014-03-31
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-04-16
Arbetsutskottets protokoll 2014-05-20 § 88
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-10 § 101

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 110

KS/51/2014 (5)

Medborgarförslag – Hund i skidspår
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarföreslaget avslås.
Ärendebeskrivning
Lars Löfqvist, Sollefteå, har lämnat följande medborgarförslag.
Sollefteå har ett skidspårsystem som på Hallstaberget består av ett belyst spårsystem runt
skidstadion och skidskyttearenan. Det finns också preparerade spår utöver detta, 5km,
10km och 15 km. En del av dessa spår fortsätter från Hallstaberget via Jan-Gullik upp på
och runt Lidberget. Det prepareras utöver dessa spår några fler sträckor på Lidberget
och från Kälen (sopstationen) till och runt Storskällmyran. Slutligen prepareras, oftast
sent på säsongen och inte med samma frekvens, ett spår till Norsjön.
Vi hundägare är idag hänvisade till att åka på de spår som går från Kälen och runt
Storskällmyran samt spåret till Norsjön då det kommit igång.
Spåret runt Storskällmyran utnyttjas av de flesta icke elitmotionärer, av barnfamiljer och
äldre som inte gillar att åka i kuperade spår. Dessa skall då samsas med hundspann i
tävlingsfart, små sällskapshundar samt andra som bara har hunden med i spåret. Det blir
trångt och incidenter kan inträffa.
Min erfarenhet är att det spårsystem som ligger på Lidberget, dvs del av 15 och 10 kmspåren utnyttjas ytterst lite. Det är få skidåkare man möter eller blir omåkt av.
Mitt förslag är
att de preparerade spåren
runt Lidberget skall öppnas
för hundar och att man skall
kunna utgå från Jan-Gullikparkeringen med hund. Jag
har pratat med många
hundägare och andra ute i
spåren om detta och inte mött
någon som är emot.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Forts. § 110
Kultur-, utbildnings- och fritisnämnden har yttrat sig över förslaget och föreslår att det
avslås. Motiveringen för detta är att de föreslagna spåren runt Lidberget är kuperade,
kurviga och smala och därför ur olyckssynpunkt får anses som olämpliga.
Nämnden påpekar också att av de ca 50 km spår som prepareras i Hallstabergets
spårsystem är ungefär hälften öppna för skidåkning med hund. Av hänsyn till andra
grupper som använder skidspåren har nämnden i dagsläget inte för avsikt att utöka
omfattningen av spår tillåtna för hundar.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen delar nämndens uppfattning om att de delar av
spårsystemet som idag är öppna för skidåkning med hund får anses väl tillfredsställa
behovet av detta. Förvaltningen anser därför att medborgarförslaget ska avslås.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars Löfqvist, Sollefteå 2014-01-21
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens protokoll 2014-04-16 § 13
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-05-08
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-20 § 89
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-10 § 102

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 111

KS/143/2014 (2)

Motioner och medborgarförslag som inte avgjorts i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen kompletterats enligt Ingemar Jonssons påpekande varefter redovisningen
godkänns.
Ärendebeskrivning
Av fullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger om året ska
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Kommunstyrelsen redovisar även de
medborgarförslag som inte beretts färdigt.
Motioner
Ankomstdatum
2010-04-23

Diarienummer

Ärendemening

Inlämnad av

Anteckning

KS/108/2010

Maria Wennberg (C)

KS AU 2010-08-17
Återremiss till KSF

2011-11-28

KS 291/2011

Jörgen Åslund

2013-01-08

KS 26/2013

2013-10-21

KS/204/2013

2014-02-05

KS/53/2014

2014-02-06

KS/56/2014

2014-02-06

KS/57/2014

2011-11-28
Remitterades till KS
KSF för beredning
Avvakta beslut om ev.
inrättande av kulturhus
KS AU 2014-03-18
Återremiss KSF
KF 2014-02-24
Till KS för beredning
KF 2014-02-24
Till KS för beredning
KF 2014-02-24
Till KS för beredning

2014-03-21

KS/96/2014

2014-03-26

KS/103/2014

2014-03-26

KS/102/2014

2014-04-02

KS/109/2014

2014-04-16

KS/123/2014

2014-04-20

KS/132/2014

Med vindkraftsbygdepengar kan vi skapa
lokala utvecklingsbolag
Ombyggnad och
underhåll av parkering
vid Junsele Djurpark
Placering av leksaksmuseum i Näsåker
Ändrade arbetssätt i
skolan med hjälp av IT
Framtidens
gymnasieskola
Förstudie av egen
köttproduktion
Förstudie av ”smart
belysning” i Sollefteå
kommun
Uppsägning av avtal
om utvecklingsmedel
Ta makten över maten
i offentlig sektor
Centerpartiet kräver
landsbygdssäkring
Att bestämma målet för
vindkraftetableringen i
Sollefteå kommun
Hur förvaltas
kommunens skogar
Utreda en begränsning
av antalet verk i en
vindpark till tio

Justerarnas signatur

Gunilla Fluur m.fl.
Bengt Sörlin (M)
Bengt Sörlin (M)
Gunilla Fluur (ViSKB)
Gunilla Fluur (ViSKB)

Gunilla Fluur (ViSKB)
Maria Wennberg (C)
Maria Wennberg (C)
Gunilla Fluur (ViSKB)

Ingemar Jonsson (C)
Ingemar Jonsson (C)

Utdragsbestyrkande

KF 2014-03-31
Till KS för beredning
KF 2014-03-31
Till KS för beredning
KF 2014-03-31
Till KS för beredning
KF 2014-04-28
Till KS för beredning
KF 2014-04-28
Till KS för beredning
KF 2014-04-28
Till KS för beredning
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Forts. § 111
Medborgarförslag
Ankomstdatum
2013-03-08

Diarienummer

Ärendemening

Inlämnat av

Anteckning

KS 70/2013

Maj-Lis Johansson

2014-01-09

KS/6/2014

Låt leksaksmuseet ligga
i Sollefteå
Biblioteksverksamheten

2014-01-10

KS/15/2014

2014-02-03

KS/51/2014

2014-02-11

KS/61/2014

2014-03-07

KS/81/2014

Avvakta beslut om ev.
inrättande av kulturhus
KF 2014-02-24
KS AU 2014-05-20
KF 2014-02-24
Till KS för beredning
KF 2014-02-24
KS AU 2014-05-20
KF 2014-02-24
KS 2014-05-13
KF 2014-03-31
Till KS för beredning

2014-03-13

Cristina Waaranperä

Demensvården i
Sollefteå
Hund i skidspår

Mona Olsson

Christopher Arthursson

KS/86/2014

Köttfri dag i
kommunens skolor
Inrätta pris
”Kommunens
kulturpersonlighet”
Cykelväg längs rv 87

2014-03-13

KS/87/2014

Kommunalt stödspar

2014-03-13

KS/88/2014

Gatubelysning
Djupöspåret

Lars Löfqvist

Lárus Lárusson

Britha Gillisson/Peter
Hagberg
Britha Gillisson
Kerstin Olsson

KF 2014-03-31
Till KS för beredning
KF 2014-03-31
Till KS för beredning
KF 2014-03-31
Till KS för beredning

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Redovisningen godkänns.
Förslag under fullmäktiges sammanträde
Ingemar Jonsson (C) påpekar att en av honom inlämnad motion ”Utreda en begränsning
av antalet verk i en vindpark till tio” saknas i sammanställningen.
Fullmäktige beslutar att komplettera sammanställningen enligt Ingemar Jonssons
påpekande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltnings yttrande 2014-05-09
Arbetsutskottets protokoll 2014-05-20 § 90
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-10 § 103

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 112

KS/152/2014

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2013
Kommunfullmäktiges beslut
1 Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013 godkänns.
2 Förvaltningarna ska fortsätta arbeta med förbättringsområdena.
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. Förvaltningens samverkansgrupp ska i egenskap av skyddskommitté
delta i arbetet.
Resultatet av uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2013 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 för vissa förvaltningar:
- Skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet och information om innebörden av
detta
- Rutiner för hur ändringar i Arbetsmiljölagen och nya AFS-föreskrifter tas upp i
verksamheten
- Uppdatering av introduktionsplaner för nyanställda
- Konsekvensbedömningar vid förändringar i verksamheten
- 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
Vid jämförelse med 2012 års utvärdering av SAM framkommer att de
förbättringsområden som då upptäcktes till stor del kvarstår. Det är fler chefer än tidigare
som uppger att det inte finns någon skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet. En
orsak kan vara att det inte finns rutiner för detta på alla förvaltningar.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013 godkänns.
2 Förvaltningarna ska fortsätta arbeta med förbättringsområdena.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Forts. § 112
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-05-14
Rapport 2014-04-30 – Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013
Personalutskottets protokoll 2014-05-27 § 15
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-10 § 104

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 113

KS/112/2014 (10.4)

Arvode till valnämndens ordförande 2014, nytt beslut
Kommunfullmäktiges beslut
1 Arvodet för valnämndens ordförande fastställs till 2 690 kronor per månad perioden
2014-05-01—12-31.
2 Fullmäktiges beslut 2014-05-26 § 91 upphör att gälla.
Ärendebeskrivning
Arvodet för valnämndens ordförande är 1 345 kronor per månad.
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 är 1 345 kronor per månad, 5,0 % av arvodet för
kommunstyresens ordförande.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Arvodet för valnämndens ordförande fastställs till 2 690 kronor per månad perioden
2014-05-01—12-31.
2 Fullmäktiges beslut 2014-05-26 § 91 upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-06-10
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-10 § 114

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

36 (42)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 114

KS/153/2014 (4)

Sammanträdestaxa för förtroendevalda mandatperioden
2015 - 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1 Sammanträdestaxa för förtroendevalda mandatperioden 2015 – 2018 fastställs.
2 Taxan uppräknas årligen med snittet av lönerevisionen.
Ärendebeskrivning
Sammanträdestaxa med tillägg av pensionsavgift och med årlig uppräkning därefter med
snittet av kommunens löneöversyn har tagits fram.
Reservationer
Margareta Alton (MP) och Lo Högberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Margareta Altons tilläggsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Sammanträdestaxa för förtroendevalda mandatperioden 2015 – 2018 fastställs.
2 Taxan uppräknas årligen med snittet av lönerevisionen.
Tilläggsförslag under fullmäktiges sammanträde
Margareta Alton (MP) föreslår att kommunstyrelsens förslag kompletteras med:
Bilersättning för medåkande utgår med 3 kr per mil och passagerare.
Ordföranden ställer fråga om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelens förslag och
finner att det bifalls.
Ordföranden ställer fråga om fullmäktige beslutar enligt Margareta Altons tilläggsförslag
och finner att det avslås.
Beslutsunderlag
Arvodeskommitténs förslag till sammanträdestaxa 2015
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-06-02
Kommunstyrelsens prorotkoll 2014-06-10 § 115

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 115

KS/162/2014 (10.4)

Årsarvode för förtroendevalda mandatperioden 2015 - 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för en översyn av arvodet till gruppledare
och arvodet till kommunstyrelsens andre vice ordförande.
Ärendebeskrivning
En revidering av sammanträdesersättningar och årsarvoden för mandatperioden
2015-2018 samt förslag att till årsarvoderade under 40 % av heltid har tagits fram av
arvodeskommittén.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Årsarvode för ordförande, vice ordförande och ledamöter för mandatperioden
2015 – 2018 fastställs enligt arvodeskommitténs förslag och Thomas Tejles
ändringsyrkande (ändringsyrkande: Arvode till vice ordförande i fasta beredningar
samt arvode till valberedningens ordförande ska inte utgå)
2 Pensionsavgift ska månatligen utbetalas till förtroendevalda som har ett årsarvode
understigande 40 % av heltid
3 Årsarvode och pensionsavgift uppräknas årligen med snittet av lönerevisionen.
Förslag under fullmäktiges sammanträde
1 Kommunstyrelsens förslag
Thomas Tejle (V) tillstyrker förslaget
2 Gunder Lidén (S) föreslår ett tillägg till texten i kommunstyrelsens förslag under
Kommunfullmäktige: - Ordförande tillika ordförande i demokratiberedningen
3 Kerstin Franzén (M) föreslår att ärendet återremitteras då hon anser att arvodet till
gruppledare och arvodet till kommunstyrelsens andre vice ordförande bör ses över.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag och Gunder Lidéns tilläggsförslag.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för
kommunstyrelsens förslag, Nej-röst för Kerstin Franzéns förslag.
Omröstningsresultat
Med 30 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 15 Nej-röster för Kerstin Franzéns
förslag beslutar fullmäktige att ärendet ska återremitteras (Kommunallgen 5 kap. 36 §; Ett
ärende ska återremitteras om minst en tredjedel av ledamöterna begär det).

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
Forts. § 115
Beslutsunderlag
Arvodeskommitténs förslag till årsarvoden för förtroendevalda 2015-2018
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2014-06-02
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-10 § 116

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 116

KS/154/2014 (1.7)

Reglemente för förtroendevalda mandatperioden 2015 - 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Reglemente för förtroendevalda mandatperioden 2015 – 2018 fastställs.
Ärendebeskrivning
En översyn av arvodesbestämmelser till förtroendevalda i Sollefteå kommun och dess
bolag har gjorts av arvodeskommittén och mynnat i ett förslag till reglemente för
förtroendevalda för mandatperioden 2015 - 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Reglemente för förtroendevalda mandatperioden 2015-2018 fastställs.
Beslutsunderlag
Arvodeskommittén förslag 2014-06-02
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-10 § 117

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 117

KS163/2014 (8.6)

Interpellation – Ensamkommande flyktingbarn
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-24.
Ärendebeskrivning
Leif Östberg (FP) har lämnat följande interpellation till kultur-, utbildnings- och
fritidsnämndens ordförande.
På vilket sätt har planerna och beslutet att skriva nytt avtal med Migrationsverket om
antalet ensamkommande barn, kommunicerats med andra förvaltningar som berörs av
beslutet? Eller är beslutet taget på rent ekonomiska grunder?
Anser du och nämnden att den uppkomna situationen på Aurora med anledning av det
nya avtalet är acceptabel ur ett barnperspektiv? Om inte, vad ska göras så det blir
bättre?
Anser du/nämnden att det är rimligt och rätt att barnen med PUT inte har en egen
ekonomi som kommer upp till bidragsnormen eller till konsumentverkets beräkningar för
ungdomars egen ekonomi?
Hur säkerställer nämnden att de ensamkommande barnen som blir behöriga att söka
nationellt program på gymnasiet, får samma möjligheter som andra barn, att söka
program enligt länsöverenskommelsen om gymnasievalet? Och att återvända hem om det
inte fungerar på den nya skolan?

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-06-23
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige
§ 118

KS/21/2014 (18.5)

Avsägelse från uppdrag som ersättare i vård- och äldrenämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Eva Nordin (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i vård- och
äldrenämnden.
Ärendebeskrivning
Eva Nordin (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i vård- och äldrenämnden.
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KS/21/2014 (18.5)

Val av ledamot till barn- och skolnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Klara Dalgren (S) väljs till ledamot i barn- och skolnämnden
Ärendebeskrivning
Morgan Pierre (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ledamot i barn- och
skolnämnden.
Sven-Göran Johansson (S) föreslår att Klara Dalgren (S) väljs till ledamot.
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