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Datum 2020-12-08  

 

Tid Kl. 14:00-17:45 

 

Plats Digitalt 

 

Beslutande Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 

 

Övriga  Anna-Sofia Kulluvaara, Kommundirektör, §§ 202-229 

Närvarande Anna Forsberg, sekreterare, §§ 202-229 

 Niklas Nordén, Ekonomichef, § 203 

 Ann-Katrin Lundin, Huvudenhetschef, § 202 

 Örjan Abrahamsson, Huvudenhetschef § 202 

Majed Safaee, Kommunikationsstrateg, § 218 

Hanna Vörman,Miljö- och hälsoskyddsinspektör § 211 

Mikael Näsström, Tillväxtchef, § 202, § 220 

Maria Söderlund, Verksamhetschef Miljö- och bygg, § 212-213 

Mia Karlsson, HK Dest § 220 

Anders Bergman, VD Sollefteåforsens AB, § 202 

Roger Lundin, VD Solatum, § 202 

Ingemar Jonsson, Ordf Energidalen, § 202   

   

     

Underskrifter Sekreterare  .....................................................................    

  Anna Forsberg §§ 202-229 

 
 Ordförande  .....................................................................     

  Johan Andersson (C) §§ 202-229 

 

  Justerare ……………………………………………  

  Åsa Sjödén (S) §§ 202-229 
 

   
 

Bevis om justering 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens officiella webbanslagstavla. 
 
Myndighet  Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum  2020-12-08 
 
Anslaget sätts upp 2020-12           tas ner 2020- 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå 
 
Underskrift ……………………………………………………………………  / 
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Närvaro- och tjänstgöringslista 

Namn När- 

varo 

Tjg. 

ers. 

Reservation Jäv Anteckning  

§ 

207 
§ 
210 

§ 
219 

§ 
220 

§ 
 

§ 
 

§ § § 
 

Ledamöter 

Johan Andersson (C) X  
    

     
Ordförande 

Maria Wennberg (C) X  
    

     
 

Anton Ångman (C) X  
    

     
Tjg §§ 202 

Birgitta Häggkvist (VI) X  
    

     
 

Ulrika Bergman (VI) X  
    

     
 

Roger Johansson (VI) X  
    

     
 

Kjell-Åke Sjöström (V) X      
     

 

Ulf Breitholtz (V) X     R 
     

 

John Åberg (S) X  R R R R 
     

 

Åsa Sjödén (S) X  R R R R 
     

Justerare 

Tommy Svensson (S) X  R R R R 
     

 

Mikael Sjölund (S) -      
     

 

Lillemor Edholm (S) X  R R R R 
     

 

Linnea Stenklyft (S) X  R R R R 
     

 

Roger Westerlund (-) X      
     

 

Ersättare 
Joel Ölund (C) X      

     
Närvarar §202 

Monica Tirri (C) X X     
     

Tjg §§ 

Daniel Höglund (C) X      
     

 

Jörgen Åslund (VI) X      
     

 

Linus Källgren (VI) X      
     

Närv. Ej §§ 221-229 

Maria Eriksson (VI) -      
     

 

Sebastian Nygren (V) X      
     

 

Marie Hansson (V) X      
     

 

Lennart Önblad (S) X X R R R R 
     

 

Åsa Nilsson (S) X      
     

Närv. Ej §§ 221-229 

Susanne Lindahl (S) X      
     

 

Morgan Nordin (S) X      
     

 

Ilkka Laamanen (S) 
X      

     
 

Folke Lindgren (M) -      
     

 

Sven-Erik Ragnarsson  

(-) 

 

X      
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Val av justerare 
Åsa Sjödén (S) väljs att justera protokollet. 

 

Justering av dagordning 
Dagordningen fastställs. 

 

Anmälan av protokoll 
Protokoll anmäls från kommunstyrelsens utskott. 

 
- Utskottet för Samhällsutveckling 2020-11-09 

- Allmänna utskottet 2020-11-10 

- Utskottet för Vård och omsorg 2020-11-11 

- Utskottet för Unga och lärande 2020-11-12 

 

 

Läggs till handlingarna. 
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§ 202  Dnr KS 8/2020 

 
Muntliga informationer 
 

Beslut 

Informationerna noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Information lämnas kommunstyrelsen enligt följande.  

 

Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor. 

 

 

Anna-Sofia Kulluvaara, Kommundirektör  

Informerar om; 

•  Västernorrlands region har för tillfället högst smittspridning i hela landet. 

• Åtta är nya normen – håll i och håll ut!! 

• Tjänsten som Översiktsplanerare har varit ute. Annonseringstiden förlängs. 

• Arrendator sökes till Ramsele Camping. 

• #drivkraftSollefteå – 9 dec via länk. 

• Information om vad som sker kring timlön för vikarier inom vård och omsorg. 

• Information om tillsyn och kostnader. 

 

Jocke Edhom, IT-chef 

• Informerar om Office 365 plattformen och bakgrund för införande. 

• Skype för företag upphör 1 juli 2021. 

• Redogör för förutsättningarna för införandet av Teams. 

• EU-domstolens dom i juli 2020 påverkar överföring av personuppgifter. 

• Målsättningen är att initial uppgradering av teknik i Sollefteåsalen ska ske innan 

årsskiftet. 

 

Ann-Katrin Lundin, huvudenhetschef 

• Informerar om det aktuella läget i om äldreomsorgen. Väldigt besvärligt läge inom 

framförallt boendet Skärvstagården. 

• Förstärkning av ledningen och inlånande av personal sker. 

• Krisstödssamtal erbjuds personalen. 

• Intern utvärdering planeras. 

• Enstaka smittade i ordinärt boende. 

• Stor personalfrånvaro. 

• Full fart inför start av Prästgårdsvägen. 

• Högt patienttryck inom Hälso- och sjukvården. Försämrad hälsa bland äldre på 

grund av mer stillasittande. 
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Örjan Abrahamsson, Huvudenhetschef 

• Informerar om de anpassningar som verksamheten har gjort i samband med lokala 

restriktioner. 

• Fjärrundervisning pågår på gymnasiet och till viss del inom vuxenutbildningen. 

Test av fjärrundervisning för högstadiet och grundskolor kommer att ske. 

• Personalläget har förbättrats. 

• Skolsjuksköterskor stärker upp hälsosjukvården för tillfället. 

• Sara Mattsson, verksamhetschef för- och grundskola har börjat 1 december. 

 

Information från de kommunala bolagen 

 

Energidalen, Mikael Näsström VD och Ingemar Jonsson, Styrelseordförande 

Verksamheten påverkas av Covid-19, tex. svårigheter att genomföra fysiska möten.  

Hans Pahlin är tjänstledig från bolaget. 

Mikael Näsström, informerar om aktuella verksamheter. 

Anställt resurs som tex kan stödja företagen att använda affärsplattformen. 

FoU samarbete – Miun och RI.SE. 

El och energiprogrammet är uppstartat. 

Dialoger sker vad gäller Hamre.  

 

Sollefteåforsens AB, Anders Bergman VD 

Normal drift med mycket hög produktion under året.  

Mycket vatten i magasinen. 

Låga priser på el. 

Arbete vad gäller reparation av erosionsskydd m.m. pågår. 

Belysning uppströms fasad på kraftverket är beställd. 

 

Solatum Hus och hem AB, Roger Lundin VD 

Informerar om vakanser per 1 dec 2020 - Högt i Långsele, Helgum och Ramsele. Lågt i 

Sollefteå. 

Renoveringsprojekt har påverkats och fördröjts av Corona. 

Vissa organisationsförändringar har gjorts, bland annat har en byggprojektledare och en ny 

ekonomichef anställts. 

Redogör kort för utredningsuppdrag som pågår. 
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§ 203 Dnr KS 13/2020 

 

Verksamhets och ekonomiskuppföljning per sista oktober 2020   

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att godkänna redovisningen av verksamhets- och ekonomisk uppföljning för perioden 

januari till oktober 2020.  

 

Att uppmana samtliga verksamheter att se över intäkter och kostnader så att kommunen 

får budgeten i balans. 

Samt att trots det ansträngda läget pga Covid-19 uppdra till verksamheterna med negativa 

budgetavvikelser att vidta åtgärder för att komma i anslagen budgetram. 

 

Information 

Niklas Nordén, Ekonomichef informerar om ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

Sollefteå Kommun redovisar en positiv avvikelse mot budget på 25,2 mnkr. Totalt har 

kommunstyrelsens verksamheters nettokostnad ökat med 14,2 mnkr mot föregående år. 

Utbildning och omsorg visar på stora negativa avvikelser medan övriga verksamheter 

visar en ekonomi mer i balans.  

 

Även under 2020 är det stor ekonomisk påverkan från de delar som ligger inom 

finansförvaltningen.  Pensionerna beräknades tidigare leverera ett stort överskott i 

delårsbokslutet men har kraftigt nedreviderats. Skogsförsäljning innebär en reavinst på 6 

mnkr vilket reinvesterades vid förvärvet av golfbanan. Pensionskapitalet fluktuerar månad 

för månad till följd av redovisning enligt verkligt värde och en börs som påverkas av 

corona. Skatter och bidrag är 36,9 mnkr högre till och med oktober till följd av ändrad 

kostnadsutjämning samt regeringens välfärdssatsningar.  

 

Prognosen som presenterades i delårsbokslutet på 47,5 mnkr justerades vid uppföljningen 

i september ned kraftigt till följd av två nya beräkningar. Skatteprognosen indikerar att 

skatteutvecklingen under 2020 kommer att försämras med ca 7 mnkr och ny prognos från 

KPA rörande pensioner indikerar ca 8 mnkr i högre pensionskostnad. Fortsatt finns 

osäkerheten avseende återsökta medel där enbart hälften av återsökta medel om 19,1 

mnkr bokades upp som intäkt i delårsbokslutet.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande Niklas Nordén, KS 13/2020-30 

Månadsuppföljning januari-oktober 2020, KS 13/2020-31 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen godkänna 

redovisningen av verksamhets- och ekonomisk uppföljning för perioden januari till 

oktober 2020.   

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Allmänna utskottet föreslår  

Kommunstyrelsen besluta  

 

Att godkänna redovisningen av verksamhets- och ekonomisk uppföljning för perioden 

januari till oktober 2020.  

 

Förslag till beslut på mötet 

Birgitta Häggkvist (VI) föreslår följande tillägg – ”Att uppmana samtliga verksamheter 

att se över intäkter och kostnader så att kommunen får budgeten i balans. 

Samt att trots det ansträngda läget pga Covid-19 uppdra till verksamheterna med 

negativa budgetavvikelser att vidta åtgärder för att komma i anslagen budgetram. ” 

 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Andersson (C) frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets 

förslag till beslut med tillägg från Birgitta Häggkvist (VI). Finner så. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka till 

Ekonomi 

Kommundirektören 
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§ 204  Dnr KS 268 /2020 

 
Svar på remiss – Regional bredbandsstrategi, dnr 19HU745 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Anta remissvar ”Remissvar regional bredbandsstrategi, dnr 19HU745” som sitt eget.   

 

Ärendebeskrivning 

Sollefteå kommun har blivit inbjuden att inkomma med synpunkter på remissversionen av 

Regional bredbandsstrategi för Västernorrland. 

 

Samråd 

Samråd har skett med länets övriga stadsnät, Mediateknik AB, Övik Energi AB samt 

Servanet AB 

 

Förvaltningens bedömning 

Region Västernorrland har tagit fram ett förslag till regional bredbandsstrategi i bred 

dialog med länets kommuner, länsstyrelsen, Mittuniversitetet, ideella organisationer samt 

näringslivsaktörer. Bredbandsutbyggnaden är oerhört viktig för kommunens utveckling. 

Sollefteå kommun har redan tagit viktiga steg för att ge företag och medborgare möjlighet 

till en bredbandsuppkoppling. En regional strategi för fortsatt utbyggnad och finansiering 

är viktig för det fortsatta arbetet. 

 

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 
Med ett fortsatt arbete med förslagna vägval, kan strategin bli ett viktigt instrument för 

framtida finansiering av bredband.  

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan lämna synpunkter på remissversion Regional bredbandsstrategi, KS 268/2020-1 

Remissversion Regional bredbandsstrategi för Västernorrland 2021-2030, KS 268/2020-2 

Förvaltningsyttrande, Mikael Näsström, KS 268/2020-4 

Remissvar regional bredbandsstrategi, dnr 19HU745, KS 268/2020-5 

 

Allmänna utskottets beslut 

Tackar för informationen och lämnar ärendet till Kommunstyrelsen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om remissvar enligt bifogad skrivelse 

”Remissvar regional bredbandsstrategi, dnr 19HU745” 

 

Skicka till – Region Västernorrland, länets kommuner.
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§ 205 Dnr KS 295/2020  

 
Firmatecknare 2021 
Beslut 

  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1 Kommunens firma tecknas två i förening av: 

 - Kommunstyrelsens ordförande  

 - Kommunstyrelsens vice ordförande  

 - Utskottet för Samhällsutvecklings ordförande  

- Kommundirektör Anna-Sofia Kulluvaara, vid dennes förhinder, HR-Chef Lars-Olof 

Wengelin 

- Ekonomichef Niklas Nordén, vid dennes förhinder, Chef Ekonomistyrning Mattias 

Axelsson 

  

Kommunens firmatecknare tecknar firman även när det gäller borgensåtagande. 

 

2 Vid avtal omfattande mer än 10 basbelopp eller EU-projekt ska firman tecknas av två i 

förening, varav en tjänsteman och en förtroendevald. 

 

3 Firmateckningsrätt för kommunens bank- och plusgirokonton tecknas två i förening 

av: 

     - Ekonomichef Niklas Nordén 

 - Chef Redovisning, redovisningsenheten Cristina Waaranperä 

 - Chef Ekonomistyrning Mattias Axelsson 

 - Ekonomiassistent, redovisningsenheten kassa Rolf Johansson 

 - Ekonom, redovisningsenheten Marie Strandlund 

 - Ekonomikonsult kundreskontra, redovisningsenheten Izabela Bazan 

 - Controller, redovisningsenheten Jeyachandran Ratnasabapathy 

 - Redovisningsekonom Mikael Andersson 

 - Redovisningsekonom Patrik Molund  

 

Ärendebeskrivning/sammanfattning 

Kommunstyrelsen utser varje år firmatecknare och personer med teckningsrätt för 

kommunens bank- och plusgirokonton.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande, Cristina Waaranperä, KS 295/2020-1  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Allmänna utskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta 
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1 Kommunens firma tecknas två i förening av: 

 - Kommunstyrelsens ordförande  

 - Kommunstyrelsens vice ordförande  

 - Utskottet för Samhällsutvecklings ordförande  

- Kommundirektör Anna-Sofia Kulluvaara, vid dennes förhinder, HR-Chef Lars-Olof 

Wengelin 

- Ekonomichef Niklas Nordén, vid dennes förhinder, Chef Ekonomistyrning Mattias 

Axelsson 

  

Kommunens firmatecknare tecknar firman även när det gäller borgensåtagande. 

 

2 Vid avtal omfattande mer än 10 basbelopp eller EU-projekt ska firman tecknas av två i 

förening, varav en tjänsteman och en förtroendevald. 

 

3 Firmateckningsrätt för kommunens bank- och plusgirokonton tecknas två i förening 

av: 

     - Ekonomichef Niklas Nordén 

 - Chef Redovisning, redovisningsenheten Cristina Waaranperä 

 - Chef Ekonomistyrning Mattias Axelsson 

 - Ekonomiassistent, redovisningsenheten kassa Rolf Johansson 

 - Ekonom, redovisningsenheten Marie Strandlund 

 - Ekonomikonsult kundreskontra, redovisningsenheten Izabela Bazan 

 - Controller, redovisningsenheten Jeyachandran Ratnasabapathy 

 - Redovisningsekonom Mikael Andersson 

 - Redovisningsekonom Patrik Molund  

 

Ärendebeskrivning/sammanfattning 

Kommunstyrelsen utser varje år firmatecknare och personer med teckningsrätt för 

kommunens bank- och plusgirokonton.  

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Allmänna utskott föreslår  

Kommunstyrelsen besluta  

 

1 Kommunens firma tecknas två i förening av: 

 - Kommunstyrelsens ordförande  

 - Kommunstyrelsens vice ordförande  

 - Utskottet för Samhällsutvecklings ordförande  

- Kommundirektör Anna-Sofia Kulluvaara, vid dennes förhinder, HR-Chef Lars-Olof 

Wengelin 

- Ekonomichef Niklas Nordén, vid dennes förhinder, Chef Ekonomistyrning Mattias 

Axelsson 
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Kommunens firmatecknare tecknar firman även när det gäller borgensåtagande. 

 

2 Vid avtal omfattande mer än 10 basbelopp eller EU-projekt ska firman tecknas av två i 

förening, varav en tjänsteman och en förtroendevald. 

 

3 Firmateckningsrätt för kommunens bank- och plusgirokonton tecknas två i förening 

av: 

     - Ekonomichef Niklas Nordén 

 - Chef Redovisning, redovisningsenheten Cristina Waaranperä 

 - Chef Ekonomistyrning Mattias Axelsson 

 - Ekonomiassistent, redovisningsenheten kassa Rolf Johansson 

 - Ekonom, redovisningsenheten Marie Strandlund 

 - Ekonomikonsult kundreskontra, redovisningsenheten Izabela Bazan 

 - Controller, redovisningsenheten Jeyachandran Ratnasabapathy 

 - Redovisningsekonom Mikael Andersson 

 - Redovisningsekonom Patrik Molund  
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§ 206 Dnr KS 293/2020  

 
Beslutsattestantförteckning 2021 
Beslut   

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Att fastställa beslutsattestantförteckningen 2021 enligt förvaltningens förslag.  
 

Ärendebeskrivning/Sammanfattning  

Kommunstyrelsen utser årligen beslutsattestanter. Ekonomienheten har tagit fram förslag  

för 2021. Förslaget avser kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges identiteter och 

balansräkningens samtliga konton.  

 

Förvaltningens bedömning  

- Beslutsattestantförteckning 2021 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen lämnas 

som förslag för fastställande i kommunstyrelsen.  

- Beslutsattestantförteckning 2021 för kommunens balanskonton lämnas som förslag för 

fastställande till kommunstyrelsen.  

 

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering  

-  
 

Beslutsunderlag/Lagrum  

Förvaltningsyttrande Mikael Andersson, KS 293/2020-1 

Beslutsattestantförteckningar, KS 293/2020-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9 
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen fastställa 

beslutsattestantförteckningen 2021 enligt förvaltningens förslag.  

 

Allmänna utskottet förslag till beslut 

Allmänna utskottet föreslår  

Kommunstyrelsen besluta  

 

Att fastställa beslutsattestantförteckningen 2021 enligt förvaltningens förslag.  
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§ 207 Dnr KS 306/2020  

 
Lönepolitiska riktlinjer 2021 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Lönepolitiska riktlinjer för 2021 fastställs.  

 

Förändringsförslag bilaga 2 ”Lönekriterier för individuell lönesättning – Löneöversyn 

2021” lämnas till förvaltningen. 

 

Reservation 

John Åberg (S), Åsa Sjödén (S), Tommy Svensson (S), Lillemor Edholm (S), Linnea 

Stenklyft (S) och Lennart Önblad (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Lönepolitiska riktlinjer 2021 lägger grunden för vad som gäller för löneöversyn 2021. 

Sollefteå kommun är en arbetsgivare, personal- och lönepolitiken är gemensam för hela 

kommunkoncernen. Lönepolitiska riktlinjer 2021 ersätter lönepolitiska riktlinjer 2020, 

fastställd av KS 2019-11-05 § 228  

 

Förvaltningens bedömning 

De lönepolitiska riktlinjerna ses årligen över inför löneöversynen. Efter avslutad 

löneöversyn sker utvärdering tillsammans med fackliga organisationer och 

arbetsgivarföreträdare. Utvärderingens förslag till förbättringar inarbetas i riktlinjerna.  

 

Tillsammans med lönepolitiska riktlinjer finns lönekartläggning 2020 som redovisar och 

analyserar kommunens löner.   

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande Lars-Olof Wengelin, KS 306/2020-1 

Förslag Lönepolitiska riktlinjer 2021, KS 306/2020-2 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 

Lönepolitiska riktlinjer för 2021 fastställs.  

 

Allmänna utskottets förslag till beslut 

Allmänna utskottet föreslår  

Kommunstyrelsen besluta 
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Lönepolitiska riktlinjer för 2021 fastställs.  

 

 

Förslag till beslut på mötet 

Åsa Sjödén (S) med biträde av Linnea Stenklyft (S) föreslår att Vård- och 

omsorgspersonal med adekvat utbildning skall prioriteras. 

 

Birgitta Häggkvist (VI) föreslår att ingen prioritering ska göras i lönepolitiska riktlinjerna 

för 2021. Bifall till utskottets förslag. 

 

Linnea Stenklyft (S) föreslår förändring i bilaga 2 Lönekriterier för individuell 

lönesättning – Löneöversyn 2021. ” Når fram oavsett person/situation” bör tas bort.  

 

 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Andersson (C) ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt 

utskottets förslag eller enligt förslag från Åsa Sjödén (S). Finner beslut enligt utskottets 

förslag. 

 

Ordförande ställer frågan om Kommunstyrelsen beslutar enligt Linnea Stenklyft (S) 

förslag. Finner bifall till ändringsförslaget. 
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§ 208 Dnr KS 133/2019 

 

Svar medborgarförslag - Formulera en hållbarhetsstrategi 
och en lokal klimatomställningsplan för Sollefteå kommun 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

 

- att medborgarförslaget anses besvarat  

 

Ärendebeskrivning 

Fridays for future, Sollefteå har under våren 2019 lämnat in ett medborgarförslag gällande 

en hållbarhetsstrategi och en lokal klimatomställningsplan för Sollefteå kommun. 

 

Medborgarförslaget lyfter att vi idag lever i en värld, där det innebär att dagens globala 

temperatur har ökat med drygt en grad jämfört med förindustriell tid. Några tydliga 

effekter vi redan ser är att den arktiska havsisens utbredning är ca 20 % mindre än 

genomsnittet för 1981–2010. Det mörka vattnet absorberar mer solstrålning vilket 

påskyndar processen ytterligare. Andra effekter är att värmeböljor blir allt vanligare vid 

medelhavsområdet och Mellanöstern. Torka och akut vattenbrist är ett utbrett problem på 

Afrikas horn och Sydafrika. Översvämningar och skred m.m. är vanligare i Anderna och 

Himalaya. Havsytan höjs just nu ca 3 mm/år, troligen kommer det öka rejält i framtiden. 

Korallblekningen har varit mer än 50 % på tidigare friska korallrev i det stora Barriär-

revet. 

 

Om den globala medeltemperaturen stiger ytterligare en grad, (dvs. 2 graders höjning 

jämfört med förindustriell tid) väntar ännu större klimatförändringar. Vid sådan ökning 

riskerar jorden själv att sätta igång processer som förvärrar uppvärmningen ytterligare. 

Till exempel genom att större mängder av växthusgasen metan avges till atmosfären. 

 

Ökar vi i framtiden till fyra graders uppvärmning innebär det troligen en värld där mer-

parten av jordens ekosystem blir förstörda. Eftersom den mänskliga civilisationen är 

beroende av ekosystemen skulle det ge katastrofala effekter. 

 

Förvaltningens bedömning 

Sollefteå kommun arbetar aktivt med frågor om hållbar utveckling i ett brett perspektiv, 

där ingår även klimatfrågor som medborgarförslaget tar upp.  

 

Övergripande deltar Sollefteå kommun i projektet Glokala Sverige 2019–2020 för att 

verkställa de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 Parisavtalet från 2015 på lokal 

nivå.  
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Förvaltningens hållbarhetsstrateg stödjer verksamheten att utveckla en strategisk plan för 

hållbar utveckling kopplat till Agenda 2030 både på kort och långsikt. Ett processarbete 

där förvaltningen måste finna en gemensam linje som gynnar all de tre perspektiven inom 

hållbar utveckling social, ekonomisk samt miljömässig hållbarhet för att lyckas ställa om 

till en klimatneutral verksamhet som gynnar ett klimatneutralt samhälle både lokalt och 

globalt. Arbetet måste integreras och vara universellt för att kommunala verksamheter 

och samhället i sig ska lyckas medverka och förverkliga de globala målen.   

 

Den aktuella målsättningen med hållbarhetsarbetet i Sollefteå kommun är att göra en 

nulägesanalys under år 2019–2020, ett underlag till framtagandet av en strategisk plan för 

hållbar utveckling under år 2021. I den planen kommer det även att finnas en policy för 

hållbar utveckling samt även hur en uppföljning ska ske för att lyckas verkställa planen 

för hållbar utveckling. Planen kommer att innehålla fokusområden med mål att ställa om 

kommunen att bli ett klimatneutralt samhälle.   

 

Syftet är att skapa ordning och reda i komplexa samhällsfrågor som finns på lokal nivå 

och som berör hållbar utveckling genom att möjliggöra införandet av ett lämpligt led-

ningssystem för hållbar utveckling. Ett integrerat ledningssystem kan möjliggöra omställ-

ningen av ohållbara system, allt från transporter, energi till välfärd, till hållbara system 

verkligen ska bli möjliga att genomföra. Hållbar utveckling handlar om en hållbar sam-

hällsutveckling som måste verka för alla de tre hållbarhets dimensioner för att lyckas 

genomföra omställningen till ett klimatneutralt samhälle. 

 

Förvaltningens hållbarhetsstrateg arbetar parallellt med det strategiska arbete även med 

ett operativt arbete genom konkreta åtgärder som till exempel genomfört etapp 1 av 3 i 

utbyggnad av en laddinfrastruktur i Sollefteå kommun, ökat möjligheten till att fler väljer 

resfria digitala möten, minskar matsvinnet och har även arrangerat ett antal informations-

träffar på Reveljen för allmänheten i teman om både social, ekonomisk och miljömässig 

hållbarhet och andra event kopplat till hållbar utveckling till exempel seminarium och 

utställning av hållbara transporter på Lastbilsträffen i Ramsele för att lyfta medborgar-

förslag om att kommunen är en global förebild. Förvaltningen har under hösten även 

undersökt lösningar kring återbruk och lokal handel samt lokal matproduktion i sam-

verkan med länsstyrelsen och centrumutveckling.  

Information om föreläsning och event inom hållbar utveckling har under år 2018 och 

2019 annonserats på kommunens hemsida, kommunens kanaler i sociala media, i 

Sollefteåbladet och i tidningen Allehanda.  

 

Förvaltningen arbetar även aktivt i samverkan med region Västernorrland, Länsstyrelsen i 

Västernorrland samt med länets kommuner och medlemsorganisationer för att möjliggöra 

ett hållbart samhälle bland annat att begränsa klimatförändringarna. Att aktivt delta i 

dessa sammanhang gör att Sollefteå kommun bjuder in sig till möjligheter att bidra till 

den gemensam klimatomställning som förväntas från både nationellt och internationellt 
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håll med hänvisning till både de svenska miljömålen och de globala målen i Agenda 

2030. 

Gällande svar på frågan om fossila placeringar hänvisar förvaltningen till den beslutade 

placeringspolicyn där punkt 3.9 Etisk hänsyn tas av förvaltningen för kommunens till-

gångar ska präglas av etiskt ansvarstagande. De företag i vilka kommunen placerar medel 

bör sträva efter att minimera dess negativa konsekvenser på globala ekosystem och lokal 

miljö i enlighet med internationella regelverk och normer. Företagen bör i sin användning 

av naturkapital ta hänsyn även till kommande generationers behov. Kommunens place-

ringar sker i Ethica Sverige MEGA, Ethica Global Mega, Ethica Obligation Utd och i 

Räntefond Kort Plus, vilket motsvarar ”Svanenmärkta” fonder. 

 

Håll utkik efter information gällande Sollefteå kommuns och Kramfors kommuns gemen-

samma hållbarhetvecka i samband med Earth Week 2020 – ett toppentillfälle för allmän-

heten, företag och föreningar att delta och sprida kunskap men också goda exempel för 

omställning till en klimatneutral livsstil – det perfekta livet!? 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat 

 

Ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering 

Aktuella hållbarhetsprojekt finansieras inom befintlig rambudget eventuellt med stöd av 

regionala och nationella medel samt va extern projektsamverkan 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande, Stina Eriksson – KS 133/2019-3 

Medborgarförslag, Fridays for future – KS 133/2019-1 

 

Utskottet för Samhällsutvecklings förslag till beslut 

Utskottet för Samhällsutveckling föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

 

- att medborgarförslaget anses besvarat  
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§ 209   Dnr KS 139/2019 

 

Svar medborgarförslag - Klimatåtgärder nu 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

 

- att medborgarförslaget anses besvarat  

 

- att en nulägesanalys bifogas beslutet. 

 

Ärendebeskrivning 

Medborgare Karin Johansson har lämnat in ett medborgarförslag under våren 2019 

gällande att verkställa klimatåtgärder nu.  

 

Medborgarförslaget lyfter att vi idag lever i en värld, där det innebär att dagens globala 

temperatur har ökat med drygt en grad jämfört med förindustriell tid. Några tydliga 

effekter vi redan ser är att den arktiska havsisens utbredning är ca 20 % mindre än 

genomsnittet för 1981–2010. Det mörka vattnet absorberar mer solstrålning vilket 

påskyndar processen ytterligare. Andra effekter är att värmeböljor blir allt vanligare vid 

medelhavsområdet och Mellanöstern. Torka och akut vattenbrist är ett utbrett problem på 

Afrikas horn och Sydafrika. Översvämningar och skred m.m. är vanligare i Anderna och 

Himalaya. Havsytan höjs just nu ca 3 mm/år, troligen kommer det öka rejält i framtiden. 

Korallblekningen har varit mer än 50 % på tidigare friska korallrev i det stora Barriär-

revet. 

 

Om den globala medeltemperaturen stiger ytterligare en grad, (dvs. 2 graders höjning 

jämfört med förindustriell tid) väntar ännu större klimatförändringar. Vid sådan ökning 

riskerar jorden själv att sätta igång processer som förvärrar uppvärmningen ytterligare. 

Till exempel genom att större mängder av växthusgasen metan avges till atmosfären. 

 

Ökar vi i framtiden till fyra graders uppvärmning innebär det troligen en värld där mer-

parten av jordens ekosystem blir förstörda. Eftersom den mänskliga civilisationen är 

beroende av ekosystemen skulle det ge katastrofala effekter. 

 

Förvaltningens bedömning 

Sollefteå kommun arbetar aktivt med frågor om hållbar utveckling i ett brett perspektiv, 

där ingår även klimatfrågor som medborgarförslaget tar upp.  
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Övergripande deltar Sollefteå kommun i projektet Glokala Sverige 2019–2020 för att 

verkställa de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 Parisavtalet 2015 på lokal nivå.  

 

Förvaltningens hållbarhetsstrateg stödjer verksamheten att utveckla en strategisk plan för 

hållbar utveckling kopplat till Agenda 2030 både på kort och långsikt. Ett processarbete 

där förvaltningen måste finna en gemensam linje som gynnar all de tre perspektiven inom 

hållbar utveckling social, ekonomisk samt miljömässig hållbarhet för att lyckas ställa om 

till en klimatneutral verksamhet som gynnar ett klimatneutralt samhälle både lokalt och 

globalt. Arbetet måste integreras och vara universellt för att kommunala verksamheter 

och samhället i sig ska lyckas medverka och förverkliga de globala målen.   

 

Den aktuella målsättningen med hållbarhetsarbetet i Sollefteå kommun är att göra en 

nulägesanalys under år 2019–2020, ett underlag till framtagandet av en strategisk plan för 

hållbar utveckling under år 2021. I den planen kommer det även att finnas en policy för 

hållbar utveckling samt även hur en uppföljning ska ske för att lyckas verkställa planen 

för hållbar utveckling. Planen kommer att innehålla fokusområden med mål att ställa om 

kommunen att bli ett klimatneutralt samhälle.   

 

Syftet är att skapa ordning och reda i komplexa samhällsfrågor som finns på lokal nivå 

och som berör hållbar utveckling genom att möjliggöra införandet av ett lämpligt led-

ningssystem för hållbar utveckling. Ett integrerat ledningssystem kan möjliggöra omställ-

ningen av ohållbara system, allt från transporter, energi till välfärd, till hållbara system 

verkligen ska bli möjliga att genomföra. Hållbar utveckling handlar om en hållbar sam-

hällsutveckling som måste verka för alla de tre hållbarhets dimensioner för att lyckas 

genomföra omställningen till ett klimatneutralt samhälle. 

 

Förvaltningens hållbarhetsstrateg arbetar parallellt med det strategiska arbete även med 

ett operativt arbete genom konkreta åtgärder som till exempel genomfört etapp 1 av 3 i 

utbyggnad av en laddinfrastruktur i Sollefteå kommun, ökat möjligheten till att fler väljer 

resfria digitala möten, minskar matsvinnet och har även arrangerat ett antal informations-

träffar på Reveljen för allmänheten i teman om både social, ekonomisk och miljömässig 

hållbarhet och andra event kopplat till hållbar utveckling till exempel seminarium och 

utställning av hållbara transporter på Lastbilsträffen i Ramsele för att lyfta medborgar-

förslag om att kommunen är en global förebild. Förvaltningen har under hösten även 

undersökt lösningar kring återbruk och lokal handel samt lokal matproduktion i sam-

verkan med länsstyrelsen och centrumutveckling.  

 

Information om föreläsning och event inom hållbar utveckling har under år 2018 och 

2019 annonserats på kommunens hemsida, kommunens kanaler i sociala media, i 

Sollefteåbladet och i tidningen Allehanda.  
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Förvaltningen arbetar även aktivt i samverkan med region Västernorrland, Länsstyrelsen i 

Västernorrland samt med länets kommuner och medlemsorganisationer för att möjliggöra 

ett hållbart samhälle bland annat att begränsa klimatförändringarna. Att aktivt delta i 

dessa sammanhang gör att Sollefteå kommun bjuder in sig till möjligheter att bidra till 

den gemensam klimatomställning som förväntas från både nationellt och internationellt 

håll med hänvisning till både de svenska miljömålen och de globala målen i Agenda 

2030. 

 

Gällande svar på frågan om fossila placeringar hänvisar förvaltningen till den beslutade 

placeringspolicyn där punkt 3.9 Etisk hänsyn tas av förvaltningen för kommunens till-

gångar ska präglas av etiskt ansvarstagande. De företag i vilka kommunen placerar medel 

bör sträva efter att minimera dess negativa konsekvenser på globala ekosystem och lokal 

miljö i enlighet med internationella regelverk och normer. Företagen bör i sin användning 

av naturkapital ta hänsyn även till kommande generationers behov. Kommunens place-

ringar sker i Ethica Sverige MEGA, Ethica Global Mega, Ethica Obligation Utd och i 

Räntefond Kort Plus, vilket motsvarar ”Svanenmärkta” fonder. 

 

Håll utkik efter information om Sollefteå kommuns och Kramfors kommuns gemen-

samma hållbarhetvecka i samband med Earth Week 2020 – ett toppentillfälle för allmän-

heten, företag och föreningar att delta och sprida kunskap men också goda exempel för 

omställning till en klimatneutral livsstil – det perfekta livet!? 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat 

 

Ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering 

Aktuella hållbarhetsprojekt finansieras inom befintlig rambudget eventuellt med stöd av 

regionala och nationella medel samt via extern projektsamverkan.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande, Stina Eriksson – KS 1392019-3 

Medborgarförslag, Karin Johansson – KS 139/2019-1 

 

Utskottet för Samhällsutvecklings förslag till beslut 

Utskottet för Samhällsutveckling föreslår  

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

 

- att medborgarförslaget anses besvarat  

 

- att en nulägesanalys bifogas beslutet. 
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§   210 Dnr KS  341/2019 

 

Svar motion - Solceller på kommunens fastigheter 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

 

- att motionen avslås 

 

Reservation 

John Åberg (S), Åsa Sjödén (S), Tommy Svensson (S), Lillemor Edholm (S), Linnea 

Stenklyft (S) och Lennart Önblad (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Ärendebeskrivning  

Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att Sollefteå kommun utreder möjligheten 

att sätta upp solceller på Niphallen och/ eller Rafnahallen. Den el som kommunen då inte 

kan tillgodogöra sig kan då säljas och överskottet gå till Barn- och ungdomsidrotten i 

kommunen. 

 

Förvaltningens bedömning  

För att utreda detta har kommunens energirådgivare yttrat sig i frågan och redovisas 

nedan. 

Solceller Niphallen 

Den platta takdelen som skulle vara aktuell för en installation av solceller är 25x50 meter, 

det vill säga 1250 m2 till ytan. Solceller bör monteras på stativ för att få 25-30 graders 

lutning, med en vikt på ca 30 kg/m2 tak.  

En uppskattning är att taket maximalt kan ge 100-115 kW toppeffekt, vilket motsvarar en 

maximal strömstyrka på ca 170 Ampere. Den årliga elproduktionen uppskattas till  

85 000-100 000 kWh / år. 

Kostnaden för en solcellsanläggning i den här storleken är 11 000 – 12 000 kr per 

installerad kWh vilket skulle innebära att kostnaden för Niphallen hamnar mellan 1,1 – 

1,38 miljoner kronor före eventuella bidrag. 

En utredning av hur taket påverkas av ökade laster vid snötryck måste göras innan en 

eventuell montering vilket bör göras av en byggkonsult alternativt solcellskonstruktör. 

Solceller Rafnahallen 

Ena halvan av taket är ca 65x20 = 1300 m2. Taket är skuggat av flera höga björkar direkt 

intill taket. Dessa ligger på kommunens mark och kan tas bort.  
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En uppskattning är att taket kan ge som mest 200-240 kW toppeffekt, vilket motsvarar en 

maximal strömstyrka på ca 350 A.  

Årlig elproduktion uppskattas till ca 170-210 000 kWh/år.  

Typisk kostnad för en solcellanläggning i denna storlek är 11 000 – 12 000 kr per 

installerad kW vilket skulle innebär att kostnaden hamnar mellan 2,2 till 2,88 miljoner kr 

före eventuella bidrag. 

• För bästa ekonomi på anläggningen bör man inte sälja mer än 30 000 kWh/år till 

elnätet. Detta motsvarar en anläggning som producerar totalt 35 000 - 40 000 

kWh/år, dvs en betydligt mindre anläggning än vad som får plats på dessa fastig-

heter. 

• Utan bidrag blir återbetalningstiden för en större anläggning som säljer huvud-

delen av producerad el till nätet sommartid 20 - 25 år.  

• Utan bidrag blir återbetalningstiden för en mindre anläggning som säljer 30 000 

kWh till elnätet ca 12 - 15 år. 

De frågor som idag inte är utredda, men som måste utredas vidare vid ett inriktningsbeslut 

om installation av solceller är följande: 

• Takens konstruktion och bärighet. 

• Rafnahallen har ett tak som ofta är snörika och i behov av skottning, detta måste 

lösas med tanke på solcellerna.  

• Niphallen har en takkonstruktion som innebär att snön oftast rasar av taket vinter-

tid, men tål inte en stor snölast vilket visade sig 2018 då två limträbalkar gick av 

inne i hallen. Vid en montering måste det utredas hur detta kommer att påverka 

takkonstruktionen. 

För att få svar på ovanstående frågor bör anlitas byggnadskonsulter vilket förvaltningen 

inte gjort utan valt att presentera dessa grundfakta för att få en avstämning och besked om 

vi ska gå vidare, vilket innebär konsultkostnader. 

 

Förvaltningen bedömer att med de underlag vi har idag är avskrivningstiden för lång i 

förhållande till den vinst vi idag kan se på dessa två anläggningar. Med ovanstående som 

underlag föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås. 

 

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 
Se ovan beskrivna alternativ. Investering och avskrivningskostnader finns för närvarande 

inte budgeterade. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningsyttrande, Bengt Åkerlind – KS 341/2019- 

Tjänstemannayttrande, Benny Wälitalo, energirådgivare 

Motion, Socialdemokraterna – KS 341/2019- 

 

Utskottet för Samhällsutvecklings förslag till beslut 

Utskottet för Samhällsutveckling föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

 

- att motionen avslås 
 

Förslag till beslut på mötet 

Lillemor Edholm (S) med biträde av Åsa Sjödén (S) föreslår bifall till motionen. 

 

Birgitta Häggkvist (VI) föreslår bifall till utskottets förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Andersson (C) frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottet 

förslag eller enligt Lillemor Edholm (S) förslag till bifall av motionen.  

Finner att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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§ 211 Dnr KS 303/2020 

 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av  
klubb-/värmestuga på Hallsta 6:5 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

- att ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17§ i Plan- och bygg-

lagen. (2010:900) 

 

Information 

Hanna Vörman, deltar och informerar om ärendet. Ledamöterna ges möjlighet att ställa 

frågor. 

 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning 

Sökande är Sollefteå Alpina klubb. Byggnaden består av 7 sammanbyggda baracker som 

tidigare nyttjats som lektionssalar i GB-skolans verksamhet. Byggnaden ska enligt 

ansökan placeras på befintlig parkering norr om slalombackens bromsplan och användas 

som värmestuga, klubbhus och matservering. När en byggnad flyttas till ny lokalisering 

betraktas den som nybyggnation enligt Plan- och bygglagen och gällande 

nybyggnadskrav ska ställas på byggnaden i samband med en ev. bygglovsprövning. 

Avsteg från nybyggnadskraven, t.ex. energikrav, tillgänglighet och minimimått för 

rumshöjder bör inte ges för en byggnad där allmänheten förväntas vistas. Föreslagen 

byggnad kommer behöva byggas om för att uppfylla de krav som ställs i och med 

lovprövningen.  

 

Området för planerad byggnation är privatägd och arrenderas av kommunen tillsammans 

med flera andra skiften som per definition utgör Hallstabergets skidanläggning.  

Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse sedan Jävsnämnden tidigare i år 

upphävde del av detaljplan IV R43 som bland annat berörde angivet område. Syftet med 

upphävandet var att möjliggöra framtida planer på en ev. husvagnscamping i anslutning 

till dalstationen samt inte vara bromsande för kommande visionsarbete för Hallstaberget. 

Den del av detaljplanen som upphävdes var planerad för industri som inte bedöms vara 

lämpligt i området närmast dalstationen idag. För Hallstaberget som helhet finns ett vis-

ionsprogram sedan 2014. Kommunen arbetar nu med en ny visionssatsning där arbetet 

ska slutredovisas i maj 2021. Hallstaberget är av stort allmänintresse ur friluftssynpunkt 

och är en av Sveriges större skidanläggningar som erbjuder såväl alpin- som 

längdskidåkning och backhoppning inom samma arena. Anläggningen är utpekad som en 

av kommunens viktigaste och mest utnyttjade fritidsanläggningar i gällande 

Översiktsplan. 
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Miljö- och byggenheten har delegation för att fatta beslut i ärendet enligt Kommun-

styrelsens delegationsordning (2014.12.02 §202 rev 2020.08.18 §137).  

Ärendet bedöms vara av principiell karaktär och lyfts därför för beslut hos högre delegat.     

 

Samråd 

Ärendet är sådant att kända sakägare och rågrannar ska ges möjlighet att yttra sig över 

ansökan enligt 9kap 25§ PBL. Som sakägare har Hotell Hallstaberget, Sollefteå skidor, 

Friluftsfrämjandet i Sollefteå, I21/T3 Skidskytteförening, Sollefteå skoterklubb, rågrannar 

och fastighetsägare bedömts vara. Eftersom området är av stort allmänintresse kungjordes 

ansökan i Tidningen Ångermanland den 8 september 2020 för att möjliggöra en större 

sakägarkrets. Ärendet har även remitterats till E-ON, Försvarsmakten, Räddningstjänsten, 

kommunen som V-A huvudman samt kommunens fritidsenhet som driver slalombacken 

och arrenderar den fastighet som ansökan avser. 

 

Kommunens fritidsenhet har inkommit med ett remissyttrande med flera olika synpunkter 

som behöver klargöras innan ansökan beviljas. Dels hur parkeringssituationen avses att 

lösas för att ersätta de parkeringar som etableringen tar i anspråk. Även nuvarande 

parkering på östra sidan av Hallstavägen behöver omlokaliseras om den ytan enligt fram-

tida visioner kommer nyttjas som vintercamping. Vintercampingen är bara en liten del av 

det arbete som kommunen jobbar med i kommande visionsprogram för Hallstaberget. 

Eftersom visionen och förutsättningarna för utveckling av berget som helhet ännu inte är 

klarlagt bör hänsyn tas till pågående visionsarbete för att samordna och förädla området 

på bästa sätt. Fritidsenheten motsäger sig att byggnad placeras ovanpå nuvarande snö-

kanonsledning som angivits i ansökan. Ledningen behöver flyttas innan uppförandet av 

byggnaden, flytt av ledningen måste ske under sommartid innan snöläggningen startar på 

hösten.  

 

Produktionsavdelningen med huvudansvar för v-a inom kommunen har också yttrat sig i 

ärendet. Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde, anslutningsavgift 

enligt kommunens taxa kommer tas ut vid etablering. Placeringen av byggnaden får inte 

ske närmare kommunens ledningar än 5 m, se bilaga för ledningar i området.  

 

E-on Energidistribution AB har yttrat sig positivt till ansökan men anger att det finns 

ledningsstråk i anslutning till föreslagen placering och en utsättning behöver ske eftersom 

läget inte är exakt i kartan, se bifogad ledningskarta. 

 

Försvarsmakten, räddningstjänsten, I21/T3 skidskytteförening och Friluftsfrämjandet har 

alla svarat att de inte har någon erinran mot ansökan. 

 

Inga synpunkter eller förfrågningar har inkommit från fastighetsägaren. En närboende har 

lämnat muntliga synpunkter ang. höjden på planerad byggnad. Eftersom ärendet gäller ett 

förhandsbesked finns ingen detaljprojektering framtagen, men den byggnaden som 

sökande avser att uppföra är i ett plan. 
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Sökanden Sollefteå Alpin har givits möjlighet att yttra sig över inkomna synpunkter men 

har inte inkommit med något svar.  

 

Förvaltningens bedömning 

Ärenden om lov eller förhandsbesked ska enligt Plan- och bygglagen syfta till att mark- 

och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för 

med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som 

från allmän synpunkt medför en god hushållning. I samband med lokaliseringsprövning i 

lov och förhandsbesked ska prövningsmyndigheten, i detta fall miljö- och byggenheten ta 

hänsyn till om åtgärden utlöser detaljplanekravet enligt 4 kap 2 eller 3 §§ PBL. Utifrån 

förhandsarbetena till Ett tydligare och enklare detaljplanekrav, Prop.2017/18:167 är det 

inte lämpligt att bygga utan en detaljplan om området avser nya eller ändrade allmänna 

platser eller om genomförandet av åtgärden förutsätter kommunens medverkan i någon 

nämnvärd omfattning. Samma sak gäller om det i området finns många motstridiga 

enskilda intressen eller om området i framtiden ska ägas av flera olika aktörer.  

 

Området vid dalstationen omfattar idag flera olika intressenter i form av privata bostäder, 

skidanläggning, föreningsverksamhet och snöskoterled samtidigt som det finns ett stort 

intresse för framtida visioner för nya verksamheter och etablerare i området. Kommunen 

är huvudman för den alpina anläggningen som till största del är belägen på privatägd 

mark som kommunen arrenderar. Eftersom kommunen inte har fullständig rådighet över 

området behöver kommunen medverka i många av sakfrågorna samtidigt som planerad 

byggnad ska nyttjas som värmestuga och klubbhus som idag redan finns i befintlig dal-

station gör att kommunen ev. behöver omdisponera sin verksamhet i befintlig lokal.  

 

För att etablera en ny byggnad enligt ansökan behöver nya parkeringar tas i anspråk 

någon annanstans än den parkeringsyta som i tidigare visionsprogram pekats ut för vinter-

camping. Inget förslag till nya parkeringsplatser eller var de kan lokaliseras finns med i 

ansökan. Om området växer med en matservering, som planeras enligt ansökan kommer 

behovet av parkeringsplatser öka i området. Samtidigt behöver trafiksituationen med 

många oskyddade trafikanter ses över när parkeringsplatser för skidgästerna behöver 

placeras längre ifrån skidområdet än tidigare.  

 

Utifrån ovanstående bedömer miljö- och byggenheten att området behöver detaljpla-

neläggas för att tillgodose och samordna de olika intressen och ändamålen som området 

kring dalstationen är mest lämpade för enligt gällande plan- och bygglagstiftning.  

 

Även om behovet av en ny värmestuga/klubbstuga med tillhörande servering kan anses 

vara lämplig för sitt ändamål och områdets funktion måste en helhetsbedömning göras för 

hur området nyttjas idag och hur det ska nyttjas i framtiden. Att bevilja ett 

förhandsbesked för uppförande av en enskild byggnad med ett specifikt syfte innebär att 
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lovprövningen som är detaljfrågan i samhällsbyggnadsprocessen bestäms innan de 

övergripande riktlinjerna och målen för ett område fastställs.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17§ i Plan- och 

bygglagen. (2010:900) 

 

Lagrum 

9 kap 17 § PBL (2010:900) Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär 

det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den 

avsedda platsen. 

 

2 kap 2 § PBL (2010:900) Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhands-

besked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 

ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 

behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 

hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 

4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862). 

 

4 kap 2 § PBL (2010:900) Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller 

vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelse-

miljöns utformning för 

   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs 

med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till 

behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt,  

… 

   3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygg-

lov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och 

      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller 

om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller… 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande, Hanna Vörman – KS 303/2020-2 

Ansökan om förhandsbesked, Sollefteå Alpina klubb – KS 303/2020-3 

Yttrande från Eo-n – KS 303-2020-1 

 

Utskottet för Samhällsutvecklings förslag till beslut 

Utskottet för Samhällsutveckling föreslår 

Kommunstyrelsen besluta 

 

- att ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17§ i Plan- och bygg-

lagen. (2010:900) 
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§ 212 Dnr KS 112/2020  

 

Utredningsuppdrag - Vägbelysning väg 331 norr om Ramsele 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

- att förslaget avslås 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav 2020-04-07 § 74 förvaltningen uppdrag att utreda belysning efter 

väg 331. 

 

Förvaltningens bedömning 

Gång- och cykeltrafik bör så långt som möjligt separeras från biltrafik och från tung 

trafik, och i synnerhet där hastighetsbegränsningen är tämligen hög. Föreskriven hastighet 

varierar längs väg 331 på den obelysta sträckan från Industrivägen till infarten till stallet 

är 50, 70 samt 90km/h räknat från söder till norr. Oskyddade trafikanter som är besökare 

till stallet bör istället anvisas alternativa vägar som inte är lika trafikerade, och där före-

skriven hastighet är lägre. 

Att belysa en väg kan inte garantera en säker trafikmiljö. Gatubelysningen gör att fot-

gängare och cyklister själv ser, men det innebär inte att de syns och därmed ge en falsk 

säkerhet. Risken att flera skulle lockas att färdas efter väg 331, och att fotgängare skulle 

gå på den mer belysta sidan av vägen och då gå på fel sida i ena riktningen. 

 

Alla befintliga belysningsstolpar med tillhörande fundament och armaturer som skulle 

beröras av förslaget tillhör Trafikverket (TRV), som även är väghållare. Utrustningen är 

gammal och statusen osäker gällande hållfastheten samt elsäkerhet. Under arbetet med 

pilotprojektet ”Övertagande av kommunal belysning på statlig väg”, framkom att om en 

kommun vill bygga nytt eller överta en anläggning, är grundkraven från TRV att deras 

standarder uppfylls. TRV tar fram regler för vägar och gators utformning. Reglerna är 

obligatoriska att användas vid arbeten på och vid statliga vägar. 

Detta innebär i detta fall att befintliga stolpar måste bytas ut till eftergivliga, samt att de i 

dagsläget nedsläckta armaturerna måste bytas ut eftersom befintliga är av äldre standard 

samt byggda för kvicksilverljuskällor som idag är förbjudna.  

Befintligt tändskåp som elförsörjning och styrning utgår ifrån är i dåligt skick och ligger 

långt från den föreslagna sträckan vilket ger ett onödigt långt kabelnät, och därför måste 

ett nytt monteras närmare den nya belysningen.   

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget avslås 
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Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 

Investering c:a 300 tkr. Medel finns inte i Tekniska enhetens budget. 

 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen 2020-04-07 § 74  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande, Nils Modin – KS 112/2020-3 

 

Utskottet för Samhällsutvecklings förslag till beslut 

Utskottet för Samhällsutveckling föreslår 

Kommunstyrelsen besluta 

 

- att förslaget avslås 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka till 

Ansvarig handläggare 
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§ 213   Dnr KS 182/2019   

 

Återrapportering av Miljö- och byggenheten arbete från 
1 januari till 1 oktober 2020 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

- att ärendet uppfyller kraven på uppföljning enligt fastställd tillsynsplan. 

 

Information 

Maria Söderlund, verksamhetschef Miljö och bygg informerar om ärendet. Ledamöterna 

ges möjlighet att ställa frågor. 

 

Ärendebeskrivning 

Från första april har en förändring i Plan- och bygglagen inneburit att det behövs ett I 

beslut från Jävsnämnden och Kommunstyrelsen gällande fastställande av tillsynsplan för 

miljö- och byggenhetens områden framgår att uppföljning ska ske tre gånger per år, för 

perioden 1 januari till 30 april, 1 maj till 30 september och för helår genom 

årsberättelsen. Uppföljningen är viktigt då den visar om det behöver tas några beslut om 

att omprioritera tid om enheten inte hinner utföra alla delar i tillsynsplanen. 

 

Förvaltningens bedömning 

Tillsynsplaneringen kommer att kunna utföras trots rådande pandemi. Vi har varit restrik-

tiva med tillsyn och de verksamheter som inte har 

känt sig bekväma med tillsyn har vi skjutit upp, vi har dock gjort tillsyn digitalt vilket 

gjort att vi är i balans.  

Trängselkontroller på restauranger och caféer som varit en helt ny uppgift ha vi utfört i 

samband med annan kontroll vilket fungerat bra. I övrigt har vi bedrivit så mycket 

tillsyn som går på kontoret samt haft en del rådgivning och informationsinsatser med 

anledning av den rådande pandemin. Under perioden har tillsyn skett på 200 fastigheter 

gällande avlopp, besluten kommer att skrivas i vinter. Det är fortfarande en del 

överklagning på avlopp men inte fler än vi kan hantera. 

Trots pandemin kommer vi nog kunna hantera ärenden och tillsyn på ett tillfredsställande 

sätt. De flesta områden inom enheten kommer kunna uppfylla uppsatta mål. 

 

Livsmedel och dricksvatten 

Planen innebär att alla 240 livsmedelsanläggningar får den kontroll som de betalar för. 

På äldreboenden har vi utfört digitala kontroller på grund av pandemin. 

 

Miljöskydd 

Tillsyn har nu skett på våra största lantbruk. Vi har koncentrerat tillsynen på 
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gödselhantering och spridningsarealer. Överlag har tillsynen varit tillfredställande. Vi har 

jobbat bort en hel del skrotärenden som legat då vi inte haft resurser för dessa. Fram till 

oktober hade all planerad tillsyn utförts, hos kunderna eller på kontoret. 

 

Avlopp 

Under år 2020 kommer 500 beslut att löpa ut vilket innebär att det kommer ansökas om 

minst 300 tillstånd, det kan leda till något längre handläggningstider än normalt. Till 1 

oktober hade 146 ansökningar inkommit. Tillsynen har utförts enligt plan, 200 fastigheter. 

 

Hälsoskydd 

Tillsyn på skolor och förskolor har skjutits fram till vintern och kommer att genomföras 

genom intervjuer hos personal. Gifter i matrum är tillsynens syfte. 

 

Alkohol och tobak 

På grund av pandemin är det en markant förändring av inkommande ansökningar. 

Sommarens kalas lyste verkligen med sin frånvaro. Den inre tillsyn som planerats, där 

man granskar företagens ekonomi har skjutits på framtiden. Alkoholhandläggarna har fått 

hjälpa till med trängseltillsynen och även kvällstillsyn har utförts med anledning av 

pågående pandemi. 1 av de 5 besökta verksamheter fick anmärkningar på grund av att det 

var för trångt. 

 

Bygg 

Antalet bygglov i sommar har slagit alla tidigare rekord. 106 ärenden har hanterats mot ett 

normalårs 60!   

 

Plan 

Många planer har satts igång vilket är positivt och innebär att inom 4 år kan vi vara i 

balans.  

 

Detaljplanen gällande tomterna på prästbordet har överklagats. LIDL har ändrat sitt 

förslag vilket kommer att fördröja den planen. Planen för nytt bostadshus på Lillänget 

som överklagats till Mark- och miljööverdomstolen har nu avgjorts till vår fördel varvid 

planen har vunnit laga kraft. 

 

Bostadsanpassning 

Antalet ärenden har varit låg. Pandemin har inneburit att vi inte gör 

hembesök om det inte är kritiskt. Det har även inkommit färre ärenden än normalt, detta 

kan bero på att man inte kan få de intyg man behöver från regionen under denna tid. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Ärendet uppfyller kraven på uppföljning enligt fastställd tillsynsplan 

 
Beslutsunderlag 



 

 
    

Nämnd 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

 

 

Justerarnas signatur 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

35 (68) 

Förvaltningsyttrande, Maria Söderlund – KS  182/2019-20 

 

Utskottet för Samhällsutvecklings förslag till beslut 

Utskottet för Samhällsutveckling beslutar att ärendet uppfyller kraven på uppföljning 

enligt fastställd tillsynsplan  
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§ 214 Dnr KS  304/2020 

 

Behovsutredning och Tillsynsplan 2021-2023 – Miljö- och 
byggenheten 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

- att behovsutredningen och tillsynsplanen med sina bilagor fastställs.  

 

- att enhetschefen Miljö- och byggenheten får mandat att vid behov, ändra på 

rutiner i bilagorna.  

 

- att återrapportering sker genom uppföljning för perioden 1 jan-1 maj, 1 maj-1 

oktober samt genom helår i årsberättelsen. 

 

Information 

Maria Söderlund, verksamhetschef Miljö- och bygg informerar om ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

För att uppfylla lagstiftningens krav har Miljö- och byggenheten tagit fram ett förslag på 

en behovsutredning och en tillsynsplan se bifogade xl fil 1 och 2. En behovsutredning och 

tillsynsplan ska vara på tre år men det är främst detaljerad planering för år 2021. För att 

vidare utveckla verksamheten har egna mer detaljerade planer tagits fram för små avlopp, 

ovårdade fastigheter, förorenade områden, detaljplan, livsmedel och alkohol/tobak. 

Eftersom vi inom enheten arbetar över olika lagstiftningsområden är det viktigt att hela 

verksamheten är med vid planeringen även om det inte är ett lagkrav. 

 

För att veta vad verksamheten gör, vart vi ligger till utifrån fastställd plan och för att göra 

rätt prioriteringar är uppföljning ett viktigt verktyg. Det ökar transparensen och 

kunskapen inom miljö- och byggenhetens område.  

 

Förvaltningens bedömning 

Behovsutredningen visar att om vi skulle göra allt utan att prioritera behövs 23 personer 

för uppdraget. Miljö- och byggenheten har 15 personer samt en vakant tjänst att tillgå 

vilket innebär vissa tuffa prioriteringar. I första hand har företagare med fasta årliga 

avgifter och inkommande ärenden prioriterats. Även inkommande klagomål gällande 

ovårdade fastigheter och nedskräpning kommer att ha en tuffare bedömning innan åtgärd 

utifrån de rutiner som finns mer detaljerat beskrivet i bilaga 1. För att uppfylla lagstift-

ningens krav gällande förorenade områden måste vi starta det arbetet nu, mer om detta 

finns i planen i bilaga 2. Även om behovet är detsamma gällande små avlopp finns det ett 

redan fattat politiskt beslut att endast 200 fastigheter per år ska få tillsyn, därför är det 

utgångsläget i tillsynsplanen, vidare finns de områden med som kommer att få tillsyn på 
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sina små avlopp i bilaga 6. Genom att ha haft en god kontroll med minst ett årligt besök 

på alla våra livsmedelsföretag har behovet minskat från 2,5 årsarbetskrafter till 1,4, det är 

inte antalet livsmedelsföretag som har förändrats utan många sköter sig så bra att de har 

en halverad kontrolltid, den mer detaljerade planen för livsmedelskontroll finns i bilaga 4, 

den kontrollplanen löper ut i sin helhet 2021 och kommer därför helt göras om nästa år. 

Trängseltillsyn som är en ny uppgift kommer med stor sannolikhet att gälla minst fram till 

sommaren 2021 varvid tid måste läggas för det. Gällande alkohol och tobak kommer 

tillsyn utföras enligt Bilaga 3. Tillsyn som inte gäller ovårdade fastigheter eller  

 

Obligatorisk ventilationskontroll inom Plan- och byggområdet kommer inte kunna utföras 

då det inte finns resurser. Detaljplaner kommer att utföras enligt den prioriteringslista som 

finns i bilaga 5. Genom prioriteringar går det att utföra de arbetsuppgifter som tillsyns-

planen visar. Den vakanta tjänsten kommer att rekryteras under år 2021 vilket gör att det 

ska gå att klara arbetsbelastningen under år 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande, Maria Söderlund  – KS 301/2020-1 

Behovsutredning 2021-2023 

Tillsynsplan 2021-2023 

Bilaga 1 Prioritering av ovårdade tomter  

Bilaga 2 Handlingsplan förorenade områden 

Bilaga 3 Alkohol och tobaksplan 

Bilaga 4 Kontrollplan Livsmedel 

Bilaga 5 Prioriteringar Detaljplanering 

Bilaga 6 Prioriterade område för små avlopp 

 

Utskottet för Samhällsutvecklings förslag till beslut 

Utskottet för Samhällsutveckling föreslår 

Kommunstyrelsen besluta 

 

- att behovsutredningen och tillsynsplanen med sina bilagor fastställs.  

 

- att enhetschefen Miljö- och byggenheten får mandat att vid behov, ändra på 

rutiner i bilagorna.  

 

- att återrapportering sker genom uppföljning för perioden 1 jan-1 maj, 1 maj-1 

oktober samt genom helår i årsberättelsen. 
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§ 215  Dnr KS 237/2016 

 
Markanvisning inom fastigheten Lillänget 1 – ”badhustomten” 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

- att delegera till verksamhetschefen för fastigheter att teckna markanvisningsavtal. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 2016-06-07 beslutade kommunstyrelsen, §149, att göra en intresseförfrågan gällande 

nybyggnation på ”badhustomten”. Annonser lades ut och det inkom två intressenter som 

visade intresse. 2017-06-19 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt verksamhetschefen 

för fastigheter att teckna avtal med Husinvest AB. Avtalet skulle gälla under två år och en 

förutsättning var att en ny detaljplan för området skulle tas fram, antas och vinna laga 

kraft. 

Avtalet med bolaget löpte ut 2019-12-31 men den nya detaljplanen vann inte lagakraft 

förrän 1 juli 2020. 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen anser att bolaget inte ska belastas för Mark- och miljödomstolens långa 

handläggningstider och att bolaget därför ska få en ny chans att bygga nya bostäder. 

Köpeskillingen på 200 tkr avses som en kostnadstäckning för de kostnader som 

kommunen upparbetat för den geotekniska markundersökningen m.m. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande, Majed Safaee – KS 237/2016-12 

Marknadsanvisningsavtal med bilagor – 237/2016-11 

 

Utskottet för Samhällsutvecklings förslag till beslut 

Utskottet för Samhällsutveckling föreslår 

Kommunstyrelsen besluta 

- att delegera till verksamhetschefen för fastigheter att teckna markanvisningsavtal 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka till 

Verksamhetschef Fastigheter, Joakim Edholm  
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§ 216  KS/48/2019  

 

Svar på medborgarförslag – Köp Appelbergs och omvandla det 
till seniorboende i kollektivmodell 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår  

Kommunfullmäktige beslut 

 

Att anse motionen besvarad.  

 

Ärendebeskrivning 

Förslagsläggaren anser att Sollefteå kommun ska köpa Hotell Appelbergs för att 

förvandla det till ett seniorboende. Fastigheten i fråga har nyligen sålts till en privat aktör 

och därmed bör motionen anses vara besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande, Majed Safaee, KS 48/2019-3 

 

Utskottet för vård och omsorgs förslag till beslut 

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att anse motionen besvarad. 
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§ 217  KS 319/2020  

 

Statligt och kommunalt driftstöd till Höga Kusten Airport 
Beslut 

 

Kommunstyrelsens beslutar 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja statligt driftbidrag på 7 457 000 kronor till 

Höga Kusten Airport AB för täckning av förluster under år 2020. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kommunalt driftbidrag på 3 500 000 kronor 

till Höga Kusten Airport AB för täckning av förluster under år 2020. 

3. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) 

nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras 

förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 

56 a). 

4. Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår 

enligt ärendet nedan. 

 
Ärendebeskrivning 

Kramfors kommun har 2020-01-15 ansökt om statligt driftbidrag hos Trafikverket för 

2020. Ansökan avser driftsbidrag till icke-statlig flygplats som omfattas av allmän 

trafikplikt. Ansökan om statligt stöd till icke-statliga flygplatser med allmän trafikplikt 

har gjorts utifrån artikel 16 i Europaparlamentets och Europeiska Kommissionens 

förordning (EU) nr 1008/2008.  

Bidraget på 7 457 000 kronor betalades ut till Kramfors kommun från Trafikverket 2020-

06-25 och överfördes till Höga Kusten Airport AB 2020-06-26. 

Ett kommunalt bidrag på 3 500 000 kronor från Sollefteå kommun lämnas till Höga 

Kusten Airport AB under 2020. Ett lika stort bidrag på 3 500 000 kronor från den andre 

delägaren Kramfors kommun lämnas till Höga Kusten Airport AB under 2020. 

Kramfors kommun ska kontrollera att driftsbidragen och Höga kusten Airport uppfyller 

alla villkoren i förordning (EU) nr 651/2014 innan utbetalning genomförs. Trafikverket 

har enbart prövat att punkterna 10 och 15 i artikel 56a är uppfyllda för driftbidrag med 

allmän trafikplikt. 

Driftbidraget som avser trafik med allmän trafikplikt har beräknats av trafikverket utifrån 

en modell som bygger på ett antal intäkts- och kostnadsfaktorer från föregående års 

flygplatsverksamhet. Faktorerna framgår av Trafikverkets föreskrifter (TRVFS 2013:2). 

Kommunen har kommunicerat med Näringsdepartementet som är den statliga myndighet 

som prövningen av villkoren ska redovisas till. 

Utöver de punkter som Trafikverket prövar i sina beslutsskäl framhölls följande punkter 

som särskilt angelägna att beakta. 
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Prövning av villkoren enligt GBER 56a stöd till regionala flygplatser 

Punkt 3  

Flygplatsen är öppen för alla potentiella användare, utifrån dagens trafik och beräknat 

framtida behov. Det finns ingen risk för kapacitets begränsningar. Om tilldelning med 

anledning av kapacitetsbegränsning behöver ges kommer det att ske på relevanta grunder, 

objektiva, transparanta och icke diskriminerande kriterier. 

Punkt 4 

Stöd avser inte omlokalisering eller ny etablering av passagerarflygplats. 

Punkt 10 

Den årliga godsvolymen har under de senaste åren med god marginal legat under 200 000 

ton. 

Punkt 15 

Den årliga passagerarvolymen har de senaste åren med god marginal legat under 200 000 

passagerare. 

Punkt 16 

Ägarna garanterar att årligen utbetalda stöd till flygplatsen inte genererar någon vinst av 

betydelse av bolaget. 

Punkt 17 

Om passagerarantalet något år skulle överstiga 200 000 kommer stöd inte att betalas ut. 

Punkt18 

Ägarna garanterar att stöd inte betalas ut om det framkommer att bolaget sluter avtal 

riktade mot specifika flygbolag. 

 

Prövning av villkoren enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR 

651/2014 

Artikel 1.4 c 

Ägarna anser att flygplatsen inte är ett företag i svårigheter i den mening som 

förordningen avser. 

Artikel 6 

Ägarna anser att stödet har tidigare beviljats stöd enligt SGEI, via beslut hos ägarna 2014-

04-28. Utan stöd skulle flygplatsen inte kunna bedriva sin verksamhet. 

Artikel 8 

Ägarna intygar att stödet inte överskrider tillåtna gränsvärden enligt förordningen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja statligt driftbidrag på 7 457 000 kronor till 

Höga Kusten Airport AB för täckning av förluster under år 2020. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kommunalt driftbidrag på 3 500 000 kronor 

till Höga Kusten Airport AB för täckning av förluster under år 2020. 
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3. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) 

nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras 

förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 

56 a). 

4. Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår 

enligt ärendet nedan. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande, Niklas Nordén, KS 319/2020 -1 
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§ 218  KS 310/2020  

 

Covid-19: stöd till föreningar 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

- Att kommunstyrelsen fastställer ett stöd på 300 000 kr som belastar ID 15004 av 

2020 års budget 

- Att kommunstyrelsen fastställer att medel betalas ut till föreningar som uppfyller 

kriterierna som beskrivs i yttrandet 

- Att medlen fördelas enligt fördelningsunderlaget. 

 

Information 

Majed Safaee, handläggare, informerar om ärendet. Ansökningar om över 1 mkr har 

inkommit. 

 

Ärendebeskrivning/Sammanfattning 

På grund av rådande pandemi har många föreningar fått minskade intäkter på grund av 

inställda evenemang. Förvaltningen föreslår att ett stöd på 300 000 kronor görs 

tillgängligt för föreningslivet att söka enligt bestämda kriterier.  

 

Förvaltningens bedömning 

Den rådande pandemin har lett till inställda event, arrangemang och minskad verksamhet 

som påverkat föreningarnas verksamhet och ekonomi negativt.  

 

Föreningarna spelar en mycket viktig roll i kommunens utveckling. Även om Sollefteå 

kommun inte har medel att täcka upp för alla förlorade inkomster anser förvaltningen att 

kommunen bör göra en insats.  

 

Kriterier för att kunna ta del av stödet  

Förvaltningen anser att stödet i första hand bör betalas ut till föreningar som jobbar med 

och har verksamhet mot grupper som särskilt påverkats av pandemin såsom barn- och 

unga, äldre och personer med psykisk ohälsa.  

 

Stödet ska betalas ut för antingen ett eller av båda följande skäl,  

 

1) Åtgärder och verksamhet mot målgruppen som föreningen velat eller planerat att 

genomföra men inte kunnat göra så på grund av minskade intäkter.  

 

2) Insatser som föreningen redan driver eller planerar att bedriva mot särskilt utsatta 

grupper under pågående pandemi (t.ex. hjälp med handling för riskgrupper, 

motverka ensamhet).  
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Medel ska dock inte gå till att ersätta,  

- Förlorade sponsorsavtal 

- För löner/arbetsgivaravgifter 

- Förluster som inte är relaterade till Covid19 

- För kostnader som täcks av andra bidrag eller gäller av kommunen redan 

subventionerade hyror 

- Föreningar som redan fått Corona-relaterat stöd från kommunen  

 

Fördelning av medel  

Hur stor summa som respektive förening får avgörs av föreningens andel av den totalt 

ansökta summan från alla föreningar som uppfyller de uppsatta kriterierna.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Medlen tas från Medborgarservice övergripande ID 15004 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande Majed Safaee, KS  

Ansökan från föreningar  

Fördelningsunderlag, KS 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

- Att kommunstyrelsen fastställer ett stöd på 300 000 kr som belastar ID 15004 av 

2020 års budget 

- Att kommunstyrelsen fastställer att medel betalas ut till föreningar som uppfyller 

kriterierna som beskrivs i yttrandet 

- Att kommunstyrelsen fastställer att hur stor summa som respektive förening får 

avgörs av föreningens andel av den totalt ansökta summan från alla ansökningar 

som uppfyller de uppsatta kriterierna.  

 

Förslag till beslut på mötet 

Roger Johansson (VI) med biträde av Birgitta Häggkvist (VI), Åsa Sjödén (S), Johan 

Andersson (C) samt Roger Westerlund (-) föreslår utbetalning av stöd enligt 

fördelningsunderlaget. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Andersson (S) frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt 

förvaltningens förslag (punkt 1 och 2) med fördelning enligt fördelningsunderlaget. 

Finner så. 
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§ 219  KS 310/2020  

 

Revidering/Uppdatering av Reglemente för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda mandatperioden 2019 - 2022. 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige besluta 

 

- Att anta revidering/uppdatering av Reglemente för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda mandatperioden 2019 - 2022. 

- Att tidsbegränsningen på två år i punkt 8.2 tas bort. 

 

Reservation 

John Åberg (S), Åsa Sjödén (S), Tommy Svensson (S), Lillemor Edholm (S), Linnea 

Stenklyft (S) och Lennart Önblad (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Ärendebeskrivning/sammanfattning 

Arvodeskommittén har haft i uppdrag att se över förlorad arbetsinkomst för 

förtroendevalda samt dess olika förhållningssätt innehållande  

• Översyn av ersättning för förlorad arbetsinkomst samt dess förhållningssätt till 

olika arbetstider och andra särskilda arbetsförhållanden. 

• I enhet med kommunstyrelsens beslut Dnr KS 305/2019 utreda ersättningsform 

för företagare och utreda rutiner för att fastställa dessas faktiska inkomstbortfall. 

• Översyn av reglementen och styrdokument som berörs av detta och revidering där 

så behövs. 

Arvodeskommittén har inarbetat ovanstående punkter i ett förslag till en revidering och 

uppdatering av Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

mandatperioden 2019 – 2022 främst i § 8 som handlar om förlorad arbetsinkomst för 

förtroendevald samt justerat viss annan text i reglementet (ändringar tillägg markerat med 

röd text) 

 

 Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till beslut är att kommunstyrelsen föreslår 

Fullmäktige att antar revideringen/uppdateringen av Reglemente för arvoden och 

ersättningar till förtroendevalda mandatperioden 2019 - 2022.  

 

Förslag till beslut 

Arvodeskommittén föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Fullmäktige att besluta: 

 

- Att anta revidering/uppdatering av Reglemente för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda mandatperioden 2019 - 2022. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande, Lars-Olof Wengelin, KS 300/2020-1 

Förslag till Reglemente, KS 300/2020-2 

 

Förslag till beslut på mötet 

Roger Johansson (VI) med biträde av Johan Andersson (C) föreslår bifall till 

Arvodeskommitténs förslag med tillägg att gränsen på två år ska tas bort i punkt 8.2. 
 

John Åberg (S) med biträde av Åsa Sjödén (S) och Tommy Svensson (S) föreslår att 

ärendet återremitteras till Arvodeskommittén för att i första hand hitta en rättssäker 

formulering på p. 8:2. 

I andra hand ska ersättningsnivån förtydligas i siffror. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Andersson (C) frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag 

och skickas vidare till Kommunfullmäktige för beslut eller om ärendet ska återremitteras 

till Arvodeskommittén. Finner att ärendet ska avgöras i dag. 

 

Omröstning begärs 

Ordförande Johan Andersson (C) redogör för att en Ja-röst läggs på att ärendet ska 

avgöras i dag och en Nej-röst på återremiss. 

 

Omröstningsresultat 

Med 8 röster på Ja och 6 röster på Nej finner ordförande att ärendet ska avgöras idag, 

omröstningsbilaga se nästa sida. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om Kommunstyrelsen beslutar enligt Arvodeskommitténs 

förslag eller enligt förslag från Roger Johansson (VI). Finner att Kommunstyrelsen 

föreslår Kommunfullmäktige enligt Roger Johanssons förslag. 
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Omröstningsbilaga § 219 

 
Namn Ja Nej 
Johan Andersson (C) J  
Maria Wennberg (C) J  
Birgitta Häggqvist (VI) J  
Ulrika Bergman (VI) J  
Roger Johansson (VI) J  
Kjell-Åke Sjöström (V) J  
Ulf Breitholtz (V) Avstår 
John Åberg (S)  N 
Åsa Sjödén (S)  N 
Tommy Svensson (S)  N 
Lillemor Edholm (S)  N 
Linnea Stenklyft (S)  N 
Roger Westerlund (-) J  
Monica Tirri (C) J  
Lennart Önblad (S)  N 
Resultat 8 6 
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§ 220  KS 320/2020  

 

Svar på Återremiss - Beslut om inriktning gällande drift och 
utveckling av Sollefteå camping  
Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår  

Kommunfullmäktige besluta 

 

enligt alternativ 3 Överlåtelse, fastighetsförsäljning del av Remsle 13:49 och 13:54. 

 

Reservation 

John Åberg (S), Åsa Sjödén (S), Tommy Svensson (S), Lillemor Edholm (S), Linnea 

Stenklyft (S), Lennart Önblad (S) samt Ulf Breitholtz (V) reserverar sig till förmån för 

eget förslag 

 

Information 

Mia Karlsson, HK dest, Majed Safaee, Kommunikationsstrateg och Mikael Näsström, 

Tillväxt informerar om yttrandet som har tagits fram som svar på återremissen. 

 

Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor. 

 

Ordförande redogör för att det ursprungligen finns tre förslag till beslut. 

1. Drift av Sollefteå camping i egen regi 

2. Upplåtelse genom anläggningsarrende och tjänstekoncessionsavtal 

3. Överlåtelse, fastighetsförsäljning del av Remsle 13:49 och 13:54 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige 2020-11-24 hade att besluta om ”Inriktning gällande drift och 

utveckling av Sollefteå camping”.  
 

Kommunfullmäktige beslutade att ärendet skulle återremitteras med stöd av en minoritet 

för att utreda;  
1. om en expansion av Sollefteå camping kan påverka beläggningen på övriga campingar 

i negativ eller positiv riktning.  
 
2. Ytterligare utreda möjliga samverkanslösningar med näringsliv och även utreda 

möjligheten till socialt företagande och intraprenad.  
 
Förvaltningens bedömning  
Svar på återremissens två frågeställningar lämnas nedan samt i bilaga 1. Förvaltningen 

har valt att ta stöd av kommunens bolag Höga kusten destinationsutveckling AB för att 

besvara den första frågeställningen.  
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Den andra frågeställningen har besvarats av Kommunstyrelseförvaltningen i samråd med 

Arbetsmarknadsenheten samt Companion Västernorrland. Companion jobbar regionalt 

med kooperativ utveckling och socialt företagande.  
 

Svar på utredningsuppdrag 1:  
Se bilaga 1. 

 

Svar på utredningsuppdrag 2:  

Se förvaltningsyttrandet i dess helhet. 

 

Samråd  

Höga kusten destinationsutveckling AB  

Companion i Västernorrland  

Internsamråd med Arbetsmarknadsenheten (Sandra Sahlberg) 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande Mikael Näsström,  KS 320/2020- 

Bilaga yttrande från Mia Karlsson, HK dest, KS 320/2020- 

 
Förvaltningens förslag till beslut  

Yttrandet lämnas utan förslag till beslut.  

 

Förslag till beslut på mötet 

Åsa Sjödén (S) med biträde av Ulf Breitholtz (V) och Linnea Stenklyft (S) förslår att 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta enligt alternativ 2 – Upplåtelse 

genom anläggningsarrende och tjänstekoncessionsavtal. 

 

Roger Johansson (VI) med biträde av Johan Andersson (C) och Roger Westerlund (-) 

föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta enligt alternativ 3 – 

Överlåtelse, fastighetsförsäljning del av Remsle 13:49 och 13:54 

 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Andersson (C) frågar om Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige enligt Roger Johansson (VI) förslag eller enligt Åsa Sjödén (S) 

förslag. Finner att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att enligt alt 3 

försäljning. 

 

Omröstning begärs och verkställs 

Ordförande Johan Andersson (C) redogör för att en Ja-röst läggs på alternativ 3 och en 

Nej-röst på alternativ 2. 
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Omröstningsresultat 

Resultatet blir 7 röster på Ja för alternativ 3 och 7 röster Nej för alternativ 2. Ordförandes 

röst avgör därmed, omröstningsbilaga se nästa nedan. 

 

Finner att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt alternativ 3 

Överlåtelse, fastighetsförsäljning del av Remsle 13:49 och 13:54. 
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Omröstningsbilaga § 220 

 
Namn Ja Nej 
Johan Andersson (C) J  
Maria Wennberg (C) J  
Birgitta Häggqvist (VI) J  
Ulrika Bergman (VI) J  
Roger Johansson (VI) J  
Kjell-Åke Sjöström (V) Avstår 
Ulf Breitholtz (V)  N 
John Åberg (S)  N 
Åsa Sjödén (S)  N 
Tommy Svensson (S)  N 
Lillemor Edholm (S)  N 
Linnea Stenklyft (S)  N 
Roger Westerlund (-) J  
Monica Tirri (C) J  
Lennart Önblad (S)  N 
Resultat 7 7 
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§ 221  KS   /2020 

 
Inventarier Sollefteå camping   

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att köpa inventarier, konton på sociala medier och webbplats kopplat till Sollefteå 

camping av Sollefteå camping AB för 180 tkr 

 

Ärendebeskrivning 

Sollefteå kommun har blivit erbjuden att köpa inventarierna till Sollefteå camping enligt 

bifogad inventarielista samt konton och webbplats kopplat till Sollefteå camping för 180 

tkr av Sollefteå camping AB  

 

Förvaltningens bedömning 

Inventarierna har ett anskaffningsvärde på uppskattningsvis 450 tkr.  Oaktat vilken 

inriktning fullmäktige beslutar gällande Sollefteå campings inriktning ser förvaltningen 

en fördel med att köpa inventarier, konton och webbplats. Hur lång processen blir vid de 

olika inriktningarna är mycket svårt att bedöma. Ska kommunen driva campingen i egen 

regi, om det så må vara endast en säsong finns behov av inventarierna, i de fall 

kommunen försäljer/arrenderar ut campingen kan de ingå i försäljningen och då värderas 

till 180 tkr. Är inventarierna och eller sociala medier kopplat till Sollefteå camping av 

någon anledning inte intressant för en köpare eller arrendator finns möjligheten att 

erbjuda kommunens övriga campingar inventarierna.  

 

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering 
Kommunstyrelsens id för särskilda satsningar. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att köpa inventarier, konton på sociala medier och webbplats kopplat till Sollefteå 

camping av Sollefteå camping AB för 180 tkr 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande, Bengt Åkerlind, KS   /2020 

Förteckning inventarier, KS  

 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande Johan Andersson (C) föreslår finansiering från ID 81360 medfinansiering 

projekt. 

 

Birgitta Häggkvist (VI) föreslår bifall till förvaltningens förslag samt Johan Andersson 

(C) förslag till finansiering. 
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Beslutsgång 

Ordförande Johan Andersson (C) frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt 

förvaltningens förslag med finansiering från ID 81360. Finner så. 
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§ 222 Dnr 

 

Samarbetsavtal med Ramsele Fältrittklubb utveckling av ridleder 
och hästturism i Västra  
Beslut  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att förvaltningen ges i uppdrag att teckna ett samarbetsavtal med Ramsele Fältrittklubb 

inom ramen för utvecklande av ridleder och främja hästturism  

 

Att Sollefteå kommun ersätter Ramsele Fältrittklubb med ett engångsbelopp på 200 000 

kr under 2020 för insatser inom främjandet av hästturism  

 

Att återrapportering till Kommunstyrelsen ska ske hösten 2021. 

 

Ärendebeskrivning/Sammanfattning  

Sollefteå kommun är en friluftskommun och de senaste åren har det satsats resurser på att 

utveckla friluftslivet i hela kommunen. Satsningar har gjorts på Nipleden, Västraskogen, 

utegym i Näsåker, Ramsele och Junsele, upprustning av Röån med mera. Samtidigt pågår 

ett arbete med att utveckla Hallstaberget till en året om destination samt utveckling av 

cykelturismen.  

Ramsele Fältrittklubb har ansökt om ett projekt för att utveckla hästturismen genom att 

bland annat ta fram och utveckla ridleder.  

 

Förvaltningens bedömning  

Projektet Arena Höga Kusten Inland arbetar med att utveckla besöksanledningar, 

aktiviteter och friluftsturism i västra området. I det pågående arbetet satsas resurser på att 

utveckla vandringsleder, kanotleder och mycket mer. Dock saknas en satsning på 

hästturism och ridleder.  

Ridning är ett av Sveriges största folksporter och Ramsele Fältrittklubb har rätt i att 

hästturismen i Sollefteå kommun inte är särskilt välutvecklat och att insatser kan behövas. 

Sollefteå kommun har tidigare köpt tjänster från den lokala hästnäringen, t.ex. 

idrottslektioner för 522 499 kr av Sollefteå gymnasium för idrottslektioner under fyra 

terminer åren 2018 och 2019, däremot har inga satsningar gjorts på hästturism.  

En satsning på hästturism skulle komplettera de satsningar som görs på att utveckla 

turismnäringen i de västra delarna av kommunen.  

 

Ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering  

Medel ska belasta kommunstyrelsens pott för särskilda satsningar, ID 81360 år 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande, Majed Safaee, KS /2020 
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Ansökan, KS /2020 
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Att förvaltningen ges i uppdrag att teckna ett samarbetsavtal med Ramsele Fältrittklubb 

inom ramen för utvecklande av ridleder och främja hästturism  

 

Att Sollefteå kommun ersätter Ramsele Fältrittklubb med ett engångsbelopp på 200 000 

kr under 2020 för insatser inom främjandet av hästturism  

 

Förslag till beslut på mötet 

Roger Johansson (VI) med biträde av Johan Andersson (C) och Åsa Sjödén (S) föreslår 

bifall till ansökan. 

 

Åsa Sjödén (S) föreslår att det ska ske en återrapportering till Kommunstyrelsen hösten 

2021. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Johan Andersson (C) frågar om Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan 

med Åsa Sjödén (S) tillägg. Finner så. 
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§ 223 Dnr KS 12/2020 

 

Valärende – fyllnadsval Styrgrupp Fastighetsorganisationen 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att välja Tommy Nilsson (SD) och Daniel Fäldt (M) till styrgruppen för 

Fastighetsorganisationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har att välja ytterligare ledamöter till stygruppen för 

fastighetsorganisationen.  

 

Johan Andersson (C) föreslår Tommy Nilsson (SD) och Daniel Fäldt (M). 
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§ 224 Dnr KS 12/2020 

 

Valärende Styrgrupp för Hållbar utveckling 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

- Att utse kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, utskottens ordförande 

samt oppositionsråd som representanter till styrgrupp för hållbar utveckling.  

 

Information 

Cecilia Ingelsson-Lydig, Folkhälsosamordnare, informerar om ärendet och syfte med 

styrgruppen. 

 

Ärendebeskrivning/Sammanfattning 

Förvaltningsledningen har gjort ett omtag i arbetet med hållbar utveckling med syfte att 

göra fråga mer övergripande för samtliga verksamheter inom organisationen. En del i 

förändringen är att hållbarhetsstrategen organisatoriskt placerats inom ledningsstöd och 

arbetsleds av kommundirektör. En viktig del har också varit att sammansvetsa 

hållbarhetsstrategens arbete med folkhälsosamordnarens. Huvudområden som är tänkta 

att ingå i arbetsuppdragen utgår från Agenda 2030 och kommer beröra folkhälsa, 

miljöfrågor, landsbygdsutveckling och barnkonvention m.m. 

 

För en bred delaktighet vill kommunledningen tillskapa en styrgrupp för hållbar 

utveckling med representation från politik och förvaltningsledning. Styrgruppen kan då 

vägleda förvaltningens tjänstemän i arbetet, såsom definition av hållarbar utveckling för 

Sollefteå kommun.  

 

Förvaltningens bedömning 

För att lyfta arbetet med hållbar utveckling inom Sollefteå kommun såg 

förvaltningsledningen ett behov av omstrukturering. Nu har förvaltningen arbetat fram ett 

förslag på hur frågan ska organiseras och vill nu tillsätta en styrgrupp för hållbar 

utveckling. I styrgruppen är tänkt att representeras av politiker och tjänstemän.  

 

Eftersom hållbar utveckling är ett kommunövergripande arbete kommer inget specifikt 

utskott att vara ansvarig för frågan, det är snarare ärendet som styr vilket utskott som är 

aktuellt för just den frågan. Därför föreslås en bred politisk representation av utskottens 

ordföranden samt kommunstyrelsens vice kommunalråd och oppositionsrådet till 

styrgruppen. 

 

Från förvaltningen kommer deltagandet att bestå av kommundirektör, huvudenhetschef 

för skola och medborgarservice, huvudenhetschef för socialtjänsten, hållbarhetsstrateg 

och folkhälsosamordnare.  
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Styrgruppens uppdrag är att vara rådgivande samt följa upp handlingsplaner och 

aktiviteter.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande, Anna-Sofia Kulluvaara, 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

- Att kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, 

utskottens ordförande samt oppositionsråd som representanter till styrgrupp för 

hållbar utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickat till 

Ansvarig handläggare 

Ledamöterna 

Sekretariatet – Guniris Jonasson  
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§ 225 Dnr KS 12/2020 

 

Valärende – ersättare Utskottet för vård och omsorg 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Ilkka Laamanen (S) väljs som ersättare i utskottet för vård och omsorg. 

 

Ärendebeskrivning 

Torbjörn Persson (S) har avsagt sig platsen som ersättare i Utskottet får vård och omsorg. 

 

John Åberg (S) föreslår att Ilkka Laamanen (S) väljs till ersättare i Utskottet för vård och 

omsorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickat till 

Ansvarig handläggare 

Ledamoten 

Sekretariatet – Guniris Jonasson 
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§ 226 Dnr KS 12/2020 

 

Valärende – ersättare Allmänna utskottet 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Linnea Stenklyft (S) väljs som ersättare i Allmänna utskottet. 

 

Ärendebeskrivning 

Torbjörn Persson (S) har avsagt sig platsen som ersättare i Allmänna utskottet. 

 

John Åberg (S) föreslår att Linnea Stenklyft (S) väljs till ersättare till Allmänna utskottet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickat till 

Ansvarig handläggare 

Ledamoten 

Sekretariatet – Guniris Jonasson 
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§ 227 Dnr KS 12/2020 

 

Valärende – ersättare Utskottet för Unga och lärande 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Susanne Lindahl (S) väljs som ersättare i utskottet för Unga och lärande. 

 

Ärendebeskrivning 

Stina Holmberg (S) har avsagt sig platsen som ersättare i utskottet för Unga och lärande. 

 

John Åberg (S) föreslår att Susanne Lindahl (S) väljs som ersättare i utskottet för Unga 

och lärande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickat till 

Ansvarig handläggare 

Ledamoten 

Sekretariatet – Guniris Jonasson 

 



 

 
    

Nämnd 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

 

 

Justerarnas signatur 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

62 (68) 

§ 228 Dnr KS 7/2020 

 
Delgivningar 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att delgivningarna noteras och läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Följande handlingar har lämnats till kommunstyrelsen för delgivning. 

 

Östersunds tingsrätt. Mål P3409-19. Avgörandet om rivning Ödsgård 3:17 vunnit laga 

kraft. 

HD – inget prövningstillstånd. Ökad vattenavledning Degerforsens kraftstation, 

Ångermanälven. 

Länsstyrelsen Västernorrland, Bidrag till kunskapsunderlag – Program för 

kulturmiljövården i Sollefteå kommun. 

Härnösands kommun, beslut om regional garanti naturbruksgymnasiet Sollefteå, 

inriktning skog 2021. 

Delegeringsbeslut Sollefteå stadsnät, Förtydligande prislista Sollefteå stadsnät avseende 

pris per meter för grävhjälp. 

Region Västernorrland – Reviderad regional transportplan för Västernorrland 2018-2029, 

inkl tabell över prioriterade åtgärder samt sammanställning av inkomna synpunkter. 

Bräcke kommun – Beslut ang deltagande i arbetsgrupp för persontrafik på Ådalsbanan. 

Vägledning vad gäller buller från Vindkraft. 
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§ 229 Dnr KS 6/2020 

 

Delegeringsbeslut 
Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att delegeringsbesluten läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Till kommunstyrelsens sammanträde har följande delegationsbeslut lämnats för 

redovisning. 

 

Kommundirektören 
Datum  Ärendetyp  Beslut  Delegat  

2020-11-

18 

B001 /2020, Beslut om prissättning 

Stadsnät 

Anna-Sofia Kulluvaara 

 
Kommunstyrelsen 

 
Datum  Ärendetyp  Beslut  Delegat  

2020-11-

16 

B001 13/2020, Beslut om 

fjärrundervisning Sollefteå 

gymnasium 

KS ordf Johan Andersson 

    

Utskottet för Vård och omsorg 
201001-201130 

 

Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

Delegat handläggare: 

- Hemtjänst                   

- Växelboende  

- Trygghetslarm   

- Dagverksamhet  

- särskilt/ordinärt boende 

 

Beslut om tillstånd till färdtjänst enligt lag om färdtjänst 6-9 §§ 

Färdtjänst –, delegat färdtjänsthandläggare 

 

Beslut om riksfärdtjänst enligt lag om riksfärdtjänst 4-7 §§ 

Riksfärdtjänst –, delegat färdtjänsthandläggare 
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Beslut om bistånd enligt SoL och LSS (vuxen/LSS, barn-unga-familj, 

försörjningsstöd) 

Bistånd enligt SoL och LSS – 2020, delegatandläggare 

 

 

 

Beslut i individärenden i kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg 

201014, §§ 209S-220S; 201030 §§ 221S-229S; 201111 §§ 230S-231S; 201125 §§ 

232S-244S 

 

Övervägande bistånd enligt SoL; familjehemsplacering 

Övervägande vård enligt LVU; familjehemsplacering 

Övervägande vård enligt LVU; familjehemsplacering 

Nedläggelse av faderskapsutredning 

Upphörande av vård enligt LVU 

Ansökan gällande överflyttning av ärende, bistånd enligt SoL 

Bistånd enligt SoL, institutionsbehandling  

Köp av boende enligt SoL 

Bistånd enligt SoL, förlängd institutionsbehandling 

Yttrande till Kammarrätten angående besvär i mål 

Delgivning av handlingar 

Delgivning av domar 

Upphörande av vård enligt LVU 

Övervägande av vård enligt LVU; familjehemsplacering 

Övervägande bistånd enligt SoL; familjehemsplacering 

Ansökan tillfällig utökning personlig assistans; LSS  

Bistånd enligt SoL; kompletterande ansökan, institutionsbehandling 

Bistånd enligt SoL; förlängd institutionsbehandling 

Delgivning av domar 

Ansökan personlig assistans; LSS 

Bistånd enligt SoL; institutionsbehandling 

Övervägande vård enligt LVU; familjehemsplacering 

Övervägande vård enligt LVU; familjehemsplacering 

Övervägande vård enligt LVU; umgängesbegränsning och hemlighållande av 

vistelseort 

Övervägande vård enligt LVU; umgängesbegränsning 

Övervägande vård enligt LVU; familjehemsplacering 

Bistånd enligt SoL; förlängd institutionsbehandling 

Bistånd enligt SoL; institutionsbehandling 

Bistånd enligt SoL; förlängd institutionsbehandling 

Bistånd enligt SoL; förlängd institutionsbehandling 

Ansökan enligt LSS, tillfällig personlig assistans 

Ansökan enligt LSS, elevhemsboende 
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Delgivning av handlingar 

Delgivning av domar 

 

 

 

  

 
- Utskottet för Samhällsutveckling 

Beslutsnummer Händelsedatum Rubrik 

KS-2020-1064 2020-11-20 SLUTBESKED 

KS-2020-1160 2020-11-04 

BEKRÄFTELSE PÅ MOTTAGEN ANMÄLAN 

OCH STARTBESKED 

KS-2020-1162 2020-11-17 BESLUT OM BYGGLOV 

KS-2020-1164 2020-10-29 TILLSTÅND AVLOPP 

KS-2020-1165 2020-10-29 VÄRMEPUMP 

KS-2020-1167 2020-11-02 VÄRMEPUMP 

KS-2020-1168 2020-11-02 TILLSTÅND ENSKILT AVLOPP 

KS-2020-1169 2020-11-02 

BEKRÄFTELSE PÅ MOTTAGEN ANMÄLAN 

OCH STARTBESKED 

KS-2020-1170 2020-11-02 BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED 

KS-2020-1171 2020-11-02 ANMÄLAN EJ BYGGLOVSPLIKTIG ÅTGÄRD 

KS-2020-1172 2020-11-02 BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED 

KS-2020-1173 2020-11-02 OMBYGGNAD AV FARSTUKVIST 

KS-2020-1174 2020-11-02 SLUTBESKED 

KS-2020-1175 2020-11-03 SLUTBESKED 

KS-2020-1176 2020-11-03 TILLSTÅND ENSKILT AVLOPP 

KS-2020-1177 2020-11-03 SLUTBESKED 

KS-2020-1178 2020-11-03 TILLSTÅND ENSKILT AVLOPP 

KS-2020-1179 2020-11-06 RÄTTIDSPRÖVNING 

KS-2020-1180 2020-11-04 BESLUT OM BYGGLOV 

KS-2020-1181 2020-11-05 BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED 

KS-2020-1182 2020-11-03 BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED 

KS-2020-1184 2020-11-04 BESLUT 

KS-2020-1185 2020-11-04 BESLUT OM AVGIFT 

KS-2020-1186 2020-11-04 BESLUT OM AVGIFT 

KS-2020-1187 2020-11-04 ANMÄLAN EJ BYGGLOVSPLIKTIG ÅTGÄRD 

KS-2020-1188 2020-11-04 ANMÄLAN EJ BYGGLOVSPLIKTIG ÅTGÄRD 

KS-2020-1189 2020-11-04 FÖRELÄGGANDE 

KS-2020-1191 2020-11-05 FÖRELÄGGANDE 

KS-2020-1192 2020-11-04 BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED 

KS-2020-1193 2020-11-05 SLUTBESKED 



 

 
    

Nämnd 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-08 

 

 

Justerarnas signatur 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

66 (68) 

KS-2020-1194 2020-11-05 SLUTBESKED 

KS-2020-1195 2020-11-05 SLUTBESKED 

KS-2020-1196 2020-11-05 BESLUT OM AVGIFT 

KS-2020-1197 2020-11-05 BESLUT OM BYGGLOV 

KS-2020-1198 2020-11-05 BESLUT 

KS-2020-1199 2020-11-06 BESLUT 

KS-2020-1200 2020-11-06 STARTBESKED 

KS-2020-1201 2020-11-09 BESLUT OM YTJORDVÄRME 

KS-2020-1202 2020-11-13 BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED 

KS-2020-1203 2020-11-09 STARTBESKED 

KS-2020-1204 2020-11-09 BEGÄRAN OM POLISHANDRÄCKNING 

KS-2020-1205 2020-11-10 BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED 

KS-2020-1206 2020-11-10 STARTBESKED 

KS-2020-1207 2020-11-10 BESLUT OM AVGIFT 

KS-2020-1208 2020-11-11 SLUTBESKED 

KS-2020-1209 2020-11-11 SLUTBESKED 

KS-2020-1210 2020-11-11 SLUTBESKED 

KS-2020-1211 2020-11-11 SLUTBESKED 

KS-2020-1212 2020-11-12 FÖRBUD 

KS-2020-1213 2020-11-11 BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED 

KS-2020-1214 2020-11-12 

INTYG OM REGISTRERING AV 

LIVSMEDELSANLÄGGNING 

KS-2020-1215 2020-11-13 FÖRELÄGGANDE 

KS-2020-1216 2020-11-13 BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED 

KS-2020-1217 2020-11-13 BESLUT OM BERGVÄRME 

KS-2020-1218 2020-11-13 BESLUT OM AVGIFT 

KS-2020-1219 2020-11-13 BESLUT OM AVGIFT 

KS-2020-1220 2020-11-13 BESLUT OM AVGIFT 

KS-2020-1221 2020-11-16 BESLUT 

KS-2020-1222 2020-11-16 FÖRELÄGGANDE 

KS-2020-1223 2020-11-17 BESLUT OM FÖRHANDSBESKED 

KS-2020-1224 2020-11-17 TILLSTÅND ENSKILT AVLOPP 

KS-2020-1225 2020-11-17 BESLUT OM BERGVÄRME 

KS-2020-1226 2020-11-17 SLUTBESKED 

KS-2020-1227 2020-11-17 SLUTBESKED 

KS-2020-1228 2020-11-17 SLUTBESKED 

KS-2020-1229 2020-11-17 SLUTBESKED 

KS-2020-1230 2020-11-17 SLUTBESKED 

KS-2020-1231 2020-11-17 SLUTBESKED 

KS-2020-1232 2020-11-17 SLUTBESKED 
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KS-2020-1233 2020-11-17 SLUTBESKED 

KS-2020-1234 2020-11-18 FÖRBUD 

KS-2020-1235 2020-11-18 BESLUT 

KS-2020-1236 2020-11-18 

BEKRÄFTELSE PÅ MOTTAGEN ANMÄLAN 

OCH STARTBESKED 

KS-2020-1237 2020-11-18 SLUTBESKED 

KS-2020-1238 2020-11-19 BESLUT OM RIVNINGSLOV 

KS-2020-1240 2020-11-19 BESLUT 

KS-2020-1241 2020-11-19 BESLUT OM AVGIFT 

KS-2020-1242 2020-11-19 RÄTTIDSPRÖVNING 

KS-2020-1243 2020-11-24 FÖRELÄGGANDE 

KS-2020-1244 2020-11-19 FÖRBUD 

KS-2020-1245 2020-11-20 NERGRÄVNING HÄST 

KS-2020-1246 2020-11-20 BESLUT OM AVGIFT 

KS-2020-1247 2020-11-20 STRANDSKYDDSDISPENS 

KS-2020-1248 2020-11-20 TILLSTÅND ENSKILT AVLOPP 

KS-2020-1249 2020-11-20 BESLUT 

KS-2020-1250 2020-11-20 SLUTBESKED 

KS-2020-1251 2020-11-23 ANSÖKAN TOBAK/FOLKÖL 

KS-2020-1252 2020-11-23 BESLUT OM AVGIFT 

KS-2020-1254 2020-11-23 RÄTTIDSPRÖVNING 

KS-2020-1255 2020-11-24 SLUTBESKED 

KS-2020-1256 2020-11-24 BESLUT 

KS-2020-1257 2020-11-24 SLUTBESKED 

KS-2020-1258 2020-11-25 BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED 

KS-2020-1259 2020-11-25 TILLSTÅND ENSKILT AVLOPP 

KS-2020-1260 2020-11-25 BESLUT OM BERGVÄRME 

KS-2020-1261 2020-11-26 BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED 

KS-2020-1262 2020-11-26 STARTBESKED 

KS-2020-1264 2020-11-26 

INTYG OM REGISTRERING AV 

LIVSMEDELSANLÄGGNING 

KS-2020-1266 2020-11-27 INTERIMISTISKT SLUTBESKED 

KS-2020-1267 2020-11-30 FÖRBUD 

KS-2020-1268 2020-11-27 SLUTBESKED 

KS-2020-1269 2020-11-30 FÖRBUD 

KS-2020-1270 2020-11-30 SLUTBESKED 

KS-2020-1271 2020-11-27 BESLUT 

KS-2020-1272 2020-11-30 SLUTBESKED 

KS-2020-1273 2020-11-30 SLUTBESKED 

KS-2020-1274 2020-11-30 SLUTBESKED 

KS-2020-1275 2020-11-30 SLUTBESKED 
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KS-2020-1276 2020-11-30 SLUTBESKED 

KS-2020-1277 2020-11-30 SLUTBESKED 

KS-2020-1280 2020-11-30 TILLSTÅND ENSKILT AVLOPP 

KS-2020-1281 2020-11-30 

BEKRÄFTELSE PÅ MOTTAGEN ANMÄLAN 

OCH STARTBESKED 

KS-2020-1282 2020-11-30 SLUTBESKED 

   

   

   

JÄ-2020-31 2020-11-20 FÖRELÄGGANDE 

JÄ-2020-43 2020-11-06 BYGGLOV 

JÄ-2020-44 2020-11-19 BYGGLOV 

JÄ-2020-45 2020-11-27 FÖRELÄGGANDE 

JÄ-2020-46 2020-11-27 BESLUT OM AVGIFT 

 


