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Tjänsteställe, handläggare, telefon     

Kommunfullmäktige 

Gunilla Fluur 

 
 
Reviderad plan för återetablering av Försvarsmaktens 
verksamhet i Sollefteå kommun  
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

Att anta den reviderade handlingsplanen för återetablering av Försvarsmaktens 

verksamhet i Sollefteå kommun.  

 

Ärendebeskrivning/Sammanfattning 

Våren 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om en handlingsplan för återetablering av 

Försvarsmaktens verksamhet i Sollefteå. Sedan dess har arbetet intensifierats och delvis 

ny information inhämtats och utifrån detta bör planen revideras.  

 

Förvaltningens bedömning 

Den 29/4 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om ”Handlingsplan återetablering av 

Försvarsmakten” (Dnr KS 435/2018). Sedan dess har arbetet med att skapa goda 

förutsättningar för återetablering av Försvarsmakten i Sollefteå kommun intensifierats. Ett 

konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt erbjudande har tagits fram som innebär att 

Försvarsmakten från ett beslut skulle kunna ha verksamhet igång inom 6 månader.  

Under de senaste 18 månaderna och arbetet har dialog förts med såväl Försvarsmakten, 

ansvariga politiker och studiebesök genomförts på Visby där Försvarsmakten senaste 

etablerade verksamhet. Utifrån dessa kontakter har ny information och kunskap 

tillkommit och därför bör kommunens handlingsplan förändras till att innehålla följande; 

 

”Försvarsmakten ska prioriteras och få en väg in 

Försvarsmaktens ärenden i kommunen ska ha mycket hög prioritet och ärenden som 

berör Försvarsmakten ska hanteras skyndsamt. Försvarsmakten ska få en väg in till 

kommunen som hjälper myndigheten att komma rätt och snabbt få ärenden beredda för 

beslut. En särskild grupp av tjänstemän ska också tillsättas och vara dedikerade för 

Försvarsmaktens etablering. Frågor som berör mark, VA, miljö och övriga kommunala 

tillstånd ska snabbt beredas för beslut.  

 

Jobbgaranti för medföljande 

Sollefteå kommun ska inrätta en inflytningslots och jobbgaranti för medföljande. 

Medföljande make/maka ska om de själva önskar få stöd med att matchas mot lediga 

tjänster inom såväl ideell, offentlig som privatsektor. Medföljande ska ha erbjudits ett 

arbete inom 4 månader.  

 

Dedikerad resurs för att stötta inflyttning 

Vid en större etablering som Försvarsmaktens ska Sollefteå kommun ha en resurs som är 

dedikerad med att hjälpa till med inflyttning. Det kan handla om alltifrån hjälp med att 

hitta bostad, information om förskolor, skolor, föreningsliv och aktiviteter. 



  

 

DELEGERINGSBESLUT 
Datum Beslutsnr Sida 

2021-01-27  2/2021 2 (3 )  

 

Rekrytering 

Sollefteå kommun har god vana att arbeta med rekryteringsfrågor och har de senaste 

åren tagit fram en framgångsrik metod för rekrytering till bristyrken. I vår region finns 

också en god rekryteringsbas med ca 250 000 invånare inom en 10 mils radie. 

Redan nu har Sollefteå kommun identifierat ett 30-tal officerare i yrkesverksam ålder som 

är redo att återvända till aktivtjänstgöring i Försvarsmakten om myndigheten placerar 

verksamhet i Sollefteå.  

Sollefteå kommun står redo att samarbeta och stötta Försvarsmakten i 

rekryteringsfrågor.  

 

Tillgång till bostäder 

Det kommunala bostadsbolaget, Solatum Hus och Hem AB och Näringslivsenheten ska 

arbeta för stötta inflyttare med att hitta lämpliga bostäder. Detta kan ske inom Solatums 

befintliga bestånd, nybyggnation, samarbete med lokala mäklare eller stöd med att hitta 

lämpliga byggbara tomter för den som vill bygga sitt drömboende.  

 

Lokalt försvarsråd  

Om Försvarsmakten önskar ska Sollefteå kommun medverka till att skapa ett forum för 

dialog mellan Försvarsmakten, allmänheten och andra lokala intressenter. Detta för att 

underlätta dialogen, stötta informationsflödet och snabbt kunna lösa frågor på 

lokalnivå.” 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsyttrande Majed Safaee, KS 435/2020-8 

Förvaltningens förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade 

handlingsplanen för återetablering av Försvarsmaktens verksamhet i Sollefteå 

kommun.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige besluta  

Att anta den reviderade handlingsplanen för återetablering av Försvarsmaktens 

verksamhet i Sollefteå kommun.  

 

…………………….. 

Sollefteå kommun har beslutat att ge KF presidium rätt att besluta i vissa brådskande 

frågor under Covid-19 krisen. ” Tillfällig delegering av beslut till fullmäktiges presidium 

under Covid-19 krisen ”, KF § 114, 2020-11-30. 

…………………… 
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För Kommunfullmäktigespresidium 

 

    

Gunilla Fluur 

Kommunfullmäktiges ordförande 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ansvarig handläggare 

 


