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Datum

2016-09-13

Tid

Kl. 08.00 – 12.00

Plats

Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Tomas Alsfjell, kommunchef §§ 85-86
Anna Forsberg, sekreterare §§ 85-86
Niklas Nordén, Ekonomichef § 86
Mikael Näsström, näringslivschef § 87
Marja Wallin och Inger Lundberg, Personakonsulent § 85

Underskrifter

Sekreterare ...............................................................
Anna Forsberg
Ordförande ...............................................................
Elisabet Lassen (S)
Justerare

...............................................................
Bengt Sörlin (M)

Bevis om justering
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset.

Myndighet

Kommunstyrelsens Allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2016-09-13

Anslaget

sätts upp 2016-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

.................................................................. /Anna Forsberg
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Närvaro- och tjänstgöringslista
Namn

Närvaro

Tjg.
Ers.

Reservation

Jäv

§

§

Anteckningar

Ledamöter
Elisabet Lassen (S)

X

Åsa Sjödén (S)

X

Tommy Svensson (S)

X

Mattias Ahlenhed (ViSKB)

X

Bengt Sörlin (M)

X

Ordförande

Justerare

Ersättare
Cathrine Näsmark (S)

X

Torbjörn Persson (S)

X

Ulf Breitholtz (V)

X

Birgitta Häggkvist (ViSKB)

X

Johan Andersson (C)

-

Val av justerare
Bengt Sörlin (M) utses till justerare.

Justering av dagordning
Ärenden som utgår från dagordningen;
-

Migrationsmedel- utbildning HVB personal

-

Migrationsmedel – integrationsförstärkande åtgärder enligt riktat statsbidrag 2016

Godkänns.
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Ärendelista
§ 85 ..................................................................................................................................... 4
Muntliga informationer ........................................................................................................... 4
§ 86 ..................................................................................................................................... 5
Verksamhetsuppföljning per 2016-08-31. .............................................................................. 5
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Lungsjöbygdens vindkraftsfond, stadgar och representation ................................................. 6
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§ 85

Dnr KS 15/2016

Muntliga informationer
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
Informationerna noteras.
Till nästa allmänna utskott inbjuds företrädare för de verksamheter som fått extra
tilldelning av medel för särskilda satsningar till dialog om åtgärder/resultat.
Ärendebeskrivning
Följande informationer delges allmänna utskottet.
Tomas Alsfjell, kommunchef
Två företag har anmält sitt intresse gällande byggnation på Badhustomten. Sista dag är den
15 oktober. Markundersökningar har genomförts på tomten.
Första styrelsemötet för Sollefteåforsen AB hölls den 12 september. Rundvandring på
kraftverket genomfördes, diskussion fördes bla. kring finansiering/likviditet för bolaget.
Drift av anläggningen efter årsskiftet ska upphandlas, Green Exergy har anlitats för hjälp
med att ta fram anbudsunderlag.
Marja Wallin och Inger Lundgren
Åtgärder sjukfrånvaro
Föredrar statistik på sjukfrånvaro per 2015-12-31, 2016-04-30 samt 2016-08-31.
Sjukfrånvaron totalt Sollefteå kommun per 31 augusti är 7,74%.
Diskussion förs kring konkreta åtgärder för minskad sjukfrånvaro.
Elisabet Lassen, Kommunalråd
Kommunchefsansökningarna ska diskuteras av presidiet. Tjänstemännen och facken har
varsin grupp som också går igenom ansökningarna. Intervjuer planeras till 6-7 oktober.
Tisdag 20 september utbildningsdag Hot och Våld.
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§ 86

Dnr 214/2016

Verksamhetsuppföljning per 2016-08-31.
Beslut
Allmänna utskottet beslutar
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Förvaltningen bör till kommunstyrelsen i oktober presentera förslag för hantering av
återstående migrationsmedel.
Information
Niklas Nordén, Ekonomichef.
Delar ut material.
Går igenom resultatet per 2016-08-31, tertial 2.
Kommenterar resultat per kommunal verksamhet – utfall jämfört med budget.
Diskussion förs kring fördelning av migrationsmedel samt resultatet av detta och hantering
av kvarstående medel.
Allmänna utskottet ber förvaltningen om att till kommunstyrelsen i oktober komma med
förslag till hantering av återstående migrationsmedel.
På allmänna utskott i oktober, bör det hållas dialog kring vilka konkreta åtgärder/resultat
som verksamheterna har sett efter tilldelning av extra medel kopplat till migrationen.
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§ 87

Dnr KS 91/2014

Lungsjöbygdens vindkraftsfond, stadgar och representation
Beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
1. Stadgar för den ideella föreningen Lungsjöbygdens vindkraftsfond, vilka ersätter
förslag till stadgar enligt kommunstyrelsens beslut, KS § 214 2014-12-02, noteras
och läggs till handlingarna,
2. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om vilken kommunal representant
som ska delta vid föreningsstyrelsens möten, namnförslag ges till
kommunstyrelsens möte i oktober.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta rutiner för det
administrativa uppdraget.
Information
Mikael Näsström, Näringslivschef informerar om bakgrund till ärendet samt skillnaderna
mellan kommunstyrelsen förslag till stadgar och de av årsmötet beslutade stadgarna.
Redogör för förslag till rutin för administrativa uppdraget.
Utskottet ges möjlighet att ställa frågor.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Enligt avtalen mellan kommunen och SSVAB ska SSVAB för de uppförda och i drift tagna
vindkraftverken i Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden årligen utbetala
utvecklingsmedel till en förening. Kommunen har via samma avtal fått i uppdrag att bidra
till att bilda den föreningen samt att sköta föreningens administration.
Kommunen har i samarbete med representanter från bygden och Ramsele – Edsele
företagarförening samt i dialog med SSVAB, utarbetat ett stadgeförslag som den nybildade
föreningens första årsmöte tog beslut om den 12 juni 2016.
Förenings slutliga förslag till stadgar har sitt ursprung i de stadgeförslag som
kommunstyrelsen (KS/91/2014) beslutade om, samt bygderepresentanternas förslag till
stadgar, vilka kommer från liknande föreningar i Bräcke och Ragunda kommuner.
De slutgiltiga stadgarna bygger i grunden på de överenskommelser som finns tecknade i
avtalen mellan Sollefteå kommun och SSVAB. Stadgarna skiljer sig från
kommunstyrelsens förslag framförallt i två avseenden.
1) I kommunstyrelsens förslag definieras berörd bygd som Ramsele - Edsele
församling, vilket innebär att såväl medlemskap i föreningen som möjlighet till
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ansökan om projektmedel kan göras av fastighetsägare, verksamheter och boende i
hela församlingen.
I de stadgar som slutligen antogs av årsmötet definieras berörd bygd som ett mindre
område och som det område som medlemmarna i föreningen tillhör.
Utvecklingsmedel kan sökas av aktörer från ett större område. Berättiga att söka
medel är bygdens föreningar, näringsidkare i bygden, folkbokförda personer,
fastighetsägare samt övriga inom Ramsele-Edsele församling som avser att verka
för föreningens ändamål och syften. Medlen kan även användas till läns- och
kommunöverskridande samarbetsprojekt i det geografiska området runt
vindkraftparkerna.
2)

I kommunstyrelsens stadgeförslag består styrelsesammansättningen av
ordförande, fyra övriga ledamöter och fem suppleanter, med styrelseplatser till
kommunen, SSVAB och Ramsele - Edsele företagarförening. I de stadgar som
slutligen antogs av årsmötet består Styrelsen av ordförande samt fyra övriga
ledamöter och två suppleanter. Representanter för Statkraft SCA Vind AB, Statkraft
SCA Vind II AB och Sollefteå kommun har närvarorätt vid samtliga möten.

Förvaltningens bedömning
Arbetet med att upprätta en förening för hantering av utvecklingsmedel från vindparkerna i
Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkhöjden har pågått sedan 2014. Den 12 juni 2016 hålls
ett första årsmöte, där föreningen formellt bildades. Föreningen har nu en av årsmötet
utsedd styrelse och ordförande. När kommunen fattat beslut om representant, med
närvarorätt vid föreningens samtliga möten, samt utarbetat rutiner för det administrativa
uppdraget, kan föreningen fullt ut utföra sitt uppdrag. Kommunens uppdrag enligt avtalen
med SSVAB bör därmed också anses genomfört.
Beslutsplanering
Beslut i frågan fattas av kommunstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
SSVAB erbjuder Sollefteå kommun en kostnadsersättning uppgående till 5000 kr/år för det
administrativa uppdraget.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadgar för den ideella förening Lungsjöbygdens vindkraftsfond, vilka ersätter
stadgar enligt kommunstyrelsens beslut, KS §214 2014-12-02, noteras och läggs till
handlingarna,
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2. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om vilken kommunal representant
som ska delta vid föreningsstyrelsens möten,
3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta rutiner för det
administrativa uppdraget.
Beslutsunderlag/Lagrum
Stadgar för Lungsjöbygdens vindkraftsfond samt Mötesprotokoll från årsmötet den 12 juni
2016
Kommunstyrelsens beslut §214 2014-12-02.
Förvaltningsyttrande Mikael Näsström och Örjan Abrahamsson daterad 2016-08-29.
Förslag till beslut på mötet
Ordförande Elisabet Lassen (S) föreslår att det i punkt ett ska framgå att det var förslag till
stadgar som kommunstyrelsen beslutade om vid KS § 214 2014-12-02.
Förvaltningen ska även ge förslag till representant på punkt två till kommunstyrelsens möte
i oktober.
Beslutsgång
Ordförande frågar om utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut med tillägg
enligt Elisabet Lassens förslag.
Finner så.
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