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Närvaro
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Reservation

Anteckningar

§
34

Ledamöter
Elisabet Lassen (S)

X

Åsa Sjödén (S)

X

Tommy Svensson (S)

X

Mattias Ahlenhed (ViSKB)

X

Bengt Sörlin (M)

X

Ordförande

R

Justerare

Ersättare
Kim Lundin (S)

X

Cathrine Näsmark (S)

-

Ulf Breitholtz (V)

X

Gunilla Fluur (ViSKB)

-

Johan Andersson (C)

X
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Kommunstyrelsens
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§ 17

KS/67/2015 (2.2)

Muntliga informationer
Allmänna utskottets beslut
Informationen noteras.
Krisberedskap för mandatperioden
Ulla Ullstein, kommunplanerare, utbildar/informerar allmänna utskottet tillika
krisledningsnämnden enligt nedan.
- Årlig uppföljning av ersättningen till kommunen från anslag 2:4 Krisberedskap 2014;
Uppföljning av statlig ersättning, Genomförda åtgärder enlig LEH (lag om åtgärder inför
och vid extraordinära händelse i fredstid och höjd beredskap) samt överenskommelse om
kommuners krisberedskap, Uppföljning av kommunens uppgifter enligt LEH samt
Händelser under 2014.
- Styrel planering, bakgrund, syfte identifiering av samhällsviktig verksamhet och
samhällsviktiga elanvändare, Prioritetsklasser enligt styrelförordningen,
länsstyrelsens prioklasser för verksamheter, tidsplan och process för 2015 samt
redovisning.
- Övergripande beskrivning av riktlinjer /krav för mandatperioden innefattande lagen LEH,
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) samt SKL (Sveriges kommuner och landsting), MSB:s
processbeskrivning för uppföljning av kommunernas krisberedskap, MSB:s föreskrifter om
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser.
- Inledande krisberedskapskunskap 1, Från försvar mot väpnat angrepp till hantering av
fredstida kriser, Strategi för landets säkerhet inkluderande att värna befolkningens liv och
hälsa samt värna samhällets funktionalitet, Mål för samhällets krisberedskap, Kris en
definition, Krisen skeden, Extraordinär händelse i fredstid, Samhällsviktig verksamhet ur
ett krisberedskapsperspektiv, Krishantering att hantera konsekvenserna av en allvarlig
störning i verksamhet som alltid måste upprätthållas, Generell förmåga att hantera kriser
oavsett hur de ser ut. Grundprinciper i krishanteringssystemet med ansvarsprincipen,
Likhetsprincipen och Närhetsprincipen.
- Fortsatt krisberedskapskunskap inplaneras liksom besök av länsstyrelsen för utbildning
bland annat om länsstyrelsens roll samt övning för krisledningsnämnden.
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Forts. § 17
- Kommunchef Johnny Högberg
Försäljningen av Hotell Hallstaberget är nu avslutad och pengarna har betalats in enligt
avtal.
Revisorerna ska granska huruvida verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
Intervjuer kommer att göras.
Libocare fortsätter driva asylboende i f.d. Helgumsgården i avvaktan på besked om att få
bedriva behandlingshem.
Flera av de personer som idag arbetar på asylboendet bedöms vara intressanta för arbete på
det kommande behandlingshemmet.
- Kommunalrådet Elisabet Lassen
Trafikverket genomför workshop Åtgärdsvalsstudie den 25 mars i Kramfors. Kommunen
deltar med ca 6 personer.
Ordföranden deltar i SKL-valkongress och ordförandedag 23-24 mars i Stockholm.
Den 26 mars bjuder IOGT/NTO på sopplunch i kommunhuset.
Ordföranden meddelar att allmänna utskottets sammanträden i april, maj och juni beräknas
bli heldagssammanträden.
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§ 18

KS/42/2015 (2)

Riktlinjer för prioriteringar av elanvändare i kommunens
krisberedskapsarbete avseende styrel 2015
Allmänna utskottets/krisledningsnämndens beslut
Kommunen ska genomföra styrelplaneringen i enlighet med av länsstyrelsen föreslagna
prioklasser för hur samhällsviktiga elanvändare ska prioriteras.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Energimyndigheten har ett strategiskt ansvar för trygg energiförsörjning – utan att för den
delen vara överordnad annan myndighet eller marknadsaktör som har ansvar för sina delar
av energiförsörjningen. I myndighetens roll ingår att göra avvägningar mellan ekonomi,
miljö och trygghet i enlighet med energi- och klimatpolitikens mål.
Det moderna samhället är starkt beroende av en fungerande energiförsörjning.
Störningar och avbrott i försörjningen av el, drivmedel, gas eller värme kan leda till
allvarliga konsekvenser såväl för den enskilde som för viktiga funktioner i samhället.
Det gör att det ställs höga krav på tillförlitligheten i energisystemen, det vill
säga att det finns en trygg energiförsörjning. En grundläggande utgångspunkt är att
tryggheten utgår från olika användares individuella och kollektiva behov.
Om energimarknaderna genom sin funktion inte på ett tillfredsställande sätt kan förebygga
och lindra störningar som inträffar ska det finnas förberedda och väl kända
krishanteringsåtgärder.
Prioriteringar vid bristsituationer bör vara väl avvägda och planerade i förväg.
Energimyndigheten har tillsammans med andra aktörer på nationell, regional
och lokal nivå utarbetat en metod för planering -styrel- för prioritering av samhällsviktiga
elanvändare vid en eleffektbrist.
Planeringsmetoden styrel användes vid en första nationell planeringsomgång
2011 i vilken kommunen deltog. Styrel är en del av krisberedskapen och syftar till att
mildra samhällskonsekvenserna vid en manuell förbrukningsfrånkoppling där
elnätsföretagen beordras att avbryta överföringen av el.
Styrel 2014-2015
Styrel är en planeringsprocess under vilken underlag tas fram för att prioritera
samhällsviktiga elanvändare i en situation där överföring av el måste begränsas eller
avbrytas enligt ellagen (1997:857).
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 18
För kommunen innebär det att identifiera samhällsviktig verksamhet och samhällsviktiga
elanvändare och rangordna elledningarna där denna verksamhet är ansluten enligt
prioklasser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades 2014-12-04 om det styrelarbete kommunen
har att genomföra under 2015.
-Samhällsviktig verksamhet definieras enligt STEMFS 2013:4 som en verksamhet av sådan
betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten skulle innebära stor risk
eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets
grundläggande värden.
-Samhällsviktig elanvändare definieras i Energimyndighetens
föreskrifter (STEMFS 2013:4) som elanvändare som ingår i prioritetsklasserna 1-7
enligt 5 § styrelförordningen.
Prioritetsklass
De prioritetsklasser som ska användas återfinns i styrelförordningen och anger hur olika
typer av elanvändare ska prioritetsklassas.
1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets
funktionalitet.
3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet
5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
8. Övriga elanvändare.
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Förslag riktlinjer
PRIOKLASSER för verksamheter föreslagna av länsstyrelsen för att ange hur olika
typer av samhällsviktiga elanvändare ska prioritetsklassas
1. Brandstationer, SOS Alarm, VMA, boenden, miljöfarlig verksamhet med akut
hälsorisk
2. Telekom/IT, vattenverk, avloppsreningsverk, fjärrvärme, barnomsorg, ledningsplatser,
bankomater, värdedepåer, livsmedelsbutiker, bensinstationer
3. Boenden, ”värmestugor”, hemtjänst, apotek
4. VA-verksamhet, skolor, väghållning, storkök, renhållning, bankomater, banker,
livsmedelsbutiker, bensinstationer
5. Industrier, lantbruk/djurhållning, hotell
6. Miljöfarlig industri, avlopp, renhållning
7. Arkiv, kyrkor, museer, bibliotek, samlingslokaler, dagverksamhet
Länsstyrelsen förtydligar exempelvis angående vatten- och avlopp:
Stora vattenverk och avloppsreningsverk är prio 2 medan mindre kan vara i prio 4. Det kan ju också finnas
andra anläggningar inom VA, t.ex. tryckstegringsstationer och pumpar som har betydelse för en mindre del
av nätet och då kan hamna i prio 4.

Processen
1. Nationella aktörer identifierar och överlämnar underlag till länsstyrelserna
2. Länsstyrelsen initierar och överlämnar till kommunerna
3. Kommunerna identifierar inom sitt område och överlämnar till elnätsföretagen
4. Elnätsföretagen identifierar elledningar som objekten ligger på och återlämnar till
kommunerna
5. Kommunerna tar fram förslag på rangordning av elledningar och överlämnar till
länsstyrelsen
6. Länsstyrelsen gör en sammanvägd rangordning av alla elledningar i länet och
överlämnar till elnätsföretagen och Svenska Kraftnät
7. Elnätsföretagen planerar frånkoppling utifrån länsunderlagen och anläggningar av
betydelse för elförsörjningen, lämnar klartecken till Svenska Kraftnät och länsstyrelserna
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Tidsplan
• 2014 15/11 (31/1): Centrala myndigheter lämnar underlag till länsstyrelsen
•

2015 15/2: Länsstyrelsen lämnar underlag till kommunerna delar av utlämnat vid
årsskiftet)

•

2015 1/4: Kommunerna lämnar underlag till elnätsföretagen

•

2015 15/5 Elnätsföretagen lämnar tillbaka underlag till kommunerna

•

2015 15/6: Kommunerna lämnar rangordning till länsstyrelsen

•

2015 1/9: Länsstyrelsen lämnar rangordning till elnätföretag och Svenska Kraftnät

•

2015 ca 1/12: Elnätföretagen klara med frånkopplingsplanering, meddela Svenska
Kraftnät och Länsstyrelsen

Arbetet på kommunen har påbörjats och bedrivs med kontrollerad sekretess av ett fåtal
personer; Beredskapssamordnare samt resursperson via Räddningstjänsten Höga Kusten
Ådalen.
Förvaltningens bedömning
De av länsstyrelsens föreslagna prioklasserna för verksamheter för att ange hur olika typer
av elanvändare ska prioritetsklassas ger övergripande och tillräckliga riktlinjer för
styrelarbetet inom kommunen och kan ses som en fördjupning av de prioritetsklasser som
återfinns i styrelförordningen och anger hur olika typer av elanvändare ska prioritetsklassas.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunen ska genomföra styrelplaneringen i enlighet med av länsstyrelsen föreslagna
prioklasser för hur samhällsviktiga elanvändare ska prioriteras.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2015-02-10
Förvaltningsyttrande 2015-03-02
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§ 19

KS/71/2015 (4.2)

Ombudgetering av medel för verksamheterna Gata och VA från
2014 till 2015 års investeringsbudget
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:
1 Begärd överföring på 1 565 tkr från 2014 års investeringsmedel till 2015 års budget
avseende verksamhet Gata beviljas.
2 Begärd överföring av 4 091 tkr från 2014 års investeringsmedel till 2015 års budget
avseende VA-verksamhet beviljas.
Ärendebeskrivning/yttrande
Samhällbyggnadskontorets produktionsavdelning önskar överföra 1 565 tkr avseende ett
antal projekt/utredningar inom verksamheten Gata som inte hunnit slutföras eller där
slutfaktura inte inkommit. Projekten och syftena är väl beskrivna och dokumenterade.
Produktionsavdelning önskar även överföra 5 678 tkr avseende ett antal projekt/
utredningar inom VA-verksamheten som inte hunnit slutföras eller där slutfaktura inte
inkommit. Projekten och syftena är väl beskrivna och dokumenterade.
Baserat på syftet med projekten och med hänsyn tagen till kommunens målsättning om
investeringar understigande 130 mnkr inom en treårsperiod, bedöms ett tillägg avseende
investeringsbudget rymmas inom ram då utfallet 2013-2014 är på 78,7 mnkr. Budget för
2015 är fastslagen till 42,2 mnkr. Sammantaget över perioden innebär detta 120,9 mnkr,
vilket skulle innebära att målsättningen fortfarande klaras med en total på 128,1 mnkr
inkluderat tilläggsbudget.
Med hänsyn tagen till historiska utfall över vad verksamheterna faktiskt klarar av att
investera, görs dock bedömningen att dessa investeringar klaras av inom befintliga ramar.
Sannolikt kommer investeringar i slutet av 2015 att skjutas till nästkommande år då dessa
inte hinns med, se tabell nedan.
I tillägg till nedanstående budget för 2015 finns 1 500 tkr årligen avsatt till
centrumförnyelse 2015-2017.
Om tilläggsbudget ges för dessa investeringar så försvinner det utrymme som finns om
akuta investeringsbehov uppstår och där begäran om tilläggsbudget är nödvändig.
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Forts. § 19

Gata

2012

Budget
Utfall
VA

2013
7 526
7 128

2014

2015

8 498

5 500

7 599

Budget

15 376

16 740

3 931
2014
20 050
(14 700+ tillägg)

Utfall

13 432

11 319

14 355

2012

2013

5 100

2015
12 200

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
1 Begärd överföring på 1 565 tkr från 2014 års investeringsmedel till 2015 års budget
avseende verksamhet Gata avslås.
2 Begärd överföring av 5 678 tkr 4 091 tkr* från 2014 års investeringsmedel till 2015 års
budget avseende VA-verksamhet avslås.
*Ändring meddelad av ekonomichefen vid arbetsutskottets sammanträde.
Förslag under arbetsutskottets sammanträde
1 Kommunstyrelseförvaltningens förslag
2 Ordföranden föreslår att begäran om ombudgetering beviljas
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-02-04 från Produktion/tekniska avdelningen, VA-verksamhet
Tjänsteskrivelse 2015-02-04 från Produktion/tekniska avdelningen, Gata
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2015-02-12
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 20

KS/114/2015 (1.8)

Tobakspolicy
Allmänna utskottets beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för framtagande av ett alternativ som
inte innefattar användande av snus.
Tidigare policy ska biläggas ärendet.
Ärendebeskrivning
Sollefteå kommun beslutade 2008 om rökfri arbetstid för medarbetare och förtroendevalda.
Policyn har nu reviderats och tobaksfri arbetstid föreslås införas
som ett steg i ett hälsofrämjande arbete vars syfte är att skapa tobaksfria miljöer.
Kommunens medarbetare och förtroendevalda är viktiga förebilder för barn, ungdomar,
brukare och medborgare
Förvaltningens bedömning
Rökfri arbetstid har beslutats i en majoritet av Sveriges kommuner och 16 kommuner har
infört tobaksfri arbetstid. Syftet med att införa tobaksfri- och eller rökfri arbetstid varierar
men den gemensamma nämnaren är satsning på arbetsmiljö och hälsa. Kommunen
levererar ett stort antal välfärdstjänster och det är viktigt att medarbetare och
förtroendevalda är förebilder för alla kommunmedborgare.
I Sollefteå kommun är andelen medborgare som röker och /eller snusar hög i jämförelse
med övriga kommuner i länet. Bland elever i åk 9 ligger ungdomarna i Sollefteå näst högst
i länet vad gäller snus och rökning, enligt Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (CAN-enkäten 2013).
En policy om tobaksfri arbetstid måste ses som ett långsiktigt arbete för en förbättrad
arbetsmiljö och hälsa. Det behövs ett stort engagemang från ledning och fackliga
organisationer och ett bra stöd till medarbetare som önska sluta med snus och rökning.
Dialog har förts med Centrala Samverkansgruppen i januari och februari 2015.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
1 Tobakspolicyn för förtroendevalda och medarbetare fastställs.
2 Tobakspolicyn gäller från 2015-09-01.
3 Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-15 § 154 upphör att gälla, Policy – Sollefteå en
rökfri kommun.
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Forts. § 20
Förslag under arbetsutskottets sammanträde
1 Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för
framtagande av ett alternativ som inte innefattar användande av snus. Tidigare policy
ska bifogas ärendet.
Förslaget biträds av Tommy Svensson (S)
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta förslag.
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allmänna utskott
§ 21

KS/115/2015 (1.7)

Reglemente för uppvaktningar
Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.
Ärendebeskrivning
Reglementet gäller för uppvaktning av medarbetare och förtroendevalda i Sollefteå
kommun och helägda bolag i koncernen.
Alla bestämmelser om kommunens uppvaktning av förtroendevalda och medarbetare har
anpassats till den nya organisationen. Förslag har lämnats om höjning av beloppsnivå och
förändrad beräkning av anställningstid för 25 års uppvaktning.
Begreppet anställningstid innebär att all anställningstid inräknas, oberoende av
anställningsform och sysselsättningsgrad.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta:
1 Reglemente för uppvaktning av medarbetare och förtroendevalda fastställs.
2 Reglementet gäller från 2015-05-01.
3 Kommunfullmäktiges beslut 2009-04-27 § 77 upphör att gälla.
Förslag under arbetsutskottets sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Arbetsutskottet beslutar enligt detta förslag.
Beslutsunderslag
Kommunstyrelseförvaltningens förslag 2015-03-03 Reglemente för uppvaktningar
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2015-03-03
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 22

KS/118/2015 (1.8)

Ägardirektiv för Energidalen i Sollefteå AB, ökad uppsiktsplikt
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:
Ägardirektivet för Energidalen i Sollefteå AB kompletteras med stycket ”Underlag ska
lämnas till kommunstyrelsen om bolagets verksamhet varit förenlig med ändamålet som
kommunfullmäktige fastställt samt varit förenlig med de kommunala befogenheterna.”
Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap 1 § kommunallagen har kommunstyrelsen i uppgift att ha uppsikt över
verksamheten i kommunala bolag. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utökades i och med en
lagförändring 2013. Förändringen innebär att kommunstyrelsen årligen ska pröva om den
verksamhet som skett i bolaget varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Detta regleras i 6 kap 1 a §
kommunallagen.
Förvaltningens bedömning
Eftersom kommunstyrelsen ska pröva om bolagets verksamhet har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna,
måste bolaget till kommunstyrelsen årligen redovisa underlag som styrker detta. Detta kan
ske genom ett förtydligande i ägardirektivet för Energidalen.
Förvaltningens förslag till beslut
Ägardirektivet för Energidalen i Sollefteå AB kompletteras med stycket ”Underlag ska
lämnas till kommunstyrelsen om bolagets verksamhet varit förenlig med ändamålet som
kommunfullmäktige fastställt samt varit förenlig med de kommunala befogenheterna.”
Beslutsunderlag
Ägardirektiv för Energidalen i Sollefteå AB 2013-04-29
Förvaltningsyttrande 2015-03-03
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 23

KS/116/2015 (1.8)

Ägardirektiv för Solatum Hus&Hem AB, ökad uppsiktsplikt
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:
Ägardirektivet för Solatum Hus&Hem AB, avsnitt 2, kompletteras med med stycket
”Underlag ska lämnas till kommunstyrelsen om bolagets verksamhet varit förenlig med
ändamålet som kommunfullmäktige fastställt samt varit förenlig med de kommunala
befogenheterna.”
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Enligt 6 kap 1 § kommunallagen har kommunstyrelsen i uppgift att ha uppsikt över
verksamheten i kommunala bolag. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utökades i och med en
lagförändring 2013. Förändringen innebär att kommunstyrelsen årligen ska pröva om den
verksamhet som skett i bolaget varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Detta regleras i 6 kap 1 a §
kommunallagen.
Förvaltningens bedömning
Eftersom kommunstyrelsen ska pröva om bolagets verksamhet har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna,
måste bolaget till kommunstyrelsen årligen redovisa underlag som styrker detta. Detta kan
ske genom ett förtydligande i ägardirektivet för Solatum under avsnitt 2, Kommunens
ledningsfunktion.
Förvaltningens förslag
Ägardirektivet för Solatum Hus&Hem AB, avsnitt 2, kompletteras med med stycket
”Underlag ska lämnas till kommunstyrelsen om bolagets verksamhet varit förenlig med
ändamålet som kommunfullmäktige fastställt samt varit förenlig med de kommunala
befogenheterna.”
Beslutsunderlag
Ägardirektiv för Solatum Hus&Hem AB 2012-04-23
Förvaltningsyttrande 2015-03-03
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 24

KS/88/2015 (4.1)

Bidrag till kostnad för bussar i samband med ungdomsaktiviteter,
IOGT/NTO Sollefteå
Allmänna utskottets beslut
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Ärendebeskrivning
IOGT-NTO Sollefteå ansöker om bidrag med 19 200 kronor för busstransport av ungdomar
från Sollefteå till drogfria ungdomsaktiviteter på restaurang Gladan i Kramfors.
Arrangemanget sker i samverkan mellan IOGT-NTO-föreningarna i Kramfors, Sollefteå
och Härnösand samt föreningen K.I.D (Kramfors Inga Droger).
Bidraget avser fyra av fem aktiviteter under 2015. Två aktiviteter kommer att genomföras
under första halvåret 2015 och tre under det andra halvåret.
Sollefteå kommun har 2013 och 2014 i samma syfte lämnat föreninge ett bidrag med
10 000 kronor vartdera året.
Ungdomsdelegationen har yttrat sig i ärendet.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Aktiviteternas syfte får anses vara föredömligt då det har som syfte att förebygga
alkoholanvändningen bland våra ungdomar.
Förvaltningen föreslår att bidrag lämnas med 10 000 kronor till de två aktiviteter som
planeras under våren 2015.
Inför höstens aktiviteter uppmanas IOGT-NTO att lämna uppgift om antalet
Sollefteåungdomar som deltagit under våren.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
- Bidrag lämnas med 10 000 kronor till de två aktiviteter som planeras under våren 2015.
- Inför höstens aktiviteter uppmanas IOGT-NTO att lämna uppgift om antalet
Sollefteåungdomar som deltagit under våren.
-Bidraget tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.
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Förslag under arbetsutskottets sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet lämnas utan förslag till kommunstyrelsen och att
förvaltningen till sammanträdet tar fram statistik över hur många ungdomar från
kommunen som åkte med bussarna och var hållplatserna fanns.
Beslutsunderlag
Skrivelse från IOGT/NTO Lf 175 Sollefteå 2015-02-16
Ungdomsdelegationens yttrande 2015-02-24
Förvaltningsyttrande 2015-03-16
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 25

KS/26/2013 (9)

Motion – Placering av leksaksmuseum i Näsåker
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.
Alternativet att placera leksaksmuseet i Näsåker är utrett och avfört som lämplig
lokalisering.
Ärendebeskrivning
Gunilla Fluur (VISKB), Malin Spjut (MP), Folke Lindgren (M) och Gudrun Svensson (S)
lämnade 2013-01-18 in följande motion.
Vi vill att det utreds om Nipvägen 7 i Näsåker, f.d. Vattenfalls driftcentral, är lämplig lokal
för Sollefteåtomten Yngve Sundkvists donerade leksaker.
Leksaksmuseet, som är unikt och av riksintresse, skulle då kunna samordnas med
Nämforsens Hällristningsmuseum och de internationellt kända hällmålningarna.
Tillsammans med det ideella Brandmannamuseet, som finns inom samma geografiska
området på den s.k. Prästnipan, skulle det dessutom fungera som ett ytterst samlande och
attraherande turistmål, lämpligt för besökare i alla åldrar.
En sådan samordning av kommunens mest spektakulära museer, till en och samma ort, är
en klar fördel då utrymme finns både i form av lokaler och parkering.
Nipvägen 7 som förslag, beror på att Lokala Rådet under en längre tid velat flytta
medborgarkontor och bibliotek till centrala Näsåker. Lokal som diskuterats för denna flytt
är ”gamla posten”, markplanet under f.d. folktandvården. Detta för att öka tillgängligheten
för byns äldre att besöka kontor och bibliotek. (Kompletterande textavsnitt 2013-02-25).
Därför vill vi:
- att en utredning snarast kommer till stånd för att undersöka Nipvägen 7:s lämplighet som
Leksaksmuseum.
Fullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning 2013-02-25 § 9.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 25
Yttrande begärdes in från kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden som behandlade ärendet
2013-05-15 § 39. Av yttradet framgår följande.
Förvaltningen har utrett möjlig placering av ett leksaksmuseum sedan hösten 2010.
Tanken med placeringen har hela tiden varit i Sollefteåområdet där ”Sollefteåtomten”
verkade. Utgångspunkten har varit att leksaksmuseet ska integreras i Sollefteå Museum i
dess nuvarande form tillsammans med konsthallen.
Vad gäller placering i Näsåker har förvaltningschefen och museichefen både haft en dialog
med Hällristningsmuseet och tittat på deras befintliga lokaler samt Nipvägen 7 och gamla
postens lokaler.
Argumentet att förlägga museet i Näsåker faller dock av samma anledning som i Sollefteå.
Nämndens ekonomi tillåter inte uppbyggnad av ytterligare ett museum med lokal- och
bemanningskostnader som följd.
Nämndens förslag till beslut: Då en utredning redan är gjord föreslår kultur-, utbildningsoch fritidsnämnden kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att med detta anse motionen
besvarad.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i yttrande 2013-06-03:
- Motionen anses besvarad
- Alternativet att placera leksaksmuseet i Näsåker är utrett och avfört som lämplig
lokalisering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade därefter ärendet 2013-98-21 § 88 och
beslutade att återremittera det till kommunstyrelseförvaltningen i avvaktan på
demokratiberedningens medborgardialog och eventuellt inrättande av kulturhus.
Ärendet om ett eventuellt inrättande av kulturhus är inte avslutat.
Förvaltningens förslag
Motionen anses besvarad.
Alternativet att placera leksaksmuseet i Näsåker är utrett och avfört som lämplig
lokalisering.
Beslutsunderlag
Motion från Gunilla Fluur, Malin Spjut, Folke Lindgren och Gudrun Svensson
Förvaltningsyttrande 2015-03-05

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-03-17

Sida

22 (39)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 26

KS/248/2014 (2)

Medborgarförslag – Leksaksmuseum i centrala Sollefteå
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:
Medborgarförslaget avslås.
Frågan om att inrätta ett leksaksmuseum i Sollefteå är ännu inte beslutad.
Ärendebeskrivning
Från Berta Olofsson, Sollefteå har 2014-11-21 kommit följande medborgarförslag.
Förslag
Gör ett Leksaksmuseum av Yngve Sundqvist Skänkta leksaker i
förslag 1 - Scherdinska huset där tidigare Scherdins möbler var eller
förslag 2- Hagbergska huset där Radio TV affären var.
Motivering
Mitt i stan lättillgängligt för turister, studiebesökare tillresta pensionärer
Skolklasser en attraktion att rekommendera.
Gör att stadskärnan verkar mer bebodd och skapar ett resmål vid planering av
medlemsresor och andra utflykter.
Fullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning 2014-11-24 § 190.
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden har yttrat sig i ett liknande ärende. Nämnden
konstaterar att frågan om placering av ett leksaksmuseum är utredd. Tanken har hela tiden
varit att placera museet i Sollefteåområdet där Sollefteåtomten verkade.
Frågan om att inrätta ett leksaksmuseum är dock för närvarande inte aktuell. Vid framtida
beslut om museets placering kommer medborgarförslaget att tas i beaktande.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Medborgarförslaget avslås.
Frågan om att inrätta ett leksaksmuseum i Sollefteå är ännu inte beslutad.
Beslutsunderlagt
Medborgarförslag från Berta Olofsson, Sollefteå
Förvaltningsyttrande 2015-03-05
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 27

KS/70/2013 (9)

Medborgarförslag – Låt leksaksmuseet ligga i Sollefteå
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:
Medborgarförslaget bifalls.
Frågan om att inrätta ett leksaksmuseum i Sollefteå är ännu inte beslutad.
Ärendebeskrivning
Från Maj-Lis Johansson, Sollefteå kom 2013-03-08 följande medborgarförslag.
Ärade politiker. Tänk inte tanken på att låta ett Leksaksmuseum försvinna från Sollefteå.
”Tomten” Yngve Sundkvist var Sollefteåbo och därför bör Leksaksmuseet ligga i Sollefteå.
Gör studiebesök på dessa platser; Företagarnas Hus, Telehuset fd, Posten fd,
Föreningsbanken eller på Hågesta, eller lokaler nära Textilarkivet på Nipan. Här finns
kanske utrymmen.
Se möjligheten för en utveckling av Sollefteå stad. Leksaksmuseet kan kompineras med
annan verksamhet. Visa att Sollefteå har en intressant historia.
Härifrån kommer flera författare, konstnärer, skådespelare, vasaloppsvinnare,
skidskyttevinnare. Kultur måste få kosta. Ta inträde, det gör andra museer. Tänk kreativt.
Fullmäktige remitterade ärendet till kommunstyrelsen för beredning 2013-04-29 § 24.
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet. Nämnden föreslår att
medborgarförslaget bifalls då frågan om placering av ett leksaksmuseum är utredd. Tanken
har hela tiden varit att placera museet i Sollefteåområdet där Sollefteåtomten verkade.
Frågan om att inrätta ett leksaksmuseum är dock för närvarande inte aktuell. Vid framtida
beslut om museets placering kommer medborgarförslaget att tas i beaktande.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i yttrande 2013-08-01 att förslaget bifalls mot
bakgrund av kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens yttrande .
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade därefter ärendet 2013-08-21 § 87 och
beslutade att återremittera det till kommunstyrelseförvaltningen i avvaktan på
demokratiberedningens medborgardialog och eventuellt inrättande av kulturhus. Ärendet
om ett eventuellt inrättande av kulturhus är inte avslutat.
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 27

Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Medborgarförslaget bifalls.
Kommunens avsikt är att placera museet i Sollefteåområdet där Sollefteåtomten verkade.
Frågan om att inrätta ett leksaksmuseum i Sollefteå är ännu inte beslutad. Vid framtida
beslut om museets placering kommer medborgarförslaget att tas i beaktande.
Förslag under allmänna utskottets sammanträde
Mattias Ahlenhed (ViSKB) föreslår att andra stycket och sista meningen i tredje stycket
styrks i kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Allmänna utskottet beslutar enligt detta förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Maj-Lis Johansson
Förvaltningsyttrande 2015-03-05
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allmänna utskott
§ 28

KS/119/2015 (2.4)

Överenskommelse om intraprenad mellan kommunstyrelsen och
Intraprenad Graningebyn för perioden 2015-2016
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
Överenskommelse om intraprenad träffas mellan kommunstyrelsen och Intraprenad
Graningebyn för perioden 2015-2016.
Kommunstyrelsens ordförande undertecknar överenskommelsen.
Ärendebeskrivning
Med anledning av ny organisation i Sollefteå kommun från och med 2015-01-01 finns
behov av att redigera pågående överenskommelse om intraprenad mellan tidigare vård- och
äldrenämnden och Graningebyn.
I dokumentet har i huvudsak följande ändringar gjorts:
- Som part i överenskommelsen har vård- och äldrenämnden ersatts med
kommunstyrelsen
- Uppgifter som förekommer under flera rubriker har sammanförts och skrivningar av
informativ karaktär som styrs av regelverk och lagstiftning har plockats bort
- Som arbetsgivarföreträdare har förvaltningschef ersatts med äldreomsorgschef
- Under punkt 5 ”Åtaganden” har uppgifter som rör köks- och restaurangverksamhet
samlats
- Under punkt 6 ”Ekonomi och verksamhet” har tillförts uppgift om att ledning och
styrning av verksamheten sker i Graningebyns ledningsgrupp
- Punkt 10 har ny rubrik ”Stödverksamhet” varför också förtydligandet om vilket stöd
som finns att tillgå plockats bort i tidigare bilaga 2. Intraprenaden omfattas av
samma stöd och på samma villkor som övriga verksamheter i kommunen.
- Överenskommelsens giltighetstid har ändrats till år 2015-01-01 – 2016-12-31
- I bilaga 1 har uppgifter för 2014 plockats bort och i samma bilaga har tillförts
uppgifter om de kostnader som ska inrymmas i tilldelad budget. Tidigare bilaga 2 har
därmed utgått.
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Forts. § 28
- I bilaga 2 (tidigare bilaga 3) har begreppet samverkansavtal ersatts med
överenskommelse eftersom det rör interna angelägenheter gällande hälso- och
sjukvårdsinsatser. Förtydligande har gjorts angående intraprenadchefens ansvar att
bemanna på ett sådant sätt att baspersonal kan utföra delegerade hälso- och
sjukvårdsinsatser.
- Två punkter har plockats bort som rör hur information till intraprenadchefen ska
organiseras eftersom intraprenadchefen jämställs med områdeschefer i den nya
organisationen och ingår i äldreomsorgens ledningsgrupp.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Överenskommelse om intraprenad träffas mellan kommunstyrelsen och Intraprenad
Graningebyn för perioden 2015-2016.
Kommunstyrelsens ordförande undertecknar överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2015-03-04
Förslag till överenskommelse om intraprenad
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 29

KS/239/2014 (1)

Kommunstyrelsens delegeringsordning, ändring och
komplettering
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
I delegeringsordningens ingress under rubriken ”Bestämmelser för kommunstyrelsens
delegering”, införs en ny punkt (13) med följande lydelse: Där personalchef anges som
delegat ersätts denne vid frånvaro av biträdande personalchef.
Tillägg, förtydliganden samt borttagande av ärenden i nu gällande delegeringsordning
fastställs enligt förvaltningens förslag.
Ärendebeskrivning
I samband med ny organisation beslutade kommunstyrelsen om ny delegeringsordning
2014-12-02, § 202. Det har nu uppmärksammats att några punkter saknas, att några
förtydliganden behövs samt att två punkter bör utgå.
Ändringar föreslås enligt bilaga och innebär i korthet följande:
Biträdande personalchef ersätter personalchef vid dennes frånvaro för att minska
sårbarheten vid beslut i personalärenden.
Intraprenadchef föreslås besluta om tillsvidareanställningar i intraprenaden för att
delegeringsordningen ska överensstämma med intraprenadöverenskommelsen.
Utskottet för samhällsutveckling föreslås i ny punkt, S345, ges mandat att besluta om större
nybyggnationer, ärenden som påverkar landskapsbilden samt om objekt högre än 20 meter.
Beslut S352 och S355 kompletteras med beslut om att anta kontrollplan samt att anta
kontrollansvarig. Punkterna S398 och S399 utgår eftersom de rör viten och ska beslutas av
kommunstyrelsen.
Punkterna U005, U006, U012b, U013b, U023 tillkommer och föreslås att delegeras till
utskottet för unga och lärande och avser ärenden som inte funnits med i tidigare
delegeringsordningar men där det framgår av skollagen att huvudmannen har ett ansvar.
Punkt U007 och U008 är att jämställa med Lex Maria-anmälningar i skolan och delegeras
här till verksamhetschef för medicinska insatser i skolhälsovården.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-03-17

Sida

28 (39)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 29
Punkterna V004, V005, V006 och V007 har delats upp i ansökningar och anmälningar där
anmälningar läggs på en högre delegatsnivå för att tydliggöra allvaret i inkomna
anmälningar som t.ex. kan röra barn som far illa.
V027 och V028 är nya punkter som möjliggör för verksamhetschef att utse ombud att föra
talan i förvaltningsdomstol i LVM och LVU-ärenden samt att föra talan i allmän domstol
när det gäller ansökningar om särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande
flyktingbarn. V049 och V051 har redigerats och ärendeprocesshandledare anges som
delegat. Enhetschef blir per automatik delegat i dennes frånvaro.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
- I delegeringsordningens ingress under rubriken ”Bestämmelser för kommunstyrelsens
delegering”, införs en ny punkt (13) med följande lydelse: Där personalchef anges som
delegat ersätts denne vid frånvaro av biträdande personalchef.
- Tillägg, förtydliganden samt borttagande av ärenden i nu gällande delegeringsordning
fastställs enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2015-03-04 med förslag till ändringar och tillägg i
delegeringsordningen
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 30

KS/61/2015 (11.3)

Samverkansavtal och medfinansiering avseende deltagande i
länsgemensamt strukturfondsprojekt för bredbandsutbyggnad,
Projekt Dig. 2020
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1 Samverkansantal Projektet Dig. 2020 godkänns.
2 Kommunstyrelsen avsätter 16 410 046 kr till medfinansiering av projektet. Av dessa
medel tas 14 194891 kr från reserverade medel för bredband samt 2 215 155 kr ur
Sollefteå Stadsnäts budget för projektledning.
3 Kommunen kommer att förskottera projektkostnaden. Av likviditetsskäl kan kortfristig
upplåning komma att krävas i väntan på utbetalning av investeringsbidragen.
Ärendebeskrivning
Tillgången till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social
utveckling. Regeringens utgångspunkt är att Sverige ska ha ett bredbandsnät i världsklass.
Ett viktigt mål som satts upp i den nationella bredbandsstrategin är att år 2020 bör 90 % av
alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund.
Västernorrland har förberett en länsgemensam kraftsamling för att förverkliga en fullt
utbyggd digital infrastruktur och nå regeringens bredbandsmål. En lång rad utmaningar och
problemområden beräknas kunna hanteras bättre om ökad samverkan och samordning sker
på regional och lokal nivå för en funktionell IT-infrastrukturutbyggnad i länet.
En regional samverkan för finansiering av en ortsammanbindande bredbandsutbyggnad är
centralt för att uppfylla målen till år 2020. Skälet för denna samverkan är att
marknadskrafterna i landsbygd och glesbygd inte bedöms vara tillräckligt starka för att en
utbyggnad verkligen ska ske i alla delar av länet. Länsstyrelsen har gemensamt med
samtliga kommuner i länet skapat en regional handlingsplan för en optimal och
kostnadseffektiv utbyggnad av ortsammanbindande fibernät för att uppfylla målen om
kapacitet och yttäckning.
Länsstyrelsen har, tillsammans med samtliga kommuner, tagit fram en gemensam
strukturfondsansökan. Denna ansökan är inskickad till tillväxtverket den 6 mars 2015.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 30
För att ge möjlighet till att färdigställa denna ansökan krävs att kommunerna beslutar om ett
fortsatt deltagande i arbetet och därmed också beslutar att medfinansiera projektet som
kallas ”Dig 2020”. Formellt detta sker genom undertecknandet av ett medfinansieringsintyg
och ett samverkansavtal som är tillsända respektive kommun.
Förvaltningens bedömning
För att förverkliga den målsättning Kommunfullmäktige fastställt, d.v.s. att anta de
nationella bredbandmålen om en 90-procentig bredbandstäckning, krävs extern
finansiering.
Det är därför viktigt att Sollefteå kommun deltar i det länsgemensamma arbetet, syftande
till att få tillgång till strukturfondernas olika finansieringsmöjligheter.
I de beräkningar som tagits fram kommer Sollefteå kommun, genom regionala fonden, få
tillgång till en total investeringsram uppgående till ca 57 mnkr. Medfinansieringen uppgår
till ca 16,4 mnkr. Av de 57 mnkr kommer ca 2,5 mnkr avsättas till länsstyrelsens
samordningsfunktion. Detta innebär att 54,5 mnkr kommer att vara tillgängliga för
utbyggnad av nya fibernät i kommunen.
Förvaltningens förslag
- Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Allmänna utskottet föreslå Kommunstyrelsen att
besluta att godkänna samverkansantalet för projektet Dig. 2020.
- Kommunstyrelsen föreslås även besluta att avsätta 16 410 046 kr till medfinansiering av
”Dig 2020”. Av dessa medel tas 14 194 891 kr från reserverade medel för bredband samt
2 215 155 kr ur Sollefteå stadsnäts budget för projektledning.
- Kommunen kommer att förskottera projektkostnaden. Av likviditetsskäl kan kortfristig
upplåning komma att krävas i väntan på utbetalning av investeringsbidragen.
Beslutsunderlag
Gemensam strukturfondsansökan
Samverkansavtal Projekt Dig. 2020
Förvaltningsyttrande 2015-03-06
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 31

KS/137/2015 (2.7)

Deltagande i Regionala Samverkansrådet i Västernorrland
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1 Sollefteå kommun bildar ett gemensamt organ kallat Regionala Samverkansrådet i
Västernorrland tillsammans med Landstinget Västernorrland, Härnösands, Kramfors,
Sundsvalls, Timrås, Ånges och Örnskölsviks kommuner. I rådet ska kommunernas
inflytande på de regionala utvecklingsfrågorna säkerställas
2 Sollefteå kommun antar förslag till överenskommelse
3 Regionala Samverkansrådet i Västernorrland startar sin verksamhet våren 2015.
4 Beslutet gäller under förutsättning att landstinget och länets övriga kommuner fattar
motsvarande beslut.
Ärendebeskrivning
Landstinget har ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen
från och med 2016. Det är regeringen som avgör frågan men inriktningen bedöms som klar
eftersom Statsministern redan i sin regeringsförklaring uttryckte att landsting som vill bilda
regioner ska få göra det.
I PM: "Ny roll för Landstinget" finns en beskrivning av vad övertagandet av det regionala
utvecklingsansvaret innebär. Den kommande regionstyrelsen (nuvarande
landstingsstyrelsen) kommer att ha det formella utvecklingsansvaret.
Stark regional utveckling bygger på den lokala utvecklingskraften. Samarbetet mellan
landstinget och kommunerna i länet blir därför en grundpelare i arbetet med det regionala
utvecklingsuppdraget. Formerna och innehållet i denna samverkan föreslås ske genom att
ett tydligt definierat forum för samverkan inrättas, Regionala Samverkansrådet i
Västernorrland.
Rådet bör bestå av representanter från respektive kommun i länet och representanter får
landstings-/regionstyrelsen. På detta sätt får kommunerna inflytande i processer inför beslut
i regionala utvecklingsfrågor.
Det är ännu oklart exakt när ansvaret övergår till Landstinget men det finns trots det en
önskan om att redan under 2015 inrätta rådet.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 31
Av dokumenten Överenskommelse om Regionala samverkansrådet i Västernorrland,
framgår uppgifter, sammansättning, former och ekonomi m.m.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
1. Sollefteå Kommun antar förslaget till överenskommelsen enligt bilaga.
2. Beslutet gäller under förutsättning att landstinget och länets övriga kommuner fattar
motsvarande beslut.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Landstinget Västernorrland 2015-02-26
PM: Ny roll för landstinget, övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret 2016,
2014-10-28
Överenskommelse om Regionala samverkan, 2015-02-09

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-03-17

Sida

33 (39)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 32

KS/142/2015 (4.4)

Medfinansiering av ESF-projekt UTAS – Utveckling Till Arbete
och Studier
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1 Projekt UTAS beviljas kontant kommunal medfinansiering om 1 miljon kronor,
fördelat över 32 månader.
2 Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto Medfinansieringsprojekt, ID 81360.
Ärendebeskrivning
Sollefteå kommun har via Reveljen ansökt om projektmedel inom Europeiska Socialfonden
”Sysselsättningsinitiativet för unga”. Vi hade i projektansökan använt delar av befintlig
personal, Maria Modin, Magnus Nilsson och Torbjörn Persson som en del av
medfinansieringen. Detta har ifrågasatts av ESF-rådets handläggare eftersom kriterierna för
denna utlysning inte tillåter kostnader för administrativ personal. Man efterfrågar därför en
kontant kommunal medfinansiering i projektet.
Projektet pågår under 32 månader med en projektomslutning uppgående till 11 891 812 kr
med ett ESF-stöd uppgående till 7 862 882 kr.
Kommunens kontanta insatts behöver uppgå till 1 000 000 kr totalt under projektperioden.
Resterande belopp kommer att utgöras av deltagarersättningar och en av Reveljen
finansierad Studie- och yrkesvägledare.
Förvaltningens förslag
- Projekt UTAS beviljas kontant kommunal medfinansiering om 1 miljon kronor, fördelat
över 32 månader.
- Medelsanvisning, ID 81360. Kommunstyrelsens medfinansieringsprojekt.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 33

KS/74/2015 (1.3)

Delgivningar
Allmänna utskottets/krisledningsnämndens beslut
Delgivningen noteras.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens dokument 2015-02-13 Utvärderingsrapport Regional samverkansövning
YRKURS delges krisledningsnämnden.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 34

KS/141/2015 (4.1)

Erbjudande från Junsele Djurpark
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1 Kommunen antar erbjudandet ”Kommunens dag i Junsele Djurpark” till en kostnad av
200 000 kronor.
2 Pengar tas ur kommunstyrelsens konto ID 81225 Oförutsedda utgifter.
Reservation
Bengt Sörlin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ärendebeskrivning
Besöksnäringen spås ha stor potential att växa i vår region och Sollefteå kommun beslutade
under 2014 att göra en strategisk satsning då man tillsammans med Örnsköldsviks,
Kramfors och Härnösands kommuner valde att investera i Höga Kusten Destinationsbolag
AB, vars syfte är att lyfta besöksnäringen och positionera Höga Kusten som destination.
Man kan redan nu se flera goda resultat av det arbete som Höga Kusten Destinationsbolag
AB har påbörjat, men för att vi ska nå framgång över tid och skapa fler arbetstillfällen i
besöksnäringen behöver vi fler ambassadörer som pratar gott om, och sprider en positiv
bild av våra tillgångar. Vi på näringslivsavdelningen ser en stor potential i att kommunens
anställda i och/eller alla medborgare skulle kunna bidra i en sådan process.
För att kunna vara en god ambassadör behöver man veta vad man pratar om, och då
behöver var och en av våra medborgare och/eller anställda få möjlighet att uppleva det som
är platsunikt för Sollefteå för att sedan kunna berätta det vidare.
En av våra mest platsunika resmålsanledningar, Junsele Djurpark, har utformat ett
erbjudande som kan bidra till att fler få uppleva och kan sprida bilden av vad
besöksnäringen i Sollefteå kommun har att erbjuda. Djurparken, som årligen har mellan 30
000 – 40 000 besökare, har stor utvecklingspotential och bidrar redan idag till ökade
intäkter för många andra närliggande entreprenörer. Växer djurparken så växer också
besöksnäringen och andra verksamheter runt omkring.
Genom att investera i något av Djurparkens erbjudanden bidrar kommunen till dess
fortsatta utveckling, som i sin tur gynnar såväl Djurparken, kommunen,
medborgare/anställda, det lokala näringslivet och besöksnäringen.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 34
Djuparkens erbjudanden
1 Kommunens dag i Junsele Djurpark. En dag där kommunen bjuder alla invånare på entré
till djurparken. Kostnad 200 000 kronor.
2 Kommundag för anställda i Sollefteå kommun. En dag där kommunen bjuder alla
anställa på entré till djurparken. Kostnad 200 000 kronor
3 Reklamplats i Djurparken. Kostnad 35 000 kronor per år
Förvaltningens bedömning
Näringslivskontoret ser positivt på erbjudandet från Djurparken men har inget utrymme i
budgeten för att genomföra ”Kommunens dag i Junsele Djurpark” och/eller ”Kommundag
för anställda i Sollefteå kommun”. Vi har inte heller budget att marknadsföra de föreslagna
aktiviteterna eller utforma/uppdatera den föreslagna marknadsplatsen.
Då de föreslagna aktiviteterna på olika sätt skapar värden för såväl Djurparken som
kommunen, medborgare/anställda, det lokala näringslivet och besöksnäringen vill
näringslivskontoret ändå lyfta in frågan till kommunstyrelsen för behandling och beslut.
Förvaltningens förslag
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om Sollefteå kommun
ska stödja och genomföra något av förslagen i erbjudandet från Junsele Djurpark.
Förslag under allmänna utskottets sammanträde
1 Tommy Svensson (S) föreslår att kommunen antar erbjudande 1
Mattias Ahlenhed (ViSKB) biträder detta förslag
2 Bengt Sörlin (M) föreslår att kommunen antar erbjudande 2
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar enligt
Tommy Svensson (S) förslag.
Beslutsunderlag
Erbjudande från Junsele Djurpark
Förvaltningens yttrande 2015-02-27
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 35

KS/120/2015 (4.10)

Återställande av negativt balanskravsresultat från 2014
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:
1 Åtgärdsplan för att återställa det negativa resultatet från 2014 fastställs.
2 4,5 mnkr återställs under 2015, 2 mnkr under 2016 samt 1,9 mnkr under 2017.
Därmed är resultatet återställt vid utgången av 2017.
Ärendebeskrivning/yttrande
Så snart en kommun redovisar ett negativt resultat så ställer lagen krav på att en åtgärdsplan
skall presenteras för hur underskottet skall återställas inom närmast följande tre års period.
Sollefteå Kommun redovisar ett negativt resultat på 11,9 mnkr för 2014, varav
3,5 mnkr avser kostnader av engångskaraktär vilket långsiktigt minskar kommunens
kostnader, det som i den så kallade balanskravsavstämningen skall återställas är således
8,4 mnkr.
Utöver det omfattande arbete som bedrivs för att få verksamheternas budgetar i balans
behövs ytterligare åtgärder eller ekonomiska effekter på 8,5 mnkr för att säkerställa ett
positivt resultat.
Ekonomiavdelningen föreslår följande åtgärder/resultateffekter för återställande av hela
underskottet till och med 2017.
Åtgärdsplan
2015:
I bokslutet 2014 kostnadsfördes 27,8 mnkr i pensioner enligt underlag från KPA, en
slutberäkning visar att den faktiska kostnaden var 25,3 mnkr. Vilket betyder att
2,5 mnkr återförs på resultatet 2015.
Skatteprognosen enligt SKLs cirkulär 15:07 visar på 14 mnkr mer i skatter och bidrag för
2015 än budgeterat. Den risk vi ser i Sollefteå Forsen på grunda av de låga priserna utgör
12 mnkr på helåret för 2015. Sammantaget ger det 2 mnkr i förbättrat resultat.
2016:
En minskning av ambitionsnivån på kontot ”Pott särskilda satsningar” med 2 mnkr skulle
förbättra resultatet med motsvarande
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 31
2017:
En minskning av ambitionsnivån på kommunstyrelsens konto ”Pott särskilda satsningar”
med 1,9 mnkr skulle förbättra resultatet med motsvarande.
Enligt ovan är då resultatet återställt vid utgången av 2017, med 4,5 mnkr under 2015, 2
mnkr under 2016 samt 1,9 mnkr under 2017.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
- Åtgärdsplan för att återställa det negativa resultatet från 2014 fastställs.
- Resultatet är enligt föreslagen åtgärdsplan återställt vid utgången av 2017;
4,5 mnkr återställs under 2015, 2 mnkr under 2016 samt 1,9 mnkr under 2017.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2015-03-09
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 36

KS/65/2015 (4)

Ekonomisk uppföljning
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet har fått ta del av arbetsmaterial/förslag för att minska kostnaderna
innevarande år samt 2016 och 2017.
Diskussionen fortsätter i samband med fördjupad bokslutsanalys den 9 april.
Ärendebeskrivning
Ekonomichefen redovisar möjliga besparingsförslag inom de olika verksamheterna och
vilken effekten förslagen får 2015, 2016 och 2017. Förslaget är ett arbetsmaterial och är
inte politiskt förankrat.
Förslaget ska tas upp i centrala samverkansgruppen den 25 mars då facken informeras.
Förutom ekonomichefen informerar också huvudenhetscheferna Örjan Abrahamsson,
Hans-Åke Eriksson och Tomas Alsfjell.
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