PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-21
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Datum

2015-04-21

Tid

Kl. 08.00 – 12.30

Plats

Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Johnny Högberg, kommunchef
Britta Själander, sekreterare
Ulla Ullstein, kommunplanerare, § 38
Malin Lidström, personalsekreterare, § 39
Agneta Sundqvust Högberg, personalstrateg, § 40, 41
Åke Gullersbo, avdelningschef mark och trafik, § 42
Jonas Ögren, ingenjör mark, § 42
Jonny Ohlsson, kostchef, § 43, 44
Tomas Alsfjell, stf kommunchef, § 48

Underskrifter

Sekreterare ...............................................................
Britta Själander

Ordförande ...............................................................
Elisabet Lassen

Justerare

...............................................................
Bengt Sörlin

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-04-21

Anslaget

sätts upp 2015-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

.................................................................. /Ulla Johansson
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Närvaro- och tjänstgöringslista
Namn

Närvaro

Tjg.
ers.

Reservation

Anteckningar

§

Ledamöter
Elisabet Lassen (S)

X

Åsa Sjödén (S)

X

Tommy Svensson (S)

-

Mattias Ahlenhed (ViSKB)

X

Bengt Sörlin (M)

X

Ordförande

Justerare

Ersättare
Cathrin Näsmark (S)

-

Kim Lundin (S)

X

Ulf Breitholtz (V)

X

Johan Andersson (C)

X

Gunilla Fluur (ViSKB)

X

X

Val av justerare
Bengt Sörlin (M) väljs till justerare.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Dagordning
Ärende

Paragraf

Sida

1

Val av justerare

2

Muntliga informationer
- Årets löneöversyn ..............................................................................

37

4

3

Ekonomisk uppföljning UTGÅR .........................................................

-

-

4

Remiss - Nya Natura 2000-områden samt ändringar i befintliga
Natura 2000-områden .........................................................................

38

5

5

Uppföljning av mångfalds- och jämställdhetsarbetet 2014 ..................

39

9

6

Organisation för folkhälsoarbetet .........................................................

40

11

7

Remiss – Betänkandet Mer gemensamma tobaksregler
(SOU 2015:6) ......................................................................................

41

13

8

Utredning - Bildande av kommunal lantmäterimyndighet ...................

42

14

9

Medborgarförslag – Ekologisk mat i Sollefteås skolor och omsorg ....

43

17

10

Utredning av kostverksamheten ...........................................................

44

21

11

Reglemente för revisorerna ..................................................................

45

22

12

Motion – Minskat kommunalt mottagande av asylsökande .................

46

23

13

Motion – Utredning angående kostnader för asylmottaging ................

47

25

14

Sollefteåforsen – Förändring av E.ON-koncernens verksamhet ..........

48

28

15

Reglemente för konsumentdelegationen, ändring ................................

49

29

16

Policy för en rökfri arbetstid (tidigare benämnd Tobakspolicy) ...................

50

30

17

Reglemente för uppvaktningar av medarbetare och förtroendevalda ..

51

32

Revidering av dagordning
Punkten 3 Ekonomisk uppföljning utgår
Punkterna 16 Tobakspolicy och 17 Reglemente för uppvaktningar tillkommer
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 37

KS/67/2015 (2.2)

Muntlig information
Allmänna utskottets beslut
Informationen noteras.
Löneöversyn 2015
Lars-Olov Wengelin, personalchef, informerar om avtalen för de olika
arbetstagarområdena, tidsplanen för löneöversynen, årets löneutfall m.m. Den nya lönen
kommer att betalas ut i april.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 38

KS/187/2015 (2.9)

Remiss - Nya Natura 2000 områden samt ändringar i befintliga
Natura 2000 områden
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet antar förvaltningens yttrande som sitt.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen ska enligt uppdrag från regeringen lämna förslag på nya Natura 2000områden.
Länsstyrelsen kommer att till Naturvårdsverket redovisa sitt förslag våren 2015. Därefter
går Naturvårdsverket igenom länsstyrelsens förslag och redovisar till regeringen som till
EU-kommissionen i Bryssel föreslår vilka ytterligare områden Sverige föreslår till Natura
2000.
Länsstyrelsen ger via remiss kommunen möjlighet att lämna synpunkter på sitt förslag på
nya områden, utökningar samt ändringar i befintliga områden. Alla områden är befintliga
eller blivande naturreservat. Synpunkter önskas senast 2015-04-23.
De områden i remissen som berör Sollefteå kommun är:
Bjursjöberget - Hålldammsbergets naturreservat,
Björnberget -Västeråsbodarna,
Horntjärnbergets naturreservat
Lill-Brännkullen
Midskogens naturreservat
Nävernäsan
Tvärmyren samt
Älggårdshöjden NV om Oringsjö.
Bakgrund
Natura 2000 och Europa. Natura 2000 är ett europeiskt ekologiskt nätverk av värdefulla
naturområden inom EU. Natura 2000-nätverket har upprättats med stöd av EU:s
fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv.
I dessa naturområden skall särskilt utpekade naturtyper, växt- och djurarter bevaras.
Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden så att deras naturvärden
bevaras för framtiden. Skapandet av Natura 2000 är EU:s viktigaste strategi för att bevara
biologisk mångfald i unionen.
Justerarnas signatur
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 38
Natura 2000 och Sverige. Urvalet av Natura 2000-områden är en viktig grund för att
bevara ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige. Majoriteten av Natura 2000områdena är skyddade som nationalpark eller naturreservat, men ytterligare områden
kommer att behöva fullständigt skydd som naturreservat.
Det svenska nätverket omfattar områden som alvarmarker på Öland, bohusländska fjordar,
frodiga rasbranter i Östergötland och ödsliga myrar i Norrbotten. Här finns även Tivedens
urskogar och Sarekmassivets vidder.
Flera områden är utvalda därför att de är viktiga livsmiljöer för hotade arter. Exempel på
hotade arter är Läderbaggen som trivs i Östergötlands ekhagar, nornan som blommar i
norra Sveriges barrskogar och rördrommen som ropar i Skånes sjövassar.
Natura 2000 och Västernorrlands län. Länsstyrelsen har tidigare föreslagit och regeringen
har beslutat om 122 områden i länet. Totalt utgör dessa områden en areal på nästan 50 000
hektar.
Några exempel på områden som ingår i Natura 2000 är Skuleskogens nationalpark och
Helvetesbrännans naturreservat med stora arealer opåverkade naturskog, Stornäset med
betade havsstrandängar och Lillsjöslåttern som är en välbevarad siläng.
Ungefär 60 % av alla Natura 2000-områden är naturreservat. Länsstyrelsen har tagit fram
"bevarandeplaner" som ligger till grund för skydd, skötsel och framtida
tillståndsprövningar. Hela nätverket Natura 2000 skall vara färdigbyggt inom de närmaste
åren.
Den svenska lagstiftningen ändrades den 1 juli 2001 för att genomföra skyddet av Natura
2000-områdena. Natura 2000 regleras enligt 7 kap 27-29 §§ miljöbalken. Ingrepp inom
eller i närheten "som på ett betydande sätt kan påverka miljön" i ett Natura 2000 område
kräver tillstånd vanligtvis från länsstyrelsen. Tillstånd kan endast lämnas om verksamheten
inte skadar livsmiljöer eller försvåra bevarandet av de arter som ska skyddas i nätverket. I
särskilda fall kan dock tillstånd lämnas av regeringen.
Några verksamheter som kan kräva tillstånd enligt Natura 2000 är skogsbruk, grävarbeten,
markavvattning och täkter.
I vattenmiljöer kan muddringar, nya bryggor och fiskinplanteringar behöva prövas.
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2015-04-21
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 38
Förvaltningens bedömning
Det är av stor vikt att bevara värdefulla naturområden med arter eller naturtyper inom
kommunen, länet och landet.
Aktuell förteckning över befintliga Natura 2000- områden i Sollefteå kommun enligt
Länsstyrelsen Västernorrland 2015-04-14
SITECODE

SITE_NAME

Skydd

SE0710150
SE0710194
SE0710065
SE0710186
SE0710187
SE0710184
SE0710165
SE0710222
SE0710151
SE0710161

Djupdalen
Fransmyran
Gideåbergsmyrarna
Högberget
Jättjärn
Lill-Mårdsjöbäcken
Lövlund
Nipor i Myre
Nipsippan i Nässjö by
Nipsippan vid Krången
Nordsjövikarna i
Faxälven
Oringsjö/Mo-Långsjön
Prästflon
Ravin i Holme
Ruskhöjden
Rågsvedjeberget
Stensjöflon
Storkälen
Stormyran vid Äxingen
Sör-Skirsjöberget
Vällingsjö urskog

Blivande naturreservat

SE0710207
SE0710146
SE0710060
SE0710206
SE0710088
SE0710070
SE0710149
SE0710062
SE0710205
SE0710111
SE0710044

Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat

Naturreservat
Naturreservat
Biotopskydd
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat

De områden som berörs i remissen för Sollefteå kommun är:
Bjursjöberget- Hålldammsbergets naturreservat,
Björnberget Västeråsbodarna blivande naturreservat,
Horntjärnbergets naturreservat,
Lill-Brännkullen blivande naturreservat,
Midskogens naturreservat,
Nävernäsan blivande naturreservat,
Tvärmyren blivande naturreservat,
Älggårdshöjden NV om Oringsjö blivande naturreservat.
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Hektar

495,95
411,92
139,06
191,69
52,37
1,23
33,22
4,44
1,77
3,84
6,00
196,67
70,06
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841,58
92,20
35,45
71,08
229,24
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 38
Förvaltningens förslag till yttrande
Nävernäsan ligger sydväst om område 9 Fängsjön i kommunens fördjupade översiktsplan
Vindbruk i Sollefteå kommun 2008-12-15 § 155. Område 9 Fängsjön är utpekat som
område lämpligt för storskalig vindkraftetablering förutsatt att samförstånd nås mellan
berörd rennäring och vindkraftetablerare.
Nävernäsan ligger sydväst om utpekat riksintresse vindbruk.
Nävernäsan, det blivande naturreservatet, ligger sydväst om Forsca AB:s planerade
vindkraftspark vid Fängsjön. (Inledningsvis ingick en del av Nävernäsans område i
projektområdet, dock med uttalad inriktning att inga vindkraftverk skulle placeras inom
denna del av området.)
Bildandet av naturreservat sker i samarbete med markägaren.
De främsta skälen, enligt remissen, till medtagande av Nävernäsan i Natura 2000-nätverket
är förekomsten av naturtypen västlig taiga (9010), en öppen myr (7140) samt förekomst av
större barkplattbagge (1925).
Kommunen ser att syftet med att området ingår i Natura 2000 och reservatsbildning är att
bevara ett område med höga skogliga naturvärden.
Kommunen konstaterar att dessa värden kan bevaras och skötas utan inverkan från en
eventuell etablering av vindkraftpark norr om området.
Övrigt
Det är av vikt att alla markägare och samebyar som berörs av förslagen är informerade.
Kommunen antar att sändlistan säkrar denna information.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att sända förvaltningens
yttrande till Länsstyrelsen Västernorrland.
Beslutsunderlag
Remiss från länsstyrelsen 2015-03-23
Förvaltningsyttrande 2015-04-13
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 39

KS/182/2015 (10.7)

Uppföljning av mångfalds- och jämställdhetsarbetet 2014
Allmänna utskottets beslut
Dokumentet revideras enligt ordförandens förslag.
Utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Uppföljningen av mångfalds- och jämställdhetsarbetet för 2014 godkänns
2. Verksamheterna uppmanas att fortsätta med aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete i
form av utbildning i Mångfaldspolicyn, beslutad av fullmäktige 2013-12-16 § 182
3 Verksamheterna uppmanas att arbeta med samt förbättra mångfalds- och
jämställdhetsintegrering i den dagliga verksamheten.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens jämställdhetsarbete och för att en
jämställdhetspolicy upprättas och hålls uppdaterad. Jämställdhet bildar grunden för allt
personalpolitiskt arbete i kommunen. Kunskap och förståelse för jämställdhetsfrågor ska
finnas på alla nivåer och i alla sammanhang i organisationen.
Varje förvaltning upprättar en jämställdhetsplan för sin verksamhet. Förvaltningarna ska i
sin verksamhetsplanering aktivt arbeta med jämställdhetsåtgärder utifrån den inriktning
som fastställs i kommunens mångfaldspolicy.
Enligt Diskrimineringslagens 3:e kap. § 13 ska arbetsgivaren varje år upprätta en plan för
sitt jämställdhetsarbete och den ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt kap. 3,
4 – 9 § § diskrimineringslagen som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av
dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande
året.
Enligt § 13 ska det även göras en redovisning och en utvärdering av hur de planerade
åtgärderna genomförts.
Centrala samverkansgruppen har sammanfattat redovisningen från förvaltningarnas
jämställdhetsarbete 2014.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Fors. § 39
Kommunstyrelseförvaltingens förslag till beslut
1 Uppföljningen av mångfalds- och jämställdhetsarbetet för 2014 godkänns efter
revidering.
2 Verksamheterna uppmanas att fortsätta med aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete i
form av utbildning i Mångfaldspolicyn, beslutad av fullmäktige 2013-12-16 § 182
3 Verksamheterna uppmanas att beakta mångfalds- och jämställdhetsintegrering i den
dagliga verksamheten.
Förslag under allmänna utskottets sammanträde
1 Kommunstyrelseförvaltningens förslag
2 Ordföranden föreslår följande ändringar i dokumentet
- Punkten 3 i förslag till beslut ändras till:
Verksamheterna uppmanas att arbeta med samt förbättra mångfalds- och
jämställdhetsintegrering i den dagliga verksamheten.
- Meningen inom parentes under rubriken i redovisningen kompletteras med utdrag ur
(Paragraferna hänvisar till utdrag ur diskriminäringslagen)
Utskottet beslutar enligt dessa förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2015-04-07
Centrala samverkansgruppens sammanfattande redovisning för förvaltningarnas
jämställdhetsarbete 2014

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-21

11 (33)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 40

KS/181/2015 (2.7)

Organisation för folkhälsoarbetet
Allmänna utskottets beslut
Dokumentet kompletteras enligt Mattias Ahlenheds (ViSKB) förslag.
Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ny organisation för folkhälsoarbetet i Sollefteå kommun fastställs enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2 Kommunen ska arbeta för fortsatt utveckling av det förebyggande folkhälsoarbetet i
samverkan med Landstinget Västernorrland, Räddningstjänstförbundet Höga kusten Ådalen och Polismyndigheten.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av förvaltningschefsgruppen togs under våren 2014 fram ett förslag till ny
folkhälsoorganisation. Förslaget har nu anpassats till den nya politiska organisationen.
I begreppet folkhälsa innefattas även brottsförebyggande arbete under ledning av
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), våld i nära relationer (ViNR) och förebyggande arbete
mot alkohol-, narkotika-, dopning och tobak (ANDT).
Förvaltningens bedömning
Erfarenheter från andra kommuner visar att det finns ett antal framgångsfaktorer för ett
långsiktigt folkhälsoarbete: Politisk vilja och handlingskraft, stöd och engagemang från
kommunledning samt kontinuerlig uppföljning och utvärdering av insatser. En annan viktig
förutsättning är att befattningen folkhälsosamordnare får ett tydligt uppdrag och mandat att
samordna arbetet och tillräcklig arbetstid för uppdraget. Ytterligare en framgångsfaktor är
att det i kommunen finns en gemensam samsyn, styrning och struktur i folkhälsoinsatserna
och att olika arbetsgrupper arbetar med konkreta aktiviteter.
Andra viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt lokalt förebyggande arbete är ett nära
samarbete med andra aktörer i kommunen t.ex. landstinget, polisen, räddningstjänsten,
studieorganisationer, gym- och träningsanläggningar och ideella föreningar.
Förslaget till ny organisation med styrgrupp, referensgrupp och ett antal arbetsgrupper
kommer att underlätta det framtida folkhälsoarbetet.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 40
I ANDT-avtalet 2015 med länsstyrelsen förutsätts fortsatt utveckling av organisationen och
deltagande i utbildning, nätverk m.m. av ledamöter från olika grupper. Inom området våld i
nära relationer pågår såväl nationellt som regionalt ett arbete där kommunen förutsätts
medverka med lokala aktiviteter.
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till beslut
- Ny organisation för folkhälsoarbetet i Sollefteå kommun fastställs enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
- Sollefteå kommun ska arbeta för fortsatt utveckling av det förebyggande folkhälsoarbetet i
samverkan med Landstinget Västernorrland, Räddningstjänstförbundet Höga kusten Ådalen och Polismyndigheten.
Förslag under utskottets sammanträde
1 Kommunstyrelseförvaltningens förslag
2 Mattias Ahlenhed (ViSKB) föreslår följande komplettering:
Under avsnittet Styrgrupp, tredje stycket: Styrgruppen ska bestå av… tillförs som sista
punkt • Representanter för civilsamhället
Utskottet beslutar enligt dessa förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2015-04-07
Förslag 2015-04-08 – Organisation för folkhälsoarbetet i Sollefteå kommun
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 41

KS/188/2015 (2.9)

Remiss – Betänkande Mer gemensamma tobaksregler
(SOU 2015:6)
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt.
Ärendebeskrivning
Kommunen har fått möjlighet att lämna synpunkter på delbetänkande angående ”mer
gemensamma tobaksregler ”. Tobaksdirektivsutredningen uppdrag är att lämna förslag
angående det nationella genomförandet av EU:s tobaksproduktivdirektiv som innebär
reglering medlemsstaternas lagar och författningar om tillverkning, presentation och
försäljning av tobaksvaror, minskning av illegal handel med tobaksvaror m.m.
Tobaksproduktdirektivet ska vara genomfört i EU senast 20 maj 2016.
Förvaltningens bedömning
Ur ett folkhälsoperspektiv är tobaksprodukter hälsofarliga i större eller mindre omfattning
och reglering av produkterna är nödvändig. Det är viktigt att skydda nuvarande befolkning
och framtida generationer mot hälsomässiga, miljö- och ekonomiska konsekvenser av
tobaksbruk och tobaksrök.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande
Sollefteå kommun anser att det ur ett folkhälsoperspektiv är positivt att det inom EU finns
- mer gemensamma regler angående tobak och tobaksrelaterade produkter
- att medlemsstaterna begränsar användning av tobaksprodukter
Avsnitt 9 Hälsovarningar och produktpresentation
Sollefteå kommun instämmer i förslag om skärpta krav på hälsovarningar på
tobaksförpackningar och att märkningen på förpackningarna inte får hänvisa till smak,
dofter m.m.
Avsnitt 12 Örtprodukter för rökning
Instämmer i förslaget om att örtprodukter för rökning ska förses med hälsovarning och att
dessa produkter regleras i lagstiftning.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2015-04-13 med förslag till yttrande
Justerarnas signatur
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KS/192/2015 (2.9)

Utredning – Bildande av kommunal lantmäterimyndighet (KLM)
Allmänna utskottets beslut
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Ärendebeskrivning
Till följd av Lantmäteriets beslut om att lägga ner sin verksamhet i Sollefteå, har frågan om
en kommunal lantmäterimyndighet (KLM) väckts.
Mark och Trafik har genomfört en förstudie för att skapa en uppfattning om vilka krav som
ställs på en kommun som önskar ansöka om att bilda KLM och vilka förutsättningar
Sollefteå kommun har för att kunna möte upp de krav som ställs.
39 kommuner har idag KLM.
Utredningens direktiv
Utredningen ska lämna ett underlag till fullmäktige för ställningstagande till en ansökan
om att inrätta KLM.
I det material som utredningen redovisar ska särskilt belysas:
- Redogörelse för hur villkoren enligt 2 § Lag (1995:1393) om kommunal
lantmäterimyndighet uppfylls
- Förslag till KLM-organisation och ansvar inom kommunen
- Bedömning av verksamhetens volym och ekonomi
- Bedömning av risker
- KLM-verksamheten ur ett medborgarperspektiv
- Fördelar för samhällsbyggnadsprocesserna
- Förslag till tidplan.
Lag om kommunal lantmäterimyndighet
I lagen om kommunal lantmäterimyndighet, ställs följande fram krav för att beviljas
tillstånd:
1 att myndigheten kommer att få hela kommunen som sitt verksamhetsområde
2 att myndighetens arbetsuppgifter väsentligen kommer att begränsas till
förrätningsverksamhet och myndighetsservice i anslutning till förrättningsverksamheten
3 att myndigheten kommer att få en för ändamålet lämplig organisation och en
verksamhet som kan beräknas få tillräcklig omfattning för att nödvändig kompetens ska
kunna upprätthållas
Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-21

15 (33)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 42
4 att minst två tjänstemän inom myndigheten kommer att ha den kompetens och
erfarenhet som krävs för att handlägga förrättningar
5 att myndighetens informationssystem kommer att få en sådan teknisk standard som
säkerställer det informationsutbyte mellan stat och kommun som behövs inom
lantmäteriområdet.
Ekonomisk bedömning
De senaste fyra åren (2011-2014) har Lantmäteriet i Sollefteå haft ett genomsnittligt
ärendeantal, inom Sollefteå kommun, på ~105st ärenden/år. I genomsnitt har dessa ärenden
genererat intäkter på ~25 000kr/ärende. Detta ger alltså en årsomsättning på ~2,625 mnkr.
Dessa siffror baseras enbart på ärenden som är registrerade, avslutade samt debiterade inom
respektive kalenderår.
Ärendena som lantmäteriet handlägger löper i olika stor utsträckning över årsskiftena och
siffrorna för debiterade kostnader för respektive år, oberoende antal ärenden, visar på en
årsomsättning på ~3-4mnkr.
Man kan förvänta sig att gå med underskott de första 1-2 åren men allt eftersom
ärendebanken byggs upp kommer också årsomsättningen att öka.
Uppskattade kostnader
- Utredning samt ansökan om KLM
Konsultkostnader

150 000 kr

- Uppstart av KLM oktober-december:
Personalkostnader (2 personer)
IT-system och programvara
Lokaler
Totalt

300 000kr
100 000kr
30 000kr
580 000kr

Bedömning
Genom att inrätta KLM kan plan-, bygg- och fastighetsbildningsprocessen förenklas och
förkortas. Samtidigt ges möjlighet till utökad service och bättre tillgänglighet för
medborgarna och kommunens näringsidkare i fråga om lantmäteri- och fastighetsrättslig
kompetens. En samlad organisation ger också förutsättningar för enklare och snabbare
remisser och effektivare hantering i genomförandefrågor.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta om en utredning ska genomföras.
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Förslag under utskottets sammanträde
Mattias Ahlenhed (ViSKB) föreslår att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag
till beslut.
Utskottet beslutar enligt detta förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mark och Trafik 2015-04-01
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KS/255/2014 (2)

Medborgarförslag – Ekologisk mat i Sollefteås skolor och omsorg
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:
1 Förslaget att ha som mål att 50 procent av maten ska vara ekologisk inom kommande
mandatperiod avslås.
När man jobbar mot mål bör målen vara realistiska och nåbara. Att t.ex. sätta ett mål att
ha 50 procent ekologisk mat till 2018 är mer att betrakta som en vision för framtiden.
2014 var cirka 22 % av kommunens matprodukter ekologiska. Detta är inte tillräckligt
men vi arbetar aktivt för en högre andel.
2 I övrigt anses medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelseförvaltningen har redan genomfört många av de förslag som lämnas och
arbetet kommer att fortsätta i den nya kostorganisationen.
Ärendebeskrivning
Elisabet Norén, Birgitta Gullberg och Maria Norgren har lämnat följande
medborgarförslag.
Det finns ett riksdagsbeslut, att andelen ekologisk mat i Sverige skulle vara 25 procent
redan 2010. I Sollefteå kommun har man 2014 en andel om bara cirka 10 procent.
Maten i skolorna och inom omsorgen är central såväl i ett folkhälsoperspektiv som i ett
klimat- och miljöperspektiv.
Sollefteå och Kramfors kommuner har ett gemensamt upphandlingsavtal för sina offentliga
kök. I Kramfors har man idag uppnått 27 procent och förslag finns att nå upp till 50
procent ekologisk mat inom kommande mandatperiod. Ett mål som borde vara lika
angeläget och rimligt för Sollefteå kommun.
För att möjliggöra en sådan strategi föreslås en samlad kostorganisation, dvs. med en
kostchef med rätt kompetens och med fullt budgetansvar och personalansvar. Vars uppdrag
ska vara att leverera mat av hög kvalitet till kommunens skolor och omsorg, med en fredad
budget för råvaruinköp för att säkra de offentliga kökens viktiga roll för folkhälsan och för
klimatsmart matproduktion. Samt att ha som mål att 2020 nå upp till 50 procent ekologisk
mat i de offentliga köken.
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Sollefteå kommun har i sina senaste upphandlingar tillsammans med Kramfors kommun
jobbat för att öppna upp ett ekologiskt sortiment för avropande enheter.
I Sollefteå har vi en ökande andel ekologiska produkter för varje år, vilket är positivt även
om vi inte har uppnått riksdagens mål. Det är en viktig fråga som lyfts och som bör
betraktas ur olika perspektiv.
2014 var cirka 22 % av kommunens matprodukter ekologiska. Detta är inte tillräckligt men
vi arbetar aktivt för en högre andel.
Det är viktigt att definitionen av ekologiska produkter är klar och att man har förståelse för
t.ex. lokala leverantörers möjlighet att producera och leverera sådana.
För att nå ett resultat med en väldigt hög andel ekologiska produkter, bör det i kommande
upphandling definieras på artikelnivå att det ska vara ekologiska produkter. Konventionella
produkter bör då aktivt väljas bort för att få fram ett så kostnadsvänligt anbud som möjligt.
I samband med ny tjänstemannaorganisation från 2015-01-01 anställde kommun en
kostchef. Ett av de första uppdragen till kostchefen var just att utreda hur
kostorganisationen kan bli smart, smidig och kostnadseffektiv. Det arbetet pågår nu för
fullt.
Den nya kostchefen har fr.o.m. 2015-04-01 ett övergripande ansvar för personal, budget
och verksamhet i de delar som tidigare legat ute i verksamheterna. En samlad
kostorganisation underlättar uppföljning av mål och att vidta åtgärder där det behövs för att
uppnå tidigare målbilder.
När det gäller övergripande mål för verksamheten är det kommunfullmäktige som beslutar
om dessa. Kramfors har t.ex. satt ett mål på 50 % ekologiska produkter, detta mål är oerhört
ambitiöst men kommer detta att nås?
När man jobbar mot mål i verksamheten bör de vara realistiska och nåbara annars är det
mer en vision för framtiden, inget mål. Det bör också göras en analys av vilka merkostnader
dessa mål skulle innebära och tillsätta medel för att nå målen.
Ett gott samarbete mellan politiker, kostverksamhet och upphandling ökar möjligheterna
för att sätta realistiska, nåbara mål som inte suboptimerar andra beslut i verksamheten. På
så sätt kan vi säkra en ökande andel ekologisk mat till kommunens skolor och omsorg.
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Förvaltningens bedömning
Verksamheten har i den nya organisationen tillsatt en kostchef med övergripande ansvar för
verksamhet, budget och personal.
Den nya organisationen bedöms inom kort uppnå målet på 25 % ekologisk mat i våra kök.
De framtida mål som sätts bör vara en ökad ambitionsnivå samtidigt som vi även beaktar
andra viktiga områden inom kostverksamheten.
Del av besparingar i den nya organisationen skulle kunna avsättas för att snabbare nå
önskade mål.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
- Medborgarförslaget är besvarat.
- Kommunstyrelseförvaltningen har redan genomfört många av de förslag som lämnas och
arbetet kommer att fortsätta i den nya kostorganisationen.
Förslag under utskottets sammanträde
1 Kommunstyrelseförvaltningens förslag
2 Elisabet Lassen (S) föreslår att beslutsmeningen ändras till:
- Förslaget att ha som mål att 50 procent av maten ska vara ekologisk inom kommande
mandatperiod avslås.
När man jobbar mot mål bör målen vara realistiska och nåbara. Att t.ex. sätta ett mål att
ha 50 procent ekologisk mat till 2018 är mer att betrakta som en vision för framtiden.
2014 var cirka 22 % av kommunens matprodukter ekologiska. Detta är inte tillräckligt
men vi arbetar aktivt för en högre andel.
- I övrigt anses medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelseförvaltningen har redan genomfört många av de förslag som lämnas och
arbetet kommer att fortsätta i den nya kostorganisationen.
Förslaget biträds av Mattias Ahlenhed (ViSKB) och Johan Andersson (C)
Utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag med Elisabet Lassens ändring.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Elisabet Norén, Birgitta Gull berg och Maria Norgren
Förvaltningsyttrande 2015-04-07
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KS/7/2015 (2.9)

Utredning av kostverksamheten
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1 En utredning görs över vilka förutsättningar och vilka ökade hyreskostnader det skulle
medföra för verksamheten att återta tillagning av måltider för äldreomsorgen till egen
regi.
2 Inga förändringar görs avseende den upphandlade måltidstjänsten för Nipanskolan och
Hågestagymnasiet i avvaktan på den gymnasieutredning som pågår.
När kommunfullmäktige har fattat ett långsiktigt beslut i gymnasiefrågan bör frågan
lyftas igen.
3 Tillagningsköken i skolor och förskolor ska vara kvar så långt det är möjligt.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att utreda hur kostorganisationen ska
kunna bli smart, smidig och kostnadseffektiv. Utredningen fokuserar på några områden
som genom politiska beslut visar på en inriktning för verksamheten. Utredningen
presenteras i rapportform.
Kostnaderna och förutsättningarna för att bedriva en tillagning i Solgårdens kök är i
dagsläget osäkra. För att överta verksamhet från Kökett så krävs ett produktionskök med
kapacitet för ca 200 000 portioner. Om det överhuvudtaget är möjligt samt vilka
investeringskostnader som skulle behöva göras bör utredas noggrant genom en projektering
med avsatta medel. Skulle förutsättningarna finnas är uppfattningen att verksamheten skulle
kunna bedrivas med en besparing på 2-3 miljoner i egen regi.
Vi kan se att i samband med att måltiderna för gymnasiet lades ut på entreprenad har de
totala kostnaderna för gymnasiets kost ökat. Detta beror på att vi har kvar en del av
verksamheten i egen regi på Gudlav Bilder. Möjligheterna finns att producera måltiderna
för Hågesta på GB om det fanns ett mottagningskök. De utökade hyreskostnaderna skulle
uppskattningsvis uppgå till ca 1 miljon per år i 6 år.
Kosten berör många och är ofta en del av den pedagogiska verksamheten i de lägre
åldrarna. At känna doften av nylagad mat väcker sinnena och skapar nyfikenhet. Detta
uppnås inte lika väl när maten levereras från ett produktionskök och mottagningskök bör
därför bara nyttjas när förutsättningarna inte medger annat.
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Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att de förväntade ekonomiska
besparingarna på ett återtagande av äldreomsorgens kostverksamhet i Kökett motiverar att
man noggrant utreder förutsättningarna för detta. När de ekonomiska
besparingsmöjligheterna klargörs kan detta ställas mot andra värden.
Då gymnasiets framtid ska utredas är det oklokt att låsa fast sig i en överlappande
hyresperiod innan beslut om gymnasiets varande är fattat. Förvaltningen föreslår därför att
nyttja den förlängningsoption som finns och noggrant följa utvecklingen av den nya
entreprenören.
Tillagande kök har en något högre kostnad en ett mottagningskök men om produktionen
inte görs storskalig så är den ekonomiska vinsten marginell. Upplevelsen av måltiden samt
den dialog som möjliggörs genom närhet till tillagande personal skapar värden för både
gäster och deras anhöriga.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2015-04-09
Rapporten Utredning av kostverksamheten – Anpassning för framtiden,
Jonny Ohlsson 2015-04-13
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KS/154/2015 (1.7)

Reglemente för revisorerna
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:
1 Reglemente för revisorerna fastställs.
2 Reglementet gäller från tidpunkt för beslut i fullmäktige.
3 Reglemente beslutat av fullmäktige 2011-06-20 § 108 upphör att gälla.
Ärendebeskrivning
Reglementet görs mer aktuellt mot bakgrund av ny kommunorganisation samt reglering av
kommunrevisorernas arvodering.
Revisorernas bedömning
Revisionen har i konsensus beslutat om ändringarna i ett s k nämndsbeslut.
Revisorernas förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:
1 Reglemente för revisorerna fastställs.
2 Reglementet gäller från tidpunkt för beslut i KF.
3 Reglemente beslutat av fullmäktige 2011-06-20 § 108 upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Yttrande från revisionen 2015-04-13 med förslag till nytt reglemente
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KS/222014 (2)

Motion – Minskat kommunalt mottagande av asylsökande
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås
Asylmottagning är en statlig angelägenhet som ligger utför den kommunala kompentensen.
Ärendebeskrivning
Zarah Månsson (SD) har lämnat följande motion till fullmäktige.
Den senaste tiden har beslut om nya asylboenden tagits i Sollefteå kommun och skall
drivas i privat regi. Detta medför dock ytterligare kostnader för skattebetalarna när det till
exempel gäller skolan och transporter. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har
tillsammans med Migrationsverket genomfört en studie som visar på stora merkostnader
för Sveriges kommuner och att de statliga bidragen inte räcker.
Sverigedemokraterna ser med oro på att andra kommunala angelägenheter drabbas av
minskade resurser då pengar överförs till mottagande av flyktingar. Framför allt gäller
detta de boenden som privata företag öppnar i samråd med Migrationsverket utanför de
folkavalda politikernas kontroll.
Sverigedemokraterna vill därför att det kommunala mottagandet av asylsökande
begränsas i den takt som privata boenden förväntas inrättas inom kommunens gränser.
Detta för att kostnaderna skall hållas inom förväntade nivåer samt att arbetssituationen för
personal anställda inom till exempel skolan skall vara rimlig. Om avtal måste
omförhandlas med Migrationsverket bör en sådan dialog snarast inledas.
Förslag till beslut
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
att Sollefteå kommun minskar det kommunala asylmottagandet då fler asylsökande än
vad kommunen planerat för nu finns/kommer att finnas i privatägda boenden och
ställer krav på begränsade kommunala resurser.
Förvaltningens bedömning
Mottagandet av asylsökande är en statlig angelägenhet. Ansvarig myndighet är
Migrationsverket.
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Rätten att söka asyl, få ansökan prövad samt asylmottagningen i Sverige regleras i
internationella och europeiska rättsakter såsom flyktingkonventionen
(Genevekonventionen), Dublinförordningen, Eurodacförordningen, EU:s
mottagandedirektiv samt i den svenska utlänningslagen. Ett mer detaljerat regelverk vad
gäller formerna för asylmottagande finns i lagen om mottagande av asylsökande (LMA).
Migrationsverket ska enligt LMA erbjuda den asylsökande boende och pengar till mat.
Boendet upphandlas av Migrationsverket enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling
(LOU).
Den nuvarande tillämpningen av LOU medger inte att Migrationsverket tar hänsyn till
regionala och lokala förhållanden. Migrationsverket kan alltså inte påverka vilka anbud
som kommer in och därigenom inte heller var eller vilken kommun boendet ligger.
Kommunerna har inget inflytande på Migrationsverkets upphandlingsprocess.
Migrationsverket undersöker möjligheten att i kommande upphandlingar undanta vissa
kommuner vid upphandling av asylboenden. Det handlar om kommuner som tidigare tagit
ett stort ansvar för asylsökande och flyktingar. Syftet med undantaget är att göra
kommunernas åtagande mer solidariskt över landet.
Sollefteå kommun kan, utifrån vad som beskrivits ovan, inte på egen hand minska
mottagandet av asylsökande i kommunen då det nu är och även fortsättningsvis kommer att
vara en statlig angelägenhet.
Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås.
Asylmottagning är en statlig angelägenhet som ligger utför den kommunala kompentensen
Mattias Ahlenhed (ViSKB) tillstyrker förvaltnings förslag
Beslutsunderlag
Motion från Zarah Månsson (SD) 2014-10-27
Kommunstyrelseförvaltnings yttrande 2015-03-17
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KS/221/2014 (2)

Motion – Utredning angående kostnader för asylmottagning
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Det finns behov av att fortlöpande följa upp kommunernas kostnader och ersättningar för
asylsökande. Kommunen avvaktar den gemensamma uppföljning som initierats av
Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting.
Ärendebeskrivning
Zarah Månsson (SD) har lämnat följande motion till fullmäktige.
Bakgrund
Den senaste tiden har beslut om nya asylboenden tagits i Sollefteå kommun och skall
drivas i privat regi. Detta medför dock ytterligare kostnader för skattebetalarna när det till
exempel gäller skolan och transporter. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har
tillsammansmed Migrationsverket genomfört en studie som visar på stora merkostnader för
Sveriges kommuner och att de statliga bidragen inte räcker.
Sverigedemokraterna ser med oro på att andra kommunala angelägenheter drabbas av
minskade resurser då pengar överförs till mottagande av flyktingar. Framförallt gäller
detta de boenden so privata företag öppnar i samråd med Migrationsverket utanför de
folkvalda politikernas kontroll.
Sverigedemokraterna vill därför att en utredning genomförs för att skattebetalarna skall få
insyn i hur stora kostander mottagandet av asylsökande totalt kostar i Sollefteå
kommun.
Förslag till beslut
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:
att Sollefteå kommun skyndsamt genomför en utredning angående de inkomster och
utgifter som kommunen har för asylmottagandet totalt och presenterar dessa siffror
på ett lättförståeligt sätt.
Förvaltningens bedömning
I motionen nämns den pilotsstudie av kommunernas kostnader och ersättningar för
asylsökande som gjorts av Migrationsverket i samarbete med Sveriges kommuner och
landsting (Migrationsverket GDA 41/2013).
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I studien ingick fyra kommuner med ett invånarantal mellan 10 600 och 100 000
åretruntboende invånare. Studien grundar sig på att jämföra de kostnader kommunerna har
haft eller uppskattat att man haft för asylsökande som vistades i kommunerna under fyra
kvartal 2012.
Som metod för datainsamlandet från kommunerna användes en enkät som tagits fram av
Sveriges kommuner och lansting - SKL - i samarbete med Migrationsverket där
kommunernas kostnader uppskattades. Ersättningarna från Migrationsverket har
sammanställts dels genom att de enheter som fattar beslut om ersättningar har sammanställt
ansökningar och beslut och dels att uppgift om de ersättningar som betalats ut har tagits
fram av dessa enheter alternativt centralt på verket.
I slutsatserna av pilotstudien framgår följande:
Migrationsverket kan förhållandevis enkelt identifiera utbetalada ersättningar till respektive
kommun i verkets ekonomisystem samt i verkets beslut då ersättningar beviljats eller
avslagits.
Kommunernas möjlighet att i sina ekonomisystem direkt kunna koppla kommunala utgifter
till gruppen asylsökande har visat sig svårare (s. 26). Det är svårt för kommunerna att i
olika verksamhetsregister och ekonomisystem spåra såväl specifika som allmänna insatser
och kostnader (s. 27). Det är svårt att i de kommunala uppföljningarna identifiera alla
kostnader som är knutna till gruppen asylsökande (s. 29).
Studien har onekligen visat att de finns problem att följa upp kommunens kostnader för
asylsökande och därmed inte heller svarat på frågan huruvida de statliga ersättningarna
täcker kommunernas kostnader. Av detta skäl skulle SKL vilja se en fördjupad studie för att
fånga kostnaderna och dessa sedan följs upp med regelbundenhet (s. 28, förvaltningens
kursivering). Migrationsverket och SKL konstaterar att det finns behov av att fortlöpande
följa upp kommunernas kostnader och ersättningar för asylsökande (s. 30). Man finner att
en översyn av kommunernas ersättning för mottagning av asylsökande är nödvändig och
föreslår bland annat att en regelbunden uppföljning av kommunernas kostnader och
ersättningar för asylsökande och flyktingar liknande den Integrationsverket gjorde för
flyktingar fram till 2007 bör återupptas (s. 31).
Med all sannolikhet är problemet med att redovisa och följa upp kostnader för mottagning
av asylsökande lika problematiskt i Sollefteå som i de kommuner som ingår i pilotstudien.
Asylverksamheten är inte en separat del av kommunens verksamhet som på ett enkelt sätt
kan följas upp och redovisas. Flera kostnader kan delvis vara kopplade till asylsökande och
är därför svåra att identifiera i den kommunala redovisningen. För att redovisningen av
kostnader ska vara meningsfull måste den vara jämförbar över tid och med andra liknande
kommuner. Detta kräver att kostnader för asylmottagning hanteras på ett likartat sätt i alla
kommuner.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 47
Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför att kommunen inte gör någon egen utredning
som motionären föreslår utan avvaktar den gemensamma uppföljning av kommunernas
kostnader för asylsökande som initierats genom rapporten.
Förvaltningens förslag
- Motionen avslås.
Det finns behov av att fortlöpande följa upp kommunernas kostnader och ersättningar för
asylsökande. Kommunen avvaktar den gemensamma uppföljning som initierats av
Migrationsverket och SKL.
Förslag under allmänna utskottets sammanträde
1 Förvaltningens förslag
Förslaget biträds av Mattias Ahlenhed (ViSKB)
2 Bengt Sörlin (M) föreslår bifall till motionen
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar enligt
förvaltningens förslag.
3 Mattias Ahlenhed (ViSKB) föreslår som ett tillägg till förvaltningens förslag att
redaktionella ändringar görs i förvaltningsyttrandet.
Utskottet beslutar enligt detta tilläggsförslag.
Beslutsunderlag
Motion från Zarah Månsson (SD) 2014-10-27
Förvaltningsyttrande 2015-03-17
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 48

KS/221/2015 (17.6)

Sollefteåforsen – Förändring av E.ON-koncernens verksamhet
Allmänna utskottets beslut
En skrivelse skickas till E.ON med information om att kommunen närmare avser att utreda
förutsättningarna för inlösen av E.ON Vattenkraft Sveriges AB:s aktier i Sollefteåforsen
AB.
Ärendebeskrivning
E.ON Vattenkraft Sverige AB har vid möte 2015-03-20 informerat kommunen om att
E.ON-koncernen kommer att dela upp sin verksamhet, vilket bland annat innebär att den
traditionella elproduktionsverksamheten ska separeras från den övriga koncernen och
börsnoteras.
Enligt konsortialavtal och bolagsordning ska delägaren Sollefteå kommun erbjudas inlösen
av E.ON Vattenkraft Sveriges AB aktier i Sollefteåforsen AB.
Vid mötet ställde E.ON muntlig fråga om kommunen har för avsikt att använda möjligheten
till inlösen.
En grundligare utredning av förutsättningarna för inlösen behöver göras. För att möjliggöra
detta avser kommunen att begära en mer detaljerad beskrivning av det tilltänkta upplägget
av E.ON.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till skrivelse 2015-04-15
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 49

KS/193/2015 (1.7)

Reglemente för konsumentdelegationen, ändring
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:
1 Reglemente för konsumentdelegationen fastställs
2 Reglementet gäller från 2015-06-01
3 Kommunfullmäktiges beslut 2011-03-28 § 34 upphör att gälla.
Ärendebeskrivning
Vid konsumentdelegationens sammanträde 2015-02-27 beslutades att reglementet skulle
uppgraderas, i huvudsak utifrån den nya organisationen.
Ett förslag har tagits fram som utgör konsumentdelegationens förslag.
Konsumentdelegationens förslag
1 Reglemente för konsumentdelegationen fastställs enligt konsumentdelegationens förslag
2 Reglementet gäller från 2015-06-01
3 Kommunfullmäktiges beslut 2011-03-28 § 34 upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-04-13 från konsumentdelegationen med förslag till nytt reglemente
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 50

KS/114/2015 (1.8)

Policy för en rökfri arbetstid (tidigare benämnd Tobakspolicy)
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:
1 Policy för en rökfri arbetstid fastställs med redaktionella ändringar
2 Policyn gäller från 2015-06-01
3 Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-15 § 154 upphör att gälla, Policy – Sollefteå en
rökfri kommun.
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.
Ärendet behandlades av allmänna utskottet 2015-03-17 § 20. Utskottet återremitterade
ärendet till kommunstyrelseförvaltningen med begäran om ett nytt förslag där policyn inte
skulle omfatta snus.
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.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 50
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.
Allmänna utskottets beslut 2015-03-17
Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för framtagande av ett alternativ som
inte innefattar användande av snus.
Tidigare policy ska biläggas ärendet.
Förslag vid allmänna utskottets sammanträde
1 Förvaltningens förslag - Policy för en rökfri arbetstid, 2015-03-31
2 Tilläggsförslag från Mattias Ahlenhed (ViSKB). De två sista meningarna under rubriken
Ansvar i policyn ändras till: Arbetsgivaren erbjuder rök- och snusslutargrupper. Stöd i
tobaksfrågor ska ingå i medarbetarsamtalet. Rökfri arbetsplats hanteras i likhet med övriga
ordningsföreskrifter som gäller i Sollefteå kommunen.
Utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag med Mattias Ahlenheds tilläggsförslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2015-03-04 med förslag till Tobakspolicy
Allmänna utskottets protokoll 2015-03-17 § 20
Policy – Sollefteå en rökfri kommun, KF 2008-12-15 § 154
Policy för en rökfri arbetstid 2015-03-31
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 51

KS/115/2015 (1.7)

Reglemente för uppvaktning av medarbetare och förtroendevalda
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:
1 Reglemente för uppvaktning av medarbetare och förtroendevalda fastställs.
2 Reglementet gäller från 2015-06-01
3 Kommunfullmäktiges beslut 2009-04-27 § 77 upphör att gälla.
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.
Allmänna utskottet behandlade ärendet 2015-03-17 § 21. Utskottet beslutade att
återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.
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.
Allmänna utskottets beslut 2015-03-§7 § 21
Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning
Förslag under arbetsutskottets sammanträde 2015-04-21
1 Förvaltningens förslag Reglemente för uppvaktningar av medarbetare och
förtroendevalda
2 Förvaltningens nya förslag Reglemente för uppvaktningar 2015-03-31
Arbetsutskottet beslutar enligt förslag 2 förvaltningens nya förslag med redaktionella
ändringar.
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 51
Beslutsunderslag
Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2015-03-03 med förslag till reglemente
Allmänna utskottets protokoll 2015-03-17 § 21
Nytt förslag från kommunstyrelseförvaltningen 2015-03-31
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