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Närvaro- och tjänstgöringslista
Namn

Närvaro

Tjg.
ers.

Reservation

Anteckningar

§

Ledamöter
Elisabet Lassen (S)

X

Ordförande

Åsa Sjödén (S)

X

T.o.m. § 64

Tommy Svensson (S)

x

Mattias Ahlenhed (ViSKB)

X

Bengt Sörlin (M)

X

Justerare

Ersättare
Cathrin Näsmark (S)

-

Kim Lundin (S)

X

Ulf Breitholtz (V)

X

Johan Andersson (C)

X

Gunilla Fluur (ViSKB)

X

Tjg fr.o.m. § 65

Val av justerare
Bengt Sörlin (M) väljs till justerare.
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Revidering av dagordning
Tillkommande ärenden:
- Särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest
- Avgifter och regler för verksamheter inom fritidssektorn

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-16

Sida

4 (14)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 61

KS/67/2015 (2.2)

Muntlig information
Allmänna utskottets beslut
Informationen noteras.
a) Lars-Olov Wengelin, personalchef
Löneglidning med anledning av ny organisation
Kostnad för chefer inom den tidigare och den nya organisationen redovisas.
b) Elisabet Lassen, ordförande
Varsel vid Textilia Tvätt & Textilservice AB
Textilia har varslat all personal i Långsele. Västerbottens landsting gör en ny upphandling.
Vinner inte Textilia den upphandlingen kommer verksamheten i Långsele att läggas ner
eftersom cirka 60 % av Långseles verksamhet kommer från Västerbottens landting.
Sverigeförhandlingen
Ordföranden informerar från träff på länsstyrelsen om Sverigeförhandlingen som har
regeringens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av nya höghastighetsjärnvägar
i Sverige. En annan del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafiken, förbättra
tillgängligheten i hela landet och öka bostadsbyggandet i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Trafikverket informerade bland annat om den åtgärdsvalsstudie som görs gällande
järnvägen Väster Aspby – Långsele och länsstyrelsen påtalade den oerhört dåliga
standarden.
SÄKO-trafik
Från den 15 juni ansvarar en ny entreprenör från Åsele, AB J Bokestig Platt, för SÄKOtrafiken i kommunen.
Tävlingen Jagharenidé.nu
Tävlingen, som går ut på att beskriva en affärsidé, arrangeras av Åkroken Inkubator. I
kommunen hade cirka 30 idéer lämnats in och fem pristagare utsågs vid en ceremoni på
Hotell Appelbergs den 15 juni. Pristagarna går nu vidare till den stora regionfinalen.
c) Tomas Alsfjell, kommunchef
Rondell vid Hågesta
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Trafikverket planerar för en rondell vid Hågesta. Arbetet beräknas kosta cirka 3 mnkr varav
trafikverket beräknas investera 2 mnkr och kommunen 1 mnkr. Ärendet kommer upp för
behandling under hösten.
Forts. § 61
Upphandling av flygtrafik
Ny upphandling av flygtrafik genomförs vid Höga Kusten Airport. Två intressenter har
lämnat anbud. Nuvarande avtal går ut i oktober.
d) Mattias Ahlenhed, ledamot
Sommarskola
Sommarskolan i Sollefteå började den 15 juni och pågår till och med den 29 juni. Cirka 100
ungdomar har anmält sig.
e) Niklas Nordén, ekonomichef
Ekonomi
Information lämnas om kommunens modell för underskottshantering.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 62

KS/278/2015 (2.7)

Medfinansiering av Åkroken Regional Inkubator
Allmänna utskottets beslut
1 Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
2 Till kommunstyrelsens sammanträde kompletteras ärendet med projektansökan.
Ärendebeskrivning
Åkroken Regional Inkubator har kapacitet att hjälpa allt från spetsföretag med idéer som
har hög innovationshöjd och stor global potential, till idébärare som har potential att bli
stabila lokala och regionala företag. De fyller också en viktig funktion när det kommer till
att inspirera fler att våga utveckla sina idéer till affärsidéer. Kort sagt kan man säga att
Åkroken Regional Inkubator accelererar nya idéer och företag.
Den regionala inkubatorn coachar just nu 53 inkubatorbolag från länets samtliga sju
kommuner. Under våren har de genomfört 6 Business Start (idéutvecklingsprocess) med
ca 70 deltagare i länet (varav 7 deltagare i Sollefteå). Just nu pågår idétävlingen
Jagharenide.nu i Sollefteå. Regionfinal oktober-november 2015.
Den regionala inkubatorn består idag av 13 medarbetare varav 9 är affärsrådgivare. I sin
portfölj har de också konsulter med olika expertområden som de kan leja vid behov.
Under 2015 har regional inkubator etablerats i fem av länets sju kommuner. Ånge,
Sundsvall, Timrå, Härnösand och Örnsköldsvik har i tidigt skede valt att gå in med extra
medel för att finansiera en affärsrådgivare på plats i respektive kommun. Nu ligger
förfrågan i Sollefteå och Kramfors kommun för bedömning. Summan för medfinansiering
varierar i olika kommuner eftersom befolkningsunderlaget varierar, vilket i sig är gynnsamt
för vår kommun.
Inkubatorn har i dialog med Länsstyrelsens näringslivsenhet och näringslivscheferna i
länets alla kommuner börjat förbereda en ansökan för ett fyraårigt projekt, 2016 – 2020,
som backar upp den regionala inkubatorn finansiellt.
För att vara med i satsningen på en regional inkubator med affärsrådgivare på plats i
Sollefteå behövs en medfinansiering på 300 000 kr per år för en affärsrådgivare på heltid,
alternativt 150 000 kr per år för en affärsrådgivare på halvtid. Affärsrådgivaren jobbar nära
ihop med de andra rådgivarna och alla samarbetspartners, så genom att delta och
medfinansiera projektet får kommunens invånare och företagare så mycket mer på köpet.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 62
Affärsrådgivarna har ett proaktivt uppdrag vilket gör att de aktivt söker idéer, människor
och företag som vill få extra skjuts i sina processer, och de mäts på företagens resultat.
Förvaltningens bedömning
Från näringslivsenhetens sida är vi mycket positiva till det arbete som den regionala
inkubatorn gör. De kan, till skillnad från oss, gå in ”hands on” och stötta upp enskilda
företag/företagare i deras affärsutvecklingsprocesser, från ax till limpa. Konceptet regional
inkubator har tidigare etablerats i kommuner i Jönköpings län med resultat högt över
förväntan gällande nystartade företag och antal nya arbetstillfällen.
Den regionala inkubatorn har stark förankring hos samtliga aktörer i länet som jobbar för
att främja tillväxt och näringsliv. Inkubatorns verksamhet är det enda verktyget i länet som
tar ett helhetsgrepp om RUS-målet ökad innovationsförmåga.
Näringslivskontoret ser den regionala inkubatorn som acceleratorn för länets idébärare och
innovativa företagare och ser mycket positivt på förfrågan att medfinansiera en
affärsrådgivare på plats på hel- eller halvtid.
Förvaltningens förslag till beslut
Ärendet lämnas till allmänna utskottet utan förslag till beslut
Förslag under utskottets sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut samt
att ärendet kompletteras med projektansökan inför utskicket till kommunstyrelsen
Utskottet beslutar enligt detta förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande, Cathrin Johansson

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-16

Sida

8 (14)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 63

KS/269/2015 (2)

Medfinansiering av projektet eSamverkan
Allmänna utskottets beslut
1 Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
2 Vid kommunstyrelsens sammanträde ska förvaltningen lämna en lägesrapport samt aktuella
kostnader.
Ärendebeskrivning/yttrande
Strategi för eSamhället antogs av SKL:s styrelse i april 2011. Syftet med strategin är att
förbättra kommunal sektors förutsättningar för utveckling av e-förvaltning genom att peka
ut gemensamma mål och insatsområden. Strategin visar inriktningen på det arbete som
behöver göras gemensamt inom sektorn oavsett verksamhetsområde.
I strategin konstateras att en ökad kommunal samverkan är nödvändig eftersom det är få
kommuner, landsting och regioner som själva har kompetens eller resurser att driva den
angelägna verksamhetsutveckling som e-förvaltning innebär och skapa lösningar för etjänster. Skillnaderna i olika förutsättningar kan överbryggas med gemensam kraftsamling
och ökad kommunal samverkan.
Kommuncheferna i Västernorrlands län har konstaterat att en ökad regional samverkan
kring kommunala verksamhetsstödjande funktioner kan vara en framtida väg.
Mål
•
•
•
•
•

10 kommungemensamma e-tjänster* inom flera olika verksamhetsområden har
utvecklats.
Kommunerna har var för sig eller i mindre kluster utvecklat ytterligare 100
e-tjänster som kan delas vidare till de övriga kommunerna.
Drift och förvaltningsorganisationen för den tekniska plattform som skapades inom
RIGES är etablerad inom projektets ram på ett sätt som kan lämnas vidare till en
framtida gemensam driftorganisation.
Metod för att välkomna nya kommuner in i samverkan är fastställd.
Förslag till långsiktig organisatorisk lösning för samverkan kring bl.a.
kommunernas e-förvaltning har tagits fram som underlag för beslut i kommunerna.

* E-tjänst, tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt.
Exempel på sådant som kan fungera som e-tjänster är ansökan om tillstånd, inlämnande av deklaration,
anmälan om sjukdom, sökning av information. Källa: Fastställd av E-delegationen 2011-05-18
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 63
Varje kommun har upprättat en arbetsgrupp benämnd e-samverkansgrupp. Dessa utgör ett
operativt nätverk som tillsammans med projektgruppen koordinerar projektets aktiviteter i
de olika kommunerna. Denna leds av en e-samverkanskoordinator (20 % av en
heltidstjänst) som även ansvarar för att koordinera mellan grupperna och fungerar som
projektledarens kontaktperson.
Projektet ägs av Sundsvalls kommun och de gemensamma kostnaderna fördelas enligt antal
kommunmedborgare.
För Sollefteå innebär detta följande:
2014 (nov dec)
2015
2016
Totalt

96 664 kr
268 814 kr
112 006 kr
477 484 kr

Då ingen verksamhet har medel avsatta för projektet, föreslås att finansiering sker inom
ramen för Pott särskilda satsningar, där finns fria budgeterade medel på 3 mnkr.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om finansiering av
eSamverkansprojektet med övriga kommuner i länet med medel från kommunstyrelsens konto
Pott särskilda satsningar. Finansieringen uppgår totalt till 477 484 kr för perioden 2014-2016.
Förslag under utskottets sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Vid kommunstyrelsens sammanträde ska förvaltningen lämna en lägesrapport samt aktuella
kostnader.
Utskottet beslutar enligt detta förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2015-05-04
Projektdirektiv eSamverkan
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 64

KS/280/2015 (4)

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta:
1 En särskild inbetalning på 6,7 mnkr görs till Kommuninvest för att kommunen ska
uppnå sin obligatoriska insatsskyldighet och uppnå full kapitalisering under 2015.
2 Pengar tas från köpeskillingen från försäljningen av Hotell Hallstaberget.
Ärendebeskrivning
Skärpta EU-regler innebär att Kommuninvest liksom övriga banker och finansinstitut inom
unionen måste stärka sitt kapital. Föreningsstyrelsen tog därför under 2013 fram ett förslag
till hur den befintliga modellen för kapitalförstärkning kan vidareutvecklas. Beslut togs av
föreningsstämman 2015-04-16 att ge fler möjligheter för medlemmar att fullgöra sin
obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Som en följd av detta begär nu
Kommuninvest att medlemmarna lämnar bindande uppgifter kring hur man ämnar fullgöra
sin insatsskyldighet.
EU:s ministerråd och EU-parlamentet enades i slutet av juni 2013 om nya
kapitaltäckningsregler. De nya reglerna består av ett direktiv och en förordning och syftar
till att stärka det finansiella systemet mot nya finansiella kriser. De nya EU-reglerna
innebär att bankerna inom unionen får ett enhetligt regelverk att förhålla sig till. Ett
regelverk som är en implementering av den globala Basel III-överenskommelsen. Basel III
ersätter Basel II som visat sig otillräckligt under finanskrisen.
Basel III ställer högre krav på bankernas kapital, för att de bättre ska kunna absorbera
förluster. Bland annat genom ett bruttosoliditetskrav som säger att bankerna skall ha ett
visst eget kapital i förhållande till de genomsnittliga totala tillgångarna. Det är detta
bruttosoliditetskrav som styr Kommuninvests kapitaliseringsprocess. Bruttosoliditetskravet
kommer enligt planerna att införas från och med 2018. Från och med 2015 kommer banker
och kreditinstitut att vara tvungna att offentliggöra sin bruttosoliditetsnivå.
Den 31 december 2016 kommer EU offentliggöra den slutgiltiga utformningen av
bruttosoliditetsgraden. Det har diskuterats en fast bruttosoliditetsgrad på 3 procent för
samtliga institut alternativt ett spann på 1,5 - 4,5 procent beroende på institutens olika risker
i sin verksamhet. Kommuninvests plan är att nå en bruttosoliditetsgrad på 1,5 procent.
Fastställs ett högre bruttosoliditetskrav än så krävs alternativa kapitaltillskott.
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2015-06-16
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 64
Finansinspektionen har framhållit att Kommuninvest har en speciell situation eftersom
exponeringar mot kommuner och landsting ges en riskvikt på 0 procent:
”Det behöver utredas vidare om och i så fall på vilken nivå Kommuninvest och andra
liknande europeiska företag ska omfattas av ett bruttosoliditetskrav”,
För Sollefteå Kommuns del innebär den obligatoriska insatsskyldigheten olika möjligheter
beroende på hur storleken av vår insats. En högsta nivå innebär en uppnådd kapitalinsats
enligt Kommuninvests fastlagda plan motsvarande 1,5 %.
Insatsstorlek
Miniminivå
50-procentig nivå
75-procentig nivå
Högsta nivå

Primärkommun
kr/invånare
”
”
”

200
450
675
900

Landsting/region
40
90
135
180

Hittills har kapitalisering för kommunens räkning skett genom att överskottsutdelning
återförts till Kommuninvest som ökad medlemsinsats. Trots att detta är en avkastning på
insatt kapital så medför redovisningsrekommendationerna från RKR att vi inte får bokföra
detta som en finansiell intäkt i och med att utdelningen är villkorad med omdelebar
återföring i form av ökad kapitalinsats. Först när full kapitaliseringsgrad uppnåtts för den
enskild medlemmen och ingen ökad kapitalisering behövs får vi tillgodogöra oss
överskottsutdelningen.
Uppgift om nuläget
Grunduppgifter
Invånarantal i beräkningarna
Insatskapital vid 2015 års början
Ny årsinsats 2015
Totalt insatskapital
Total tinsatskapital per invånare

19 776
8 187 603
2 910 241
11 097 844
561:18

kr
kr
kr
kr

Uppgift om återstående insatsbelopp i vissa fall
För att uppnå följande insatsbelopp
Miniminivå
50 % av högsta nivå
75 % av hösta nivå
Högsta nivå
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 64
Kommuninvest ser det som en stor fördel om medlemmarna sätter in hela eller huvuddelen
av den högsta insatsnivån. En hög anslutningsgrad kring kapitaliseringsfrågan påverkar
anseendet positivt i relation till myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer.
Det är även fördelaktigt för kommunen att, i enlighet med Kommuninvests önskemål, under
2015 betala in en engångssumma på 6,7 mnkr för att uppnå full kapitaliseringsnivå och från
2016 på resultatet kunna tillgodogöra sig hela överskottsutdelningen.
Överskottsutdelningens storlek för kommande år är helt avhäng Kommuninvests
resultatutveckling. För 2014 uppgick den till 2,9 mnkr.
Medel för att uppnå full kapitalisering föreslås tas från inbetald köpeskilling under 2015
avseende Hallsta hotellet på 25 mnkr. Under augusti amorteras 15 mnkr vilket gör att
10 mnkr kvarstår att nyttja för amortering eller som kapitalinsats.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
besluta om att uppnå sin obligatoriska insatsskyldighet till Kommuninvest genom en
särskild inbetalning på 6,7 mnkr för att uppnå full kapitalisering under 2015. Medel för
detta tas från den inbetalda köpeskillingen från försäljningen av Hallsta Hotellet på 25
mnkr.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommuninvest 2015-05-21 med förfrågan om särskild medlemsinsats 2015
Förvaltningsyttrande 2015-06-10
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 65

KS/139/2015 (2)

Medborgarförslag – Handikapptoalett i kommunhuset
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta
Medborgarförslaget bifalls.
Ärendebeskrivning
Karin Jansson, Sollefteå har lämnat följande medborgarförslag.
Handikapptoaletten på kommunhuset är inte tillgänglig för alla kommuninvånare.
Medborgare med temobilar kan ej använda handikapptoaletten på grund av att den ligger
längst in och håller inte de mått som krävs.
Förslag: att kommunen åtgärdar så att alla kan använda handikapptoaletten. Det går att
lösa om viljan finns.
Handikapptoaletten i kommunhuset uppfyller inte de mått som krävs för att medborgare
som är beroende av permobil ska kunna använda den.
Det är möjligt att bygga om nuvarande handikapptoalett så att den kan användas även av
medborgare med permobil.
Ett förslag på ombyggnad har tagits fram. Kostnaden beräknas till 80-100 tkr.
Ombyggnationen kan vara klar hösten 2015.
Förvaltningens förslag till beslut
Handikapptoaletten i kommunhuset byggs om enligt förvaltningens förslag.
Förslag under utskottets sammanträde
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget bifalls.
Utskottet beslutar enligt detta förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Karin Jansson, Sollefteå 2015-04-11
Förvaltningsyttrande 2015-05-25
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§ 66

KS/290/2015 (4.9)

Avgifter och regler för verksamheter inom fritidssektorn
Allmänna utskottets beslut
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidschefen föreslår att avgifter och regler för verksamheter inom
fritidssektorn justeras. Den senaste ändringen som gjordes gällde från 2010-01-01.
Avgifterna har tidigare beslutats av kultur- och fritidsnämnden.
Förvaltningens förslag till beslut
Prisjustering enligt bilaga
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2015-06-15 med förslag till nya avgifter
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