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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Datum

2016-01-19

Tid

Kl. 08.00 – 17.00

Plats

Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Tomas Alsfjell, kommunchef, §§ 1-14
Fredrik Granholm, verksamhetschef kommunikationsenheten, §§ 1-14
Mikael Näsström, näringslivschef, §§ 1, 9, 12
Niklas Nordén, ekonomichef, §§ 1-3
Örjan Abrahamsson, huvudenhetschef medborgarservice, §§ 7, 14
Lena Andersson, senior rådgivare, § 11
Maria Söderström, chef miljöenheten, § 13
Gert Persson, senior rådgivare, §§ 4, 5, 10
Lisbeth Boman, senior rådgivare, § 8
Majed Safaee, kommunikationsstrateg, § 6
Helen Söderqvist, verksamhetschef medborgarservice § 1

Underskrifter

Sekreterare ...............................................................
Fredrik Granholm

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

Justerare

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-01-19

Anslaget

sätts upp 2016-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

..................................................................
Ulla Johansson
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Närvaro- och tjänstgöringslista
Namn

Närvaro

Tjg.
ers.

Reservation

Anteckningar

§

Ledamöter
Elisabet Lassen (S)

X

Ordförande §§ 1-7, 9-14

Åsa Sjödén (S)

X

§§ 1-7, 9-14

Tommy Svensson (S)

X

Mattias Ahlenhed (ViSKB)

X

Bengt Sörlin (M)

X

Justerare
Ordförande § 8

Kim Lundin (S)

X

Ej § 8

Cathrine Näsmark (S)

X

Ej § 8

Ulf Breitholtz (V)

X

X

Tjg § 8

Gunilla Fluur (ViSKB)

X

X

Tjg § 8

Johan Andersson (C)

X

Ersättare

Val av justerare
Bengt Sörlin (M) väljs till justerare.
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Dagordning
Ärende

Paragraf

Sida

1

Val av justerare

2

Muntliga informationer

1

4

3

Finansering av förvärv av aktier i Sollefteåforsen AB

2

6

4

Ombudgeteringar från 2015 till 2016

3

7

5

Uppföljning av internkontroll 2015

4

9

6

Internkontrollplan 2016

5

11

6

Medborgarförslag - Byt länstillhörighet?

6

12

7

Förhyrning av lokal i byggnad 1 vid Nipanområdet Sollefteå
till SFI-undervisning

7

14

8

Översiktsplan – underlag för samråd

8

16

9

Projekt Digital kompetens och tillväxt i Västernorrland,
medfinansiering

9

17

Remiss - Reformerade stöd till barn och vuxna med
funktionsnedsättning (DS 2015:58)

10

19

11

Kommunstyrelsens delegeringsordning, ändring/tillägg

11

20

12

Förstudie om företagartillväxt genom integration i
Höga Kustenområdet, medfinansiering

12

22

13

Taxa enligt alkohol- och tobakslagstiftningen

13

24

14

Förhyrning av lokaler på Ärtriksvägen 2 A i Sollefteå, Passets
verksamhet sysselsättning för personer med psykisk ohälsa

14

26

10
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§1

KS/67/2015 (2.2)

Muntliga informationer
Allmänna utskottets beslut
Informationerna noteras.
Ärendebeskrivning
Följande informationer delges allmänna utskottet.
Helen Söderqvist, verksamhetschef medborgarservice
- Information om arbetet med att skapa kommunens nya medborgarservice
Helen har inventerat vilka arbetsuppgifter som skulle kunna lyftas in i medborgarservice
från de reguljära verksamheterna.
Helen informerar om att upphandlingen av växel-, telefoni och ärendehanteringssystem
pågår och snart kommer att vara klar. Hon berättar även om de rekryteringar som
genomförts för den nya funktionen. Bland många bra sökande har tre personer erbjudits
tjänster.
Helen presenterar en översiktsbild över hur kommunentrén kan komma att se ut efter
ombyggnationer under första kvartalet i år.
Mikael Näsström, näringslivschef
- Information om VINK-projektet
VINK (Västernorrlands inkubator) är ett 3-årigt projekt i syfte att ge professionellt
affärsutvecklingsstöd till nya företag och nya affärsidéer i befintliga företag.
Inkubatorverksamheten startar den 1 april i Sollefteå och kommer att upphandla en lokal.
Rekrytering av en affärsutvecklare pågår, en tjänst som ska delas med Kramfors kommun.
Verksamhetschefen för inkubatorn, Cristian Söderberg, kommer till kommunstyrelsens
sammanträde 2016-03-08 och ger mer information om verksamheten.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 1

Niklas Nordén, ekonomichef
- Information om kommunens övergång till komponentavskrivningar
Under 2016 ska markanläggningar och vatten- och reningsverk invärderas i komponenter. Det
stora arbetet med detta är att fördela vägnät och va-ledningsnät i identifierbara och
underhållsmässigt och administrativt hanterbara enheter. Därefter kan komponentindelningen
göras.
- Information om kommunens detaljbudget
För verksamheterna inom kommunstyrelsens ansvarsområde innebär de ramar som
tilldelats stora men hanterbara ansträngningar. Prognosen för verksamheterna 2015 visade
1 160 mnkr i nettokostnad vilket skulle ge verksamheterna ett tillskott på 19 mnkr för 2016.
Beaktas en kostnadsökning enligt PKV index 2,7 % och alla volymer och ambitionsnivåer
förblir oförändrade så innebär detta en kostnadsökning på 31 mnkr jämfört med prognos.
Den ram som tilldelats och som verksamheterna baserar budget på, innebär
omprioriteringar och nedskärningar inom flertalet verksamheter.
- Den preliminära verksamhetsuppföljningen
Niklas Nordén redovisar den preliminära verksamhetsuppföljningen för år 2015.
Niklas nämner särskilt utmaningen med den obalans som kommunen för närvarande har på
grund av pensionsavsättningar och balanskrav.
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§2

KS/387/2015 (2)

Finansiering av förvärv av aktier i Sollefteåforsen AB
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen tecknar nya lån upp till 520 mnkr, varav 400 mnkr avser köpeskillingen
och 120 mnkr avser lösen av lån.
Ärendebeskrivning
För att finansiera förvärvet av Sollefteåforsen AB i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 2015-12-21 föreslås att beslut tas om att kommunstyrelsen får teckna nya lån upp till
520 mnkr, varav 400 mnkr avser köpeskillingen och 120 mnkr avser lösen av lån.
Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att
kommunstyrelsen får teckna nya lån upp till 520 mnkr, varav 400 mnkr avser
köpeskillingen och 120 mnkr avser lösen av lån.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2015-12-22
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§3

KS/585/2015 (4.2)

Ombudgeteringar från 2015 till 2016
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Förvaltningen får i uppdrag att beskriva hur stora investeringar som gjorts under år 2015.
Ärendebeskrivning
I samband med bokslut kan verksamheterna ansöka om ombudgetering av medel för projekt som
inte blivit påbörjade eller färdigställda under föregående år. Verksamheterna har inkommit med
önskemål som presenteras nedan.
Investeringsmedel
1. Tekniska enheten för verksamheten Gata och Park önskar överföra 439 000 kronor
av 2015 års investeringsmedel avseende att entreprenör har begärts i konkurs och att
brister i entreprenaden måste åtgärdas under 2016.
2. Tekniska enheten för verksamheten VA önskar överföra 2,4 mnkr av 2015 års
investeringsmedel avseende ett antal projekt som är under pågående arbete och där
återställning av genomfört arbete inom ett antal projekt måste ske under 2016.
Projekten och syftena är väl beskrivna och dokumenterade.
3. Medborgarservice önskar överföra 715 000 kronor av 2015 års investeringsmedel
avseende att uppbyggnaden av kundtjänsten tagit längre tid och planeras öppna 1
april 2016.
4. Äldreomsorgen önskar överföra 1 mnkr av 2015 års investeringsmedel avseende
upphandling pågår gällande reservkraft äldreboende.
Sollefteå kommun har ett finansiellt mål som säger att kommunens investeringar, med
undantag för affärsverksamhet samt Hågestabron, ska årligen uppgå till högst 43 mnkr och
egenfinansieras. I den fastslagna investeringsbudgeten når vi redan en nivå på 42,9 mnkr.
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 3

Driftmedel
5. Beredningarna för samhällsutveckling, lärande- och unga samt vård- och omsorg
önskar överföring av driftmedel till 2016. Detta med anledning av att beredningarna
fick sitt uppdrag så sent och inte haft möjlighet att påbörja sitt arbete. Medel som
önskas överföra är:
Samhällsutveckling 32 000 kronor
Lärande och unga 32 000 kronor
Vård och omsorg 28 000 kronor
För driftmedel gäller att inga överflyttningar mellan år får ske, förutom statsbidrag och
upparbetade kostnader. Sollefteå kommun tillämpar inte över- och underskottshantering.
Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att samtliga överföringar gällande
investeringsmedel avslås med hänvisning till det finansiella målet.
1 Begärd överföring på 439 000 kronor från 2015 års investeringsmedel till 2016 års
budget avseende verksamhet Gata och Park avslås
2 Begärd överföring på 2,4 mnkr från 2015 års investeringsmedel till 2016 års budget
avseende VA-verksamheten avslås
3 Begärd överföring på 715 000 kronor från 2015 års investeringsmedel till 2016 års
budget avseende Medborgarservice avslås
4 Begärd överföring på 1 mnkr från 2015 års investeringsmedel till 2016 års budget
avseende Äldreomsorgen avslås
5 Begärd överföring av driftmedel på totalt 92 000 kronor avseende beredningarna för
samhällsutveckling, lärande och unga samt vård och omsorg avslås med hänvisning till
att kommunen inte tillämpar över- och underskottshantering.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2016-01-07
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§4

KS/34/2016 (2)

Uppföljning av internkontroll 2015
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1 Uppföljning av internkontroll 2015 med förslag till åtgärder godkänns.
2 Åtgärderna redovisas till kommunstyrelsen i augusti 2016.
Ärendebeskrivning
Under året 2015 har 19 kontrollmoment arbetats igenom enligt den internkontrollplan som
beslutades vid årets början. Uppföljningen visar på ett antal brister. Åtgärder på ett antal
punkter har vidtagits under året. Ett antal brister återstår att åtgärda. Ett antal
kontrollmoment föreslås återkomma i interkontrollplanen för 2016.
I kommunalagen 6 kap 7 § regleras nämndernas och styrelsernas ansvar för
internkontrollen:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har
lämnats över till någon annan”.
Enligt reglementet för internkontroll har kommunstyrelsens allmänna utskott det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen.
Inom kommunstyrelsens verksamhet ansvarar kommunchef/chef medborgarservice/chef
gemensam service/chef produktion för att anvisningar för den interna kontrollen följs.
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa
reglemente, policyn och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda
om reglementets och anvisningarnas innebörd. Vidare ska de se till att de arbetsmetoder
som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska
omedelbart rapporteras till närmast överordnad.
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 4

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna riktlinjer och anvisningar i sin
arbetsutövning. Brister som framkommer i den interna kontrollen ska snarast rapporteras
till närmast överordnad eller till den som styrelsen utsett.
Som stöd för den interna kontrollen finns COSO-modellen.
COSO består av tre dimensioner:
- kontrollkomponenter
- målkategorier och
- kritiska processer
Modellen bygger på att den interna styrningen och kontrollen är en process där såväl den
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är
utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:
- ändmålsenlig och kostnadseffektivverksamhet
- tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Den av förvaltningen fastställda internkontrollgruppen har gjort ett kartläggningsarbete
avseende de processer som finns inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, samt vilka
brister som kan uppstå och vilken väsentlighet de i så fall har. Förslaget till
internkontrollplan och de kontrollområden som finns i internkontrollplanen för 2015 bygger
på detta kartläggningsarbete och de prioriteringar som internkontrollgruppen tagit fram.
Internkontrollen inom förvaltningen har genomförts enligt den fastställda
internkontrollplanen och det gällande reglementet för internkontroll i Sollefteå kommun.
Respektive kontrollmoment redovisas i mer utförligt bifogad rapport. Även rapportens
underlag finns att tillgå.
Uppföljningen visar att kommunförvaltningens rutiner och system i huvudsak håller god
kvalitet. Nedan följer en sammanfattning av resultaten av internkontrollen.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår det allmänna utskottet att föreslå kommunstyrelsen besluta att:
1 Uppföljning av internkontroll 2015 med förslag till åtgärder godkänns.
2 Åtgärderna redovisas till kommunstyrelsen i augusti 2016.
Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2015
Förvaltningsyttrande 2016-01-14
Justerarnas signatur
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Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§5

KS/50/2016 (2)

Internkontrollplan 2016
Allmänna utskottets beslut
Förslaget till internkontrollplan 2016 ska behandlas vid allmänna utskottets sammanträde
2016-02-16.
Ärendebeskrivning
Det allmänna utskottet för tillsammans med Tomas Alsfjell och Gert Persson en diskussion
om hur internkontrollplan för år 2016 bör utformas.
Internkontrollplanen ska struktureras efter det svenska ramverket för COSO (COSO-Intern
styrning och kontroll), anpassad för kommunal verksamhet med följande kategorier:


Effektivitet och produktivitet i verksamheten



Tillförlitlig finansiell rapportering



Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Vidare ska i kommunens plan anges tydligt beskrivna risker samt kontrollaktiviteter och
kontrollfrågor.
Det är viktigt att ge utrymme för andra frågor än ekonomirelaterade sådana. Samtidigt
konstaterar utskottet att de flesta kontrollpunkterna från 2015 års internkontrollplan måste
finnas kvar till nästa års internkontrollplan, detta då i stort sett samtliga punkter föranlett
anmärkningar.
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§6

KS/356/2015 (2)

Medborgarförslag – Byt länstillhörighet?
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning
Staffan Sjölund, Sollefteå, har lämnat följande medborgarförslag.
Västernorrlands läns landsting planerar att bilda region år 2017. Det innebär att
landstinget vill ta över det oerhört viktiga ansvaret för regional utveckling och tillväxt från
länsstyrelsen.
För att hantera utvecklings- och tillväxtfrågorna krävs politiker och tjänstemän med
förmåga och vilja att ta ett helhetsansvar för hela regionen, t ex genom att se sjukvårdens
betydelse i ett vidare utvecklingssammanhang. Inte minst i skenet av den senaste tidens
sjukhusdiskussioner går det att starkt ifrågasätta om landstingets ledning (såväl politiker
som tjänstemän) har denna förmåga och vilja.
Jag föreslår därför att Sollefteå kommun skyndsamt utreder möjligheter och konsekvenser
av ett länsbyte till antingen Jämtlands eller Västerbottens län.
Förvaltningens bedömning
Regeringen har tydligt aviserat att Sverige behöver nya regioner och senast år 2023 ska
Sverige inte ha fler än 6-10 regioner. Utgångpunkten är att varje region ska ha
1-1,5 miljoner invånare och ledstjärnan för regionbildningen ska vara att skapa effektiva
arbetsmarknadsregioner samt effektiv resursutnyttjande inom sjukvården.
Två statliga förhandlare har utsetts med uppgift att förankra och komma med förslag till en
ny regionindelning senast år 2020. För norra Sverige har diskussionerna återigen väckts om
en storregion med Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.
Detta betyder att arbetet med en ny regionindelning redan påbörjats och därmed är
chanserna små att regeringen godtar en ansökan om regionbyte under tiden processen
fortgår.
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allmänna utskott
Forts. § 6

Väljer kommunen att gå vidare med en ansökan om ett regionsbyte ska man vara medveten
om att det kommer att ta tid att utreda, ansöka om och genomföra. Med största sannolikhet
kommer det också att krävas en folkomröstning.
Med det sagt så är det viktigt att komma ihåg att regionfrågan inte på något sätt är ny. Såväl
2008 som 2012 gjordes försök att ändra dagens läns- och regionindelning utan resultat. Ett
riksdagsval ska också hållas mellan att utredarna har fått sitt uppdrag till att förändringarna
ska träda i kraft, det gör att läget fortfarande är osäkert.
Om det finns ett politiskt intresse att utreda byte av länstillhörighet kan det därför vara en
god idé att kommunen tidigt börjar utreda förutsättningarna. Ett första steg kan vara en
inledande utredning som tittar på följande delar






Infrastruktur
Hälso- och sjukvård
Regionalt inflytande
Samverkan mellan kommuner
Synpunkter från Landstinget Västernorrland

Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
1. Medborgarförslaget bifalls.
2. En utredning genomförs där effekterna av ett länsbyte undersöks.
Förslag under sammanträdet
Elisabet Lassen (S) med biträde av Mattias Ahlenhed (ViSKB) föreslår att
medborgarförslaget avslås.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Elisabet Lassens (S) och Mattias Ahlenheds (ViSKB) förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-08-26
Förvaltningsyttrande 2015-10-28
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§7

KS/584/2015 (13.5)

Förhyrning av lokal i byggnad 1 vid Nipanområdet Sollefteå
till SFI-undervisning
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1 Avtal tecknas med Klövern AB om hyra av lokal i Byggnad 1 vid Nipanområdet.
Lokalen ska användas till SFI-undervisning.
2 Hyreskostnaden är 95 000 kronor per år, inklusive el, värme och vatten.
3 Hyresperioden är 2016-01-01—12-31 med möjlighet till förlängning med ett år i taget.
Ärendebeskrivning
I dagsläget har SFI/Reveljen kö på elever, fram till april bestående av cirka 100 elever. Kön
kommer att fyllas på om inte åtgärder vidtas. Att våra nyanlända så snart som möjligt får
påbörja undervisning i svenska språket är en nyckel för framtida etableringen på
arbetsmarknaden.
Att rekrytera legitimerade svenska 2 lärare är mycket svårt. SFI har därför utarbetat en
metod för att koppla ihop en behörig lärare med en obehörig, för att bland annat klara av
betygsättningen. Vid den senaste rekryteringsomgången har vi fått ett tillräckligt urval av
möjliga sökande och kan därför gå vidare.
I nuläget saknas klassrum,. Kontakter togs redan i höstas med Klövern AB och de kan
erbjuda en lokal i Byggnad 1 på översta våningen. Årskostanden är 95 000 kronor,
inklusive el, värme och vatten. Kontraktstiden är 2016-01-01 t o m 2016-12-31, med
möjlighet till förlängning med ett år i taget.
För att kunna ta emot fler elever till SFI behövs fler klassrum. En lokal som finns på
området gör det möjligt att hålla ihop SFI-undervisningen och vi kan upprätthålla den
individualiserad och flexibel. Finansering av lokalen bör rymmas inom den statliga
schablonersättningen för nyanlända flyktingar.
Förvaltningens förslag till beslut
- Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avtal tecknas med Klövern AB om hyra av
lokal i byggnad 1, Nipanområdet till SFI-undervisning.
- Hyreskostnaden är 95 000 kronor per år, inklusive el, värme och vatten.
- Hyresperioden är 2016-01-01 t o m 2016-12-31, med möjlighet till förlängning med ett år
i taget.
Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-01-19
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 7
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2015-12-07

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-01-19

Sida

16 (26)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§8

KS/22/2015 (2)

Översiktsplan – underlag för samråd
Allmänna utskottets beslut
Representanter från liberalerna och miljöpartiet inbjudas att delta i allmänna utskottets
extra sammanträde 2016-01-27.
Förvaltningen uppmanas att säkerställa att erforderliga representanter från verksamheterna
deltar i allmänna utskottets extra sammanträde samt att planera formen och strukturen för
sammanträdet.
Ärendebeskrivning
Lisbeth Boman informerar om det pågående arbetet med att ta fram ett samrådsunderlag.
Hon refererar också till andra kommuners översiktplaner för att ge olika exempel på hur
slutprodukten kan utformas.
Kommunstyrelsens allmänna utskott diskuterar struktur, ambitionsnivå och inriktning för
ett samrådsunderlag. Utskottet konstaterar att det kommer att behövas minst en halv dags
extra sammanträde för att landa frågeställningen. Det extra sammanträdet bör också
förstärkas med de partier som finns representerade i kommunstyrelsen, men inte i det
allmänna utskottet.
Utskottet för också en diskussion kring förankringen av samrådsunderlaget och senare
översiktsplanen. Några ledamöter lyfter möjligheten att samverka med studieförbunden och
bilda studiecirklar.
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-09 kommer beslut att tas om att fastställa
samrådsunderlaget. Innan dess kommer kommunen att träffa Länsstyrelsen för ett så kallat
församråd. Innan dess ska också styrgruppen för översiktsplanearbetet ha hunnit ha ett möte
2016-01-25.
Beslutsunderlag
Utkast till samrådsunderlag

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-01-19
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§9

KS/36/2016 (4.4)

Projektet Digital kompetens och tillväxt i Västernorrland,
medfinansiering
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1 Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Digital kompetens och tillväxt i
Västerorrland.
2 Medfinansieringen sker i form av arbetstid motsvarande totalt 80 000 kronor under
perioden 2016 – 2019.
Ärendebeskrivning
Bron innovation AB har ansökt om medfinansiering till ett regionalfondsfinansierat
utvecklingsprojekt med följande mål: En fungerande lång- och kortsiktig kompetenstillförsel
inom IKT i Västernorrland, ökad nationell synlighet och attraktionskraft samt stärkt digital
konkurrenskraft i form av nya innovativa tjänster och nya/utvecklade företag.
Bron är den regionalt utpekade aktören för samverkan inom IKT-utveckling. Deras aktiviteter
sker i samhandling, eller på uppdrag av, länsstyrelsen, Åkroken, MIUN och andra regionala
utvecklingsprojet exempelvis Big Green data (serverhallar).
Sollefteå kommun är medlem i den ideella föreningen Bron.
Projektet kommer att innehåll aktiviteter för att:
- Förbättra rekryteringssituationen
- Skapa en långsiktigt fungerande kompetensförsörjningskedja
- Arbeta med etableringar och nya arbetstillfällen
- Skapa tillväxt inom befintliga företag genom utveckling av nya innovativa produkter
Projektet kommer att involvera studievägledare, gymnasieskolan, MIUN, det lokala
näringslivet och kommunernas näringslivsfunktioner.
För Sollefteå kommuns utveckling, med ett perifert läge, är förmågan att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter viktig. För att kunna göra detta krävs att företag som arbetar med
att utveckla nya digitala tillämpningar, samt de företag och organisationer som ska tillämpa
dessa digitala innovationer, har en god tillgång till nya kompetenser

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar medfinansiera projektet.
Medfinansieringen sker i form av arbetstid motsvarande totalt 80 000 kronor under
perioden 2016 – 2019.
Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-01-19
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 9
Beslutsunderlag
Ansökan: Digital kompetens och tillväxt i Västernorrland, BRON 2015-12-21.
Förvaltningsyttrande 2016-01-08

Justerarnas signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2016-01-19
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 10

KS/572/2015 (19)

Remiss - Reformerade stöd till barn och vuxna med
funktionsnedsättning
Allmänna utskottets beslut
Sollefteå kommun lämnar inget remissvar då de förslag till reformer som lämnas i
promemorian gäller socialförsäkringssystemet och den lagstiftning som reglerar detta.
Förslagen ligger utanför den kommunala kompetensen och påverkar inte kommunens
stödinsatser för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. De föreslagna förändringarna
bedöms dessutom av Regeringskansliets arbetsgrupp endast få konsekvenser för vissa
statliga myndigheter.
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har gjort en översyn av regler och tillämpning av
socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och vårdbidrag. Målet för översynen har
varit att åstadkomma ett mer sammanhållet system för ersättning till personer med
funktionsnedsättning. Förslagen i promemorian ska göra att förmånerna blir mer
förutsägbara för både medborgare och ansvarig myndighet, tidsenliga, hållbara över tid och
rättssäkra. Prövningen av förmånerna bedöms därigenom göra det lättare för den enskilde
att tillvarata sin rätt.
Målsättningen med reformen är ett stöd som kompenserar för merkostnader som en person
har med anledning av sin eller sitt barns funktionsnedsättning och som underlättar för dessa
personer att delta i arbetslivet och i det övriga samhällslivet.
De i promemorian föreslagna författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2017.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Sollefteå kommun inte avger något remissvar då de förslag till
reformer som lämnas i promemorian gäller socialförsäkringssystemet och den lagstiftning
som reglerar detta. Förslagen ligger utanför den kommunala kompetensen och påverkar inte
kommunens stödinsatser för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. De föreslagna
förändringarna bedöms dessutom av Regeringskansliets arbetsgrupp endast få konsekvenser
för vissa statliga myndigheter.
Beslutsunderlag
Remiss - Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)
Förvaltningsyttrande 2016-01-07

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2016-01-19
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 11

KS/37/2016 (1.3)

Kommunstyrelsens delegeringsordning, ändring
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
Delegeringsordningens punkt A 015 ändras enligt följande.
Nr

Ärende

Delegat

A 015a

Genomföra löneöversynsförhandling
enligt gällande riktlinjer

Huvudenhetschef

A 015b

Lönesättning
- vid tillsvidareanställning

Verksamhetschef

- vid tillsvidareanställning i Intraprenad

Intraprenadchef

- vid tidsbegränsad anställning över
tre månader

Områdeschef
Rektor

- vid tidsbegränsad anställning upp
t.o.m. tre månader

Enhetschef

Ärendebeskrivning
I delegeringsordningen tydliggörs att tillsvidareanställningar får göras av verksamhetschef
och intraprenadchef medan tidsbegränsade anställningar, beroende på längd, får göras av
områdeschef, rektor eller enhetschef. Rätten att besluta om lön vid anställning har hitintills
legat på huvudenhetschef.
Mängden avtal som upprättas under perioden 2015-04-01 – 2015-12-31 visar på
svårigheten med att ett fåtal personer har rätt att godkänna löneavtalen. Drygt 2570 avtal
har upprättats vilket inte möjliggör någon kvalitativ granskning av varje enskilt avtal.
Chefer med egen budget bör därför ges mandat att i samband med de anställningar som
delegeringsordningen möjliggör också ansvara för lönesättning enligt gällande riktlinjer.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2016-01-19
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 11

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
Delegeringsordningen ändras gällande punkt A 015 och föreslås ha följande utformning:
Nr

Ärende

Delegat

A 015a

Genomföra löneöversynsförhandling
enligt gällande riktlinjer

Huvudenhetschef

A 015b

Lönesättning
- vid tillsvidareanställning

Verksamhetschef

- vid tillsvidareanställning i Intraprenad

Intraprenadchef

- vid tidsbegränsad anställning över
tre månader

Områdeschef
Rektor

- vid tidsbegränsad anställning upp
t.o.m. tre månader

Enhetschef

Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2016-01-19

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-01-19
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 12

KS/554/2015 (4.4)

Förstudie om företagartillväxt genom integration i Höga Kustenområdet, medfinansiering
Allmänna utskottets beslut
Utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1 Kommunstyrelsen medfinansierar förstudien om företagartillväxt genom integration med
30 000 kronor.
2 Finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, ID 81225.
Ärendebeskrivning
Q-nätverket i Sollefteå och företagarna i Härnösand har ansökt om medfinansiering till en
förstudie syftande till att kartlägga vilka behov nyanlända har av stöd, när dessa människor
har intresse av att starta egna företag.
Regionen står inför stora framtida utmaningar med avseende på demografisk utveckling och
arbetskraftsförsörjning. Samtidigt har vi en stor resurs i alla de människor, med annan
etnisk bakgrund, som flyttar in till vårt område. Många av dessa människor är i dag utanför
arbetsmarknaden eller har arbeten som inte motsvarar deras utbildning.
Många har också en drivkraft och en kunskap som skulle kunna omsättas i ett
framgångsrikt eget företagande.
Att identifiera stödbehoven och omsätta dessa in nya arbetsmetoder som underlättar för
nyanlända att starta företag, är en viktig utvecklingsfråga.
Initiativtagare till denna förstudie är Q-nätverket i Sollefteå. Projektägare är föreningen
Företagarna i Härnösand. I förstudien kommer även Kramfors och Örnsköldsviks
kommuner att delta.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen medfinansierar förstudien med 30 000 kronor.
Förslag under allmänna utskottets sammanträde
Elisabet Lassen (S) med biträde av Mattias Ahlenhed (ViSKB) föreslår att utskottet antar
förvaltningen förslag till beslut med tillägget att förstudien finansieras från
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, ID 81225.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Elisabet Lassens (S) och Mattias Ahlenheds (ViSKB) förslag.
Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-01-19
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 12
Beslutsunderlag
Förstudie: Företagartillväxt genom integration i Höga Kusten-området 2015-12-07
Förvaltningsyttrande 2016-01-08

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-01-19

Sida

24 (26)

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 13

KS/506/2015 (20)

Taxa enligt alkohol- och tobakslagstiftningen
Allmänna utskottets beslut
Förvaltningen får i uppdrag att komplettera taxan med:
Tillfälligt tillstånd för allmänheten, högst 4 tillfällen á 1 dag/år. Avgift 2 250 kronor.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1 Taxan enligt alkohol- och tobakslagstiftningen fastställs.
2 Taxan gäller från 2016-03-01
2 Tidigare taxa enligt alkohol- och tobakslagstiftningen upphör att gälla.
Ärendebeskrivning
Den gällande taxan för alkohol är gammal, över 10 år, och enligt tobakslagen har ingen taxa
funnits. Då alkoholtaxan inte innehåller några regler om justeringar så är prisnivån samma
nu som då.
Förslaget till taxan har gjorts utifrån principen att det är verksamhetsutövaren som ska
betala för prövning och tillsyn. Timkostnaden är densamma som för enhetens taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, för närvarande 840 kr/tim vardagar och
1,5*840kr/tim helger och kvällar. I vissa fall där det är svårt att bedöma handläggningstid
föreslås timtaxa. Ytterligare förändringar är möjlighet att ta ut taxa för tillsyn enligt
tobakslagen, något som det saknats en taxa för.
Det kan inte anses skäligt att prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen
ska finansieras av skatteintäkter, den gamla taxan gav en intäkt för alkoholtillsyn på cirka
250 000 kronor. Den nya taxan är i fas med övriga i länet och skulle öka intäkten så en
tjänst på cirka 50 % kan finansieras.
Alkohollagen (2010:1622), 10 §, säger att kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt
de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn
enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig
detaljhandel med eller servering av folköl.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-01-19

Sida
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
Forts. § 13
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att fastställa den nya taxan enligt alkohol- och
tobakslagstiftningen.
Med beslutet upphävs den gamla taxan för alkohol och folköl.
Förslag under allmänna utskottets sammanträde
Mattias Ahlenhed (ViSKB) med biträde av Elisabet Lassen (S) föreslår att det ska finnas
ytterligare ett tillfälligt tillstånd för allmänheten, max 4 tillfällen á 1 dag/år med avgiften
2 250 kronor.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Mattias Ahlenheds (ViSKB) och Elisabet Lassens (S) tilläggsförslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2016-01-08

Justerarnas signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
§ 14

KS/43/2016 (14.2)

Förhyrning av lokaler på Ärtriksvägen 2 A i Sollefteå, Passets
verksamhet sysselsättning för personer med psykisk ohälsa
Allmänna utskottets beslut
1 Avtal tecknas med Caspian Fastigheter AB om hyra av lokaler på Ärtriksvägen 2 A till
Passets verksamhet sysselsättning för personer med psykisk ohälsa
2 Utskottet delegerar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna hyresavtalet då
ärendet brådskar. Beslutet redovisas som ett delegeringsbeslut till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunen har en skyldighet att bedriva sysselsättning för personer med psykisk ohälsa.
Idag bedriver Passets ekonomiska förening verksamheten åt kommunen i lokaler som hyrs
på Långgatan 36.
Fastighetsägaren Kustgården AB sade upp kommunen som hyresgäst den sista september
och avtalet har tre månaders uppsägningstid, till och med 2015-12-31. Dock har
fastighetsägaren beviljat fortsatt rätt att hyra till och med 2016-03-31.
Fastighetssamordnare Bo Häggkvist har föreslagit att lokaler hyrs av Caspians Fastigheter
AB på Ärtriksvägen 2A.
Nuvarande hyra på Långgatan är på 80 000 kronor per år. Den nya hyran kommer att bli
cirka 250 000 kronor per år, vilket finansieras genom omfördelning inom befintlig ram.
Förvaltningens förslag till beslut
Sollefteå kommun hyr lokaler på Ärtiksvägen 2 A i Sollefteå för sysselsättning för personer
med psykisk ohälsa (Passet).
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Sjödén (S) föreslår att kommunstyrelsens ordförande får besluta om tecknande av
hyresavtal då ärendet brådskar.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Åsa Sjödéns (S) tilläggsförslag och förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2015-12-22

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

