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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-10
Nämnd

Kommunstyrelsen

Datum

2018-04-10

Tid

Kl. 14.00- 17.05

Plats

A-salen, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Anna-Sofia Kulluvaara, kommunchef, §§ 61-89
Anna Forsberg, sekreterare, §§ 61-89
Kristina Heneryd, Centrumutvecklare § 61
Mia Wester, Högakusten industrigrupp § 61
Joakim Falk, AQ Enclosure § 61
Kim Nilsson, Combitech § 61
Ulla Ullstein, Kommunplanerare § 64
Lena Andersson, Utredning och utveckling § 65
Sara Hjalmarsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska § 70
Maria Söderlund, Verksamhetschef Miljö- och bygg § 81
Niklas Nordén, Ekonomichef §§ 82-85
Ulf Jonasson, Verksamhetschef Kontorsservice och Fastigheter § 86

Underskrifter

Sekreterare

.....................................................................
Anna Forsberg §§ 61-89

Ordförande

.....................................................................
Åsa Sjödén (S) §§ 61-81, 83-89

Ordförande

.....................................................................
Johan Andersson (C) § 82

Justerare

.....................................................................
Johan Andersson (C) §§ 61-81, 83-89

Justerare

.....................................................................
Leif Palmberg (L) § 82

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-10

Anslaget

sätts upp 2018-04-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

…………………………………………………………………… /
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Närvaro- och tjänstgöringslista
Namn

Närvaro

Tjg.
ers.

§
82

Jäv
§
83

§

§

§
64

Reservation
§
§
67
74

Anteckning
§

Ledamöter

Åsa Sjödén (S)

X

J

Ordf §§ 61-81, 8389, tjg ej § 82

John Åberg (S)

X

J

Tjg ej § 82

Lillemor Edholm (S)

X

Tommy Svensson (S)

X

Åsa Nilsson (S)

X

Torbjörn Persson (S)

X

Cathrine Näsmark (S)

X

-

Vakant plats S

Mattias Ahlenhed (ViSKB)

-

Gunilla Fluur (ViSKB)

X

Kerstin Franzén (M)

R

R

R

X

R

R

Sven-Olov Gradin (M)

X

R

R

Johan Andersson (C)

X

R

R

Justerare §§ 61-81,
83-89. Ordf § 82

Ulf Breitholtz (V)

X

Leif Palmberg (L)

X

R

R

Justerare § 82

Ersättare

Lennart Önblad (S)

X

X

Stina Näslund (S)

X

x

Tjg § 82, 83

Nils-Gunnar Molin (S)

X

X

Tjg § 82

My Larsson (S)

X

Morgan Nordin (S)

X

Anita Bergsten (S)

-

Mikael Sjölund (S)

X

Jörgen Åslund (ViSKB)

X

Birgitta Häggkvist (ViSKB)

-

Folke Lindgren (M)

X

Alexandra de Wall (M)

X

Kjell-Åke Sjöström (V)

-

Carin Collén (V)

-

Paul Höglund (C)

X

Margareta Alton (MP)

-
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Beslut om nya styrande dokument för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län ........................................................................................................................ 10
§ 64
Dnr KS 94/2018 ............................................................................................................ 13
Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Storhöjden, Sollefteå, Kramfors och
Örnsköldsviks kommuner .............................................................................................................. 13
§ 65
Dnr KS 26/2018 ............................................................................................................ 66
Bostadsförsörjningsprogram .......................................................................................................... 66
§ 66
Dnr KS 103/2018 .......................................................................................................... 68
Förändrad inriktning investeringsbudget ....................................................................................... 68
§ 67
Dnr KS 100/2018 .......................................................................................................... 70
Utredningsuppdrag – Fiskevandringsvägar.................................................................................... 70
§ 68
Dnr KS 99/2018 ............................................................................................................ 72
Planbesked Storsjön/ Omsjö- Brännan........................................................................................... 72
§ 69
Dnr KS 290/2016 .......................................................................................................... 73
Svar på medborgarförslag - Utökad kollektivtrafik på prov .......................................................... 73
§ 70
Dnr KS 104/2018 .......................................................................................................... 76
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2017 .............................................................................. 76
§ 71
Dnr KS 97/2018 ............................................................................................................ 78
Ombudgeteringar från 2017 till 2018 ............................................................................................. 78
§ 72
Dnr KS 473/2017 .......................................................................................................... 80
Svar på remiss - Kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid spelmissbruk och
spelberoende .................................................................................................................................. 80
§ 73
Dnr KS 121/2018 .......................................................................................................... 82
Hyresavtal Fyrklövern.................................................................................................................... 82
§ 74
Dnr KS 379/2017 .......................................................................................................... 84
Schemalagd skollunch.................................................................................................................... 84
§ 75
Dnr KS 55/2018 ............................................................................................................ 88
Ansökan om utökad ålder för Nattis – Edsele friskola................................................................... 88
Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

4 (118)

Sammanträdesdatum

2018-04-10
Nämnd

Kommunstyrelsen
§ 76
Dnr KS 110/2018 .......................................................................................................... 90
Ansökan om regional garanti för regionalt viktig gymnasieutbildning hösten 2019 ..................... 90
§ 77
Dnr KS 392/2017 .......................................................................................................... 92
Revidering av riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda, Sollefteå kommun .................. 92
§ 78
Dnr KS 115/2018 .......................................................................................................... 94
Årsredovisning för VA-verksamheten 2017 .................................................................................. 94
§ 79
Dnr KS 97/2018 ............................................................................................................ 95
Ombudgeteringar från 2017 till 2018 - Samhällsutveckling .......................................................... 95
§ 80
Dnr KS 1/2018 .............................................................................................................. 97
Revidering av ersättningar till ensamkommande barn ................................................................... 97
§ 81
Dnr KS 78/2018 .......................................................................................................... 102
Yttrande över förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i
ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för särskilt förorenade
ämnen (koppar och zink) i ytvatten .............................................................................................. 102
§ 82
Dnr KS 98/2018 .......................................................................................................... 104
Årsredovisning – Sollefteåforsens AB 2017 ................................................................................ 104
§ 83
Dnr KS 98/2018 .......................................................................................................... 105
Årsredovisning och stämmodirektiv - Solatum Hus&Hem AB 2017 .......................................... 105
§ 84
Dnr KS 98/2018 .......................................................................................................... 106
Kommunens årsredovisning 2017 ................................................................................................ 106
§ 85
Dnr KS ........................................................................................................................ 107
Ekonomisk månadsuppföljning.................................................................................................... 107
§ 86
Dnr KS 410/2015 ........................................................................................................ 109
Utbyggnad Skedomsgymnasium.................................................................................................. 109
§ 87
Dnr KS 14/2018 .......................................................................................................... 110
Val till styrgrupp Utredningsuppdrag Fiskevandringsvägar ........................................................ 110
§ 88
Dnr KS 9/2018 ............................................................................................................ 111
Delgivningar ................................................................................................................................ 111
§ 89
Dnr KS 2/2017 ............................................................................................................ 113
Delegeringsbeslut ......................................................................................................................... 113

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-10
Nämnd

Kommunstyrelsen
Val av justerare
Johan Andersson (C) väljs till justerare.
Leif Palmberg (L) väljs att justera § 82.
Anmälan av protokoll
Protokoll anmäls från kommunstyrelsens utskott.
- allmänna 2018-03-20
- vård och omsorg 2018-03-21
- unga och lärande 2018-03-22
Läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen
§ 61

Dnr KS 10/2018

Muntliga informationer
Beslut
Informationerna noteras.
Ärendebeskrivning
Information lämnas Kommunstyrelsen enligt följande. Kommunstyrelsen ges möjlighet att
ställa frågor.
Utveckling av centrum
Kristina Heneryd, Centrumutvecklare
Informerar om sin bakgrund, rollen som centrumutvecklare samt de utmaningar som finns för
att öka attraktionen i centrum. Beskriver den komplexa situation som råder i centrum i Sollefteå
idag likväl som i övriga Sverige.

Höga kusten Industrigrupp
Mia Wester, HKIG, Joakim Falk, AQ Enclosure, Kim Nilsson, Combitech
Informerar om Höga kusten industrigrupp (HKIG)och det projekt som kommunen är med och
finansierar.
Informerar om de företag som ingår i industrigruppen samt presenterar de resultat projektet
Tillväxt Höga kusten har gett hittills.
Informerar om hur HKIG jobbar med långsiktig kompetensförsörjning, vilka aktiviteter som
genomförs för att nå studenter på universitet m.m. Presenterar hur projektet jobbar för
rekrytering samt för att attrahera och behålla kompetens.
Kim Nilsson från Combitech informerar om att de har startat ett nytt affärsområde i Norrland
från 1 jan 2018. Deltagande i HKIG har varit en bra förutsättning för att kunna utveckla
företaget i området.
Joakim Falk, från AQ Enclosure, informerar om den utmaningen som finns vad gäller
kompetensförsörjning för företaget. HKIG har ökat företagets möjlighet att rekrytera.
En ansökan om fortsättning av projektet kommer att komma till kommunerna och andra
intressenter framöver.
Huvudenhetschef Gemensamservice Anna-Sofia Kulluvaara
Informerar om följande;
 Örjan Abrahamsson – utsedd till tillförordnad Skolchef
 Cathrine Westin har blivit utnämnd till Årets ledare
 Det har genomförts prova på friskvårdsaktiviteter för anställda i kommunen.
Justerarnas signatur
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Kommunstyrelsen
 Kommunen har fått avslag på ansökan för turistprojektet Västra och specifikt
Junsele. Region Västernorrland anser att ansökan måste kompletteras.
 Skärvstagården har fått mångfalds- och jämställdhetspris
Viktor/Viktoriapriset.
 Budgetdiskussioner 2019-2021 på går.
 Kort uppdatering kring utvecklingen av Hamre ges.
Kommunstyrelsen ordförande, Åsa Sjödén
 Ny detaljplan för ”Badhustomten” torde kunna beslutas under hösten 2018.
 Skrivelsen gällande vägbelysning som skickades till SKL och Trafikverket
har genererat en del svar. En utvärdering kommer att ske.
 Sollefteå kommun har fått möjlighet att ta del av båda satsningar i
landsbygdsprogrammet.
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§ 62

Dnr KS 128/2015

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - förslag till
förbundsordning från 2015-04-01
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att avslå Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förslag
till förbundsordning från 2015-04-01.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades
2012 och består av länets sju kommuner samt Landstinget Västernorrland/
Regionen.
 Revisorernas granskningsrapport för 2012 innehöll kritik gentemot gällande
förbundsordning.
 Direktionen fattade beslut 2013-09-27 utifrån revisorernas kritik att revidera
förbundsordningen och skicka ut den för beslut hos Kollektivtrafikmyndighetens
medlemmar.
 Direktionen fattade ett nytt beslut 2014-02-12 om en reviderad förbundsordning.
Den reviderade förbundsordningen innehöll formaliafel varför Landstingets
tjänstemän återkom med synpunkter om att ytterligare revideringar var att önska.
 Förbundsordningen reviderades ytterligare tillsammans med landstingets
tjänstemän. Direktionen beslutade att sända ut förslag till ny förbundsordning till
medlemmarnas fullmäktige med beslut senast september 2015.
 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns registrator
skickade 2015-03-09 förbundsordning för revidering till respektive medlems
fullmäktige att besluta om.
 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns registrator
skickade 2015-04-01 förbundsordning för revidering till respektive medlems
fullmäktige att besluta om. Det nya utskicket skedde pga tryckfel i förra utskicket
och bestod av rättat missiv och förbundsordning för respektive medlems
fullmäktige att besluta senast september 2015.
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-05-19 beslutar att ärendet hänskjuts till
utskottets sammanträde 2015-06-16.
 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-06-16 tar ej upp förslaget för beslut.
 Kommunen diskuterade myndighetens förslag till förbundsordning men avvaktade
vidare hantering.
 Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-12 Eventuell uppsägning av avtal med
Kollektivtrafikmyndigheten att Sollefteå kommun säger upp nu gällande
Justerarnas signatur
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samarbetsavtal avseende en gemensam Kollektivtrafikmyndighet. Motivet för detta
är att dessa frågor bör övertas av den region och dess ledning som är på väg att
bildas.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, Kollektiv Trafikmyndighet,
uppsägning av förbundsordning att säga upp nu gällande förbundsordning avseende
kollektiv trafikmyndighet för omförhandling.
Den 26 maj 2016 träffades samtliga kommunstyrelseordförande och
landstingsstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik för att diskutera styrning och
organisation av kollektivtrafiken i Västernorrland. Mötet kom fram till slutsatsen att
landstinget och kommunerna borde omförhandla innehållet i de styrande
dokumenten för kommunalförbundet -förbundsordning och samverkansavtal.
Under hösten 2016 har landstingets och kommunernas respektive fullmäktige fattat
beslut om uppsägning av gällande förbundsordning och samarbetsavtal för
omförhandling. Respektive medlem har även utsett en ledamot var till en styrgrupp
samt en tjänsteman var till en arbetsgrupp. Från november 2016 har också
kollektivtrafikmyndigheten deltagit i arbetsgruppens arbete.
Styrgruppen har ett förslag till nya styrdokument. Dessa dokument inkom till
kommunen 2018-02-20 och behandlas politiskt under i kommunstyrelsens allmänna
utskott samt kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Förvaltningens bedömning
Kommunen hanterar Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
förbundsordning för revidering till respektive medlems fullmäktige från 2015-04-01 genom
att den avslås samma dag som beslut tas om nya styrande dokument.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förslag
till förbundsordning från 2015-04-01.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskott föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att avslå Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns förslag
till förbundsordning från 2015-04-01.
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§ 63

Dnr KS 82/2018

Beslut om nya styrande dokument för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget på 180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
att anta förslaget på 180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
att anta förslaget på 180220 Reglemente för förbundsdirektionen, Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,
att anta förslaget på 180220 Reglemente för revisorer, Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,
att ovanstående styrdokument gäller från och med 1 juli 2018 under förutsättning att
samtliga medlemmars fullmäktige beslutat anta dem.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Den 26 maj 2016 träffades samtliga kommunstyrelseordförande och landstingsstyrelsens
ordförande i Örnsköldsvik för att diskutera styrning och organisation av kollektivtrafiken i
Västernorrland. Mötet kom fram till slutsatsen att landstinget och kommunerna borde
omförhandla innehållet i de styrande dokumenten för kommunalförbundet förbundsordning och samverkansavtal.
Under hösten 2016 har landstingets och kommunernas respektive fullmäktige fattat beslut
om uppsägning av förbundsordningen och samarbetsavtalet för omförhandling. Respektive
medlem har även utsett en ledamot var till en styrgrupp samt en tjänsteman var till en
arbetsgrupp. Från november 2016 har också kollektivtrafikmyndigheten deltagit i
arbetsgruppens arbete. (se också bifogat PM, bilaga 5).
Arbetsgång
Arbetet med framtagande av nya dokument har bedrivits som process där arbetsgruppen
har diskuterat igenom alla delarna av dokumenten och beskrivit diskussionerna i form av
PM där utförliga texter har formulerats. Dessa PM har sedan koncentrerats till de färdiga
dokumentutkasten som processats vidare dels vid arbetsgruppens möten dels i
hemorganisationerna. Arbetet har utgått från styrgruppens projektdirektiv.
Styrgruppen har följt arbetet och fattat beslut om tidsramar och principiella
ställningstaganden under processens gång.
Påverkande lagstiftning
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
Kommunallag (2017:725)
Justerarnas signatur
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Överväganden
De styrande dokumenten har färdigställts i enlighet med direktiven. Två frågor har dock
lyfts ut inför detta ställningstagande. Det är dels hur finansieringen av kollektivtrafiken ska
fördelas, dels frågan om hur kollektivtrafiken ska organiseras. Styrgruppen har här bedömt
att dessa båda frågor behöver processas vidare under våren för beslut snarast möjligt.
Styrgruppen överlämnar i övrigt sina förslag för ställningstagande i respektive medlems
fullmäktige.
Viktigare förändringar
Antalet ledamöter i förbundsdirektionen ändras från 22 ledamöter till 9 ledamöter och 9
ersättare. Denna förändring sker 2019 01 01 så att den nuvarande direktionen sitter
mandatperioden ut.
Förvaltningens bedömning
Förslagen till nya styrande dokument är mycket väl genomarbetade i arbetsgrupp samt
styrgrupp.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har 2018-02-13 tagit del av förslag till nya styrande
dokument och även diskuterat dess innehåll.
Förvaltningen föreslår att de styrande dokumenten antas.
Bilagor
”180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län”
”180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län”
”180220 Reglemente för förbundsdirektionen”
”180220 Reglemente för revisorer”
”180220 PM- beskrivning av process och underlag för jämförelse”.
”170619 Direktiv för översyn av styrdokumenten för kommunalförbundet
kollektivtrafikmyndigheten”

Övrigt
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns registrator
skickade 2015-03-09 förbundsordning för revidering till respektive medlems fullmäktige
att besluta om.
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns registrator
skickade 2015-04-01 ånyo ut förbundsordning för revidering till respektive medlems
fullmäktige att besluta om (Ks 128/2015). Detta utskick föranleddes av tryckfel i tidigare
utskick och bestod av rättat missiv och förbundsordning för respektive medlems
fullmäktige att besluta senast september 2015.
Kommunen hanterar Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands
förbundsordning för revidering till respektive medlems fullmäktige från 2015-04-01 genom
att den avslås i ett separat ärende samma dag som beslut tas om nya styrande dokument för
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.
Justerarnas signatur
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget på 180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
att anta förslaget på 180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
att anta förslaget på 180220 Reglemente för förbundsdirektionen, Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,
att anta förslaget på 180220 Reglemente för revisorer, Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,
att ovanstående styrdokument gäller från och med 1 juli 2018 under förutsättning att
samtliga medlemmars fullmäktige beslutat anta dem.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskott föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget på 180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
att anta förslaget på 180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
att anta förslaget på 180220 Reglemente för förbundsdirektionen, Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,
att anta förslaget på 180220 Reglemente för revisorer, Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,
att ovanstående styrdokument gäller från och med 1 juli 2018 under förutsättning att
samtliga medlemmars fullmäktige beslutat anta dem.
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§ 64

Dnr KS 94/2018

Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid
Storhöjden, Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner
(Länsstyrelsen Västernorrland Dnr 551-1741-18)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka länsstyrelsens begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid
Storhöjden etapp 2.
Reservation
Jörgen Åslund (ViSKB) och Gunilla Fluur (ViSKB) reserverar sig mot beslutet.
Information
Ulla Ullstein, Kommunplanerare informerar om ärendet. Kommunstyrelsen ges möjlighet
att ställa frågor.
Ärendebeskrivning
Från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation inkom 2018-03-06 en begäran om tillstyrkan
avseende lokalisering av vindkraft vid Storhöjden, Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsviks
kommuner.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att tillstyrka länsstyrelsens begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av
vindkraft vid Storhöjden etapp 2.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskott föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka länsstyrelsens begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid
Storhöjden etapp 2.
Förslag till beslut på mötet
Jörgen Åslund (ViSKB) med biträde av Gunilla Fluur (ViSKB) föreslår avslag till
allmänna utskottets förslag till beslut.
John Åberg (S) föreslår bifall till allmänna utskottets förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande Åsa Sjödén (S) ställer frågan om Kommunstyrelsen beslutar enligt John Åberg
(S) förslag om bifall eller enligt Jörgen Åslund (ViSKB) förslag om avslag.
Finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt John Åberg (S) förslag om bifall till allmänna
utskottets förslag.
…………………..
Begäran
Kabeko etapp 2 AB har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland
inlämnat en tillståndsansökan gällande vindkraftpark vid Storhöjden Etapp 2, Sollefteå,
Kramfors och Örnsköldsviks kommuner. Miljöprövningsdelegationen får endast ge
tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommunen har tillstyrkt det.
Miljöprövningsdelegationen begär därför besked om kommunens beslut om tillstyrkan,
avseende aktuell ansökan.
Ansökan omfattar uppförande och drift av gruppstation om 23 vindkraftverk i vindpark
Storhöjden Etapp 2 inom fastigheterna Stordegersjön 1:5, Gålsjönäs 1:4>1, Gålsjö 1:1,
Kalknäs 6:8>27, Leån 1:2, Subbersta 1:4>2, Törsta 1:2>2, Törsta 1:8>2, Törsta 2:3>3,
Törsta 4:8>2, Törsta 5:6>2, Undrom 4:30, Undrom 3:32>2, Undrom 5:1>3, Hämra 1:9>4,
Hämra 2:2>2, Hämra 2:13, Hämra 3:3>3, Hämra 4:6>2, Hämra 5:5>2, Hämra 7:1>4 och
Sidensjö-Å 1:1>10. Området framgår av ansökan, som i sin helhet sänds er per post.
Miljöprövningsdelegationen har ännu inte tagit ställning till om kompletteringar av
ansökan är nödvändiga. Om kommunen anser eventuella kompletteringar i ärendet
nödvändiga för att ta ställning i tillstyrkansfrågan, kontakta undertecknad.
Miljöprövningsdelegationen önskar besked om kommunens ställningstagande till
etableringen senast den 20 april 2018.
Kommunen har via epost till handläggaren på länsstyrelsens miljöprövningsdelegation
meddelat att kommunfullmäktige sammanträder först 23 april 2018.
Kommunen yttrar sig enbart över den del av lokaliseringen som berör kommunen.

1 Storhöjden etapp 2
1.1 Bakgrund, från projekt Törstaåsen till Storhöjden etapp 2.
Intresset för projekt Storhöjden etapp 2 (tidigare projekt Törstaåsen) har varit känt inom
kommunen i många år.
Kabeko Kraft AB har kontinuerligt informerat kommunen om sitt intresse för vindkraft i
området.
Den geografiska platsen Törstaåsen ligger rakt norr om Storhöjden och ett lämpligare
namnval är därmed Storhöjden etapp 2. Storhöjden etapp 1 som ligger söder om kommer i
praktiken att vara en och samma vindkraftspark och med samma verksamhetsutövare,
därmed är namnbytet rätt.
-Samråd för Törstaåsen genomfördes 2011. Samrådsmötet inkluderade platsbesök.
Sollefteå kommun närvarande.
-Samråd allmänheten genomfördes 2011-08 24
-Myndighetssamråd genomfördes med länsstyrelsen i Västernorrlands län, Sollefteå
kommun, Kramfors kommun och Örnsköldsviks kommun 2011-08-24.
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-Kabeko besökte kommunen för informationsmöte omfattande bolagets planerade
vindkraftsparker Knäsjöberget, Törstaåsen och Sörlidberget. Bolaget visade bla att
Törstaåsen är utpekat i både i Örnsköldsvik och Kramfors kommuns vindkraftsplaner och
att Sollefteåkommun varit remissinstans utan erinringar. Mötet genomfördes 2013-03-04
med deltagande av kommunstyrelsens ordförande och kommunplaneraren.
-Relativt oväntat meddelade Höga Kusten Airport att de inte ville ha vindkraft vid
Törstaåsen, detta var någon gång sommaren 2013. Detta anses märkligt därför att de hade
inte yttrat sig mot området under vare sig Örnsköldsviks kommuns översiksplanearbete när
närliggande område ”Stigshöjden” pekades ut eller under Kramfors kommuns översiktsplanearbete när närliggande område ”Storhöjden” pekades ut.
-Det var även märkligt eftersom LFV Luftfartsverket hade genomfört en flyghinderanalys
som inte visade några konflikter. Vid tidpunkten då flygplatsen sa nej, hade Kabeko redan
två färdiga MKB:er för Storhöjden och Törstaåsen.
Storhöjden hade flygplatsen inga erinringar mot. Kabeko kände dock att det eventuellt
kunde finnas en risk att flygplatsen sa nej till båda områdena om båda ansökningarna
skickades in. Kabeko lämnade därför bara in ansökan för Storhöjden, vilket var i slutet av
2013. Törstaåsen fanns dock fortfarande med i planerna med tanken att fortsätta arbetet
med projektet när en överenskommelse med flygplatsen nåtts.
-2014-04-07 träffade Kabeko och Vattenfall Sollefteå kommun för att informera om
samarbetet. Vid mötet närvarade kommunstyrelsens ordförande och kommunplaneraren
Vid informationen redovisade Kabeko återigen om bolagets planerade vindkraftsparker och
även här nämndes Knäsjöberget, Sörlidberget och Törstaåsen.
Kabeko trodde att överenskommelse med flygplatsen skulle ordnas redan 2014-2015 men
så yttrande sig flygplatsen negativt mot även Storhöjden under pågående miljöprövning,
när länsstyrelsen skickade ut remiss. Kabeko bedömde då att det var för stor risk att starta
Törstaåsen. Länsstyrelsen beviljade tillstånd under 2016 och flygplatsen överklagade inte.
Under våren 2017 genomfördes ett möte mellan Kabeko och Höga Kusten Airport där det
framkom att flygplatsens ställningstagande till vindkraft vid Törstaåsen hade ändrats. Mot
bakgrund av detta har Bolaget valt att gå vidare med förnyade samråd inventeringar,
analyser och utredningar för en vindkraftspark vid Törstaåsen (fortsättningsvis kallad
Storhöjden etapp 2).
1.2 Kort beskrivning av Storhöjden etapp 2
Kabeko etapp 2 AB planerar en vindkraftsetablering Storhöjden etapp 2.
Kabeko etapp 2 AB är ett helägt dotterbolag i en koncern där Kabeko Kraft AB (Kabeko)
är moderbolag.
Vindkraftområdet är lokaliserat till en del inom Sollefteå kommun och till en del inom
Kramfors -och Örnsköldsviks kommuner.
Ansökansområdet ligger ca 35 km öster om Sollefteå, ca 25 km nordnordöst om Kramfors
och ca 35 km sydväst om Örnsköldsvik.
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Antal planerade vindkraftsverk är 23 fördelat i en preliminär layout med 12 st inom
Sollefteå kommun, 10 st inom Kramfors kommun och 1 st inom Örnsköldsviks kommun.
Totalhöjden för varje vindkraftverk kommer att variera. Längst i väst kommer totalhöjden
begränsas till att vara maximalt 165 m och ju längre österut vindkraftverken placeras desto
högre kan de byggas.
Längst i öst kan totalhöjden 230 m användas. Begränsningen i höjd beror på att det finns en
säkerhetsplan för Höga Kusten Airports luftrum och inga vindkraftverk får byggas så höga
att de når in i säkerhetsplanen.
Anläggningens samlade elkraftproduktion beror på områdets vindresurs, antal verk som
slutligen anläggs och vilken vindkraftsmodell som används.
Om totalt 23 vindkraftverk anläggs i storleksordningen 3,6 megawatt (MW) per kraftverk
beräknas anläggningen kunna producera ca 300 gigawattimmar(GWh) förnybar elkraft per
år.
Detta motsvarar en årlig förbrukning av hushållsel för över 60 000 hushåll (ca 5000 kWh/år
och hushåll).
Inom kommunen skulle 12 vindkraftverk kunna producera ca 156 gigawattimmar (GWh).
1.2.1 Karta Översikt geografiskt läge, Övrig planerad och byggd vindkraft i
närområdet
Figur 1 Ur Huvudinlaga tillståndsansökan sid 13 Byggda och planerade vindkraftverk samt aktuellt
vindkraftsområde.

Kartan näst sid i Figur 1 visar aktuellt vindkraftområde samt byggda och planerade
vindkraftverk i området:
-Inom 10 kilometer från Storhöjden etapp 2 finns en byggd vindkraftspark och två
planerade vindkraftsparker i andra kommuner
-1 km söder om vindkraftområdets södra del pågår handläggning av vindkraftpark
Storhöjden etapp 1 omfattande 27 vindkraftverk i Kramfors kommun.
-Ca 1 km norr om vindkraftområdet pågår byggnation av 6 vindkraftverk vid Stigshöjden i
Örnsköldsviks kommun. Verken tas i drift under 2019.
-Ca 2,5 km nordöst om Stigshöjden och 5 km nordöst om vindkraftområdet ligger
vindkraftpark Sidensjö med totalt 48 byggda och i drift tagna verk fördelat i tre grupper.
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Figur 1 Ur Huvudinlaga tillståndsansökan sid 13 Byggda och planerade vindkraftverk samt aktuellt
vindkraftsområde.
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1.2.2 Karta Utredningsområde, Ansökansområde och Vindkraftområde
Utdrag ur MKB sid 10 Figur 3

Figur 3.Utredningsområde, ansökansområde, vindkraftsområde,

Förvaltningen Pilarna i kartan ovan visar på kommungränsen.
Förvaltningen Inom kommunen planeras vindkraftverken inom följande fastigheter; 3st
verk på skogsfastigheten Sollefteå Gålsjö 1:1, 8st verk på skogsfastigheten Sollefteå Leån
1:2 samt 1st verk på skogsfastigheten Sollefteå Undrom 3:32
Utredningsområdet omfattande ca 15,1 km2 låg till grund för samrådet. Bolaget bjöd in
totalt 48 myndigheter, företag, föreningar och organisationer till samråd.
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Bland de inbjudna var alla personer och företag som äger fastighet eller har adress inom ett
område som sträcker sig mellan 3 km och 6 km ut från utredningsområdet. Sammanlagt
inbjöds 140 parter varav 91 privatpersoner.
Inventeringar och utredningar har utförts för ett område omfattande 15 km2 (15 000 000
m2).
Naturvärdesinventeringar och skrivbordsstudier har utförts inom utredningsområdet.
Kungsörnsinventeringar har utförts för ett betydligt större område som även täcker in
Stigshöjden och Storhöjden etapp 1.
Efter genomförda inventeringar, utredningar och samråd har Bolaget tagit fram ett
ansökansområde och ett vindkraftområde.
Inom ansökansområdet omfattande ca 6,2 km2 söker Bolaget tillstånd för att anlägga väg,
uppställningsplatser, mötesplatser, mobila bergkrossar, sorteringsverk, mobila
betongstationer, temporära lagringsytor och servicebyggnad.
Vindkraftsområdet omfattande ca 2,9 km2 innesluts helt i ansökansområdet Inom
vindkraftsområdet söker Bolaget tillstånd för att uppföra vindkraftverk.
Vissa delar av ansökansområdet har anvisats som hänsynsområde. Hänsynsområden är
områden där det inte går att innehålla 40 respektive 15 meter kantzon/buffertområde.
(Merparten av de anvisade hänsynsområdena är i anslutning till befintlig väg där vägen
ligger inom strandskyddat område eller där vägen passerar över en våtmark. Dessa vägar
kommer att breddas och förstärkas. För planerad ny vägsträckning finns 3
hänsynsområden: I norr, norr om Lykullen planeras väg över en bäck, Öster om
Ändlösamyrorna planeras väg över en smal myr. I söder, nordöst om Toppmyran, planeras
en väg över en sumpskog. Inga hänsynsområden finns inom vindkraftområdet.)

2. Allmänt och Storhöjden etapp 2
2.1 Prövningsklasser för vindkraftverk på land. Det finns i huvudsak fyra olika typer av
prövningsklasser för vindkraftverk på land; miniverk, gårdsverk, medelstora anläggningar
och stora anläggningar.
Kabeko etapp 2 AB (org.nr. 556888-3143 ) ansökan avser en stor anläggning.
En stor anläggning definieras som:
- två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
- ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med
en sådan gruppstation som avses i 1.
2.2 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (MB) prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Enligt miljöbalken måste verksamheter med stor miljöpåverkan ha
tillstånd innan de får byggas eller ändras. Vid prövningen tar länsstyrelsen ställning till om
bästa teknik kommer att användas och om effekterna på omgivningen och miljön kan
accepteras. Om en verksamhet kan tillåtas kopplas tillståndet till villkor, som reglerar
utsläpp, buller, avfall, transporter och annan påverkan på omgivningen.
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Från och med den 1 augusti 2009 får länsstyrelsens miljöprövningsdelegation endast ge
tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommunen tillstyrkt det. Detta är en konsekvens
av de förändringar i miljöbalken som trädde i kraft detta datum. Innebörden av det
kommunala tillstyrkandebeslutet framgår tydligt i lagrådsremissen: Prövnings-myndigheten
får endast ge tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för vindkraft om
kommunfullmäktige i den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det.
2.3 Kommunens olika roller i tillståndsprocessen. Kommunen har olika roller i
tillståndsprocessen som är viktiga att hålla isär.
Förutom att kommunen har möjligheten att avgöra om en tillståndspliktig
vindkraftsanläggning får komma till stånd i kommunen genom bestämmelsen om
kommunal tillstyrkan. 16 kap 4 § miljöbalken (1998:808) har kommunen möjlighet att föra
talan i tillståndsprövningen för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen
inom kommunen. 22 kap 6 § miljöbalken (1998:808).
Det är i den rollen som kommunen kan lämna synpunkter på den tänkta etableringen av
vindkraft. Detta kan ske vid olika tidpunkter: vid tidig dialog mellan projektör,
kommunrepresentanter och länsstyrelsen, vid det samråd6 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) med
myndigheter som projektören ansvarar för och i yttrande över tillståndsansökan
2.4 Begäran om beslut angående tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft.
Miljöprövningsdelegationen begär enligt 16 kap 4§ miljöbalken kommunens tillstyrkan
avseende lokalisering av vindkraftsanläggningen vid Storhöjden etapp 2.
2.5 Kommunens beslutsprocess för ställningstagande.
Miljöprövningsdelegationen önskar besked om kommunens ställningstagande till
etableringen och kommunen svarar på begäran om tillstyrkan i kommunfullmäktige.
För att följa den normala beslutsprocessen i kommunen innebär det att ärendet behandlas
av kommunstyrelsens allmänna utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
-Kommunen fattar beslut om vindkraftsetableringen utgör lämplig mark- och
vattenanvändning.
-Kommunens beslut ska vara tydligt och bör motiveras för att öka förståelsen av
ställningstagandet.
-Kommunen ska inte ställa villkor i beslut om tillstyrkan. Som part i tillståndsärenden kan
kommunen lämna synpunkter på etableringen vid samråd och i yttrande över ansökan.
-Kommunen är medveten om att beslut om tillstyrkan enbart innebär en bedömning
av om den aktuella vindkraftetableringen kan anses utgöra en lämplig mark- eller
vattenanvändning sett ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Kommunen väljer dock
som i tidigare beslutsärenden en bredare allsidig genomgång av möjlig påverkan.
2.6 Kommunens beslut om att tillstyrka/avstyrka och möjlig laglighetsprövning.
Kommunens beslut om att tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsetablering kan inte
överklagas i sak, det kan endast laglighetsprövas.
Vid en laglighetsprövning avgör en domstol om kommunens beslut strider mot lag eller
författning, till exempel genom att kommunen begått något formellt fel eller överskridit
sina befogenheter.
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Det är endast den som är medlem av en kommun som kan överklaga beslutet för
laglighetsprövning.

3. Kommunens beslutsunderlag för beslut angående
tillstyrkan/avstyrkan av vindkraftetablering Storhöjden etapp 2
3.1 Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28§95 Beslut för behandling av Storhöjden i
kommunfullmäktige senast i april 2018.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-28 §95 en del av Återremitterat ärende- Uppföljning
av fördjupad översiktsplan Vindbruk i Sollefteå kommun 2008-12-15§155 samt
Vägledning för beslut/avslag vid begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft
inom så kallade utredningsområden i den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå
2013-04-29§38.
Kommunfullmäktige beslutar att vid antagandet av kommunens övergripande översiktsplan
under 2017 skall beslutet i kommunfullmäktige kompletteras med att Fördjupad
översiktsplan samt Vägledning ska gälla för behandling av projektet Storhöjden om den
inkommit från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation senast mars 2018 och behandlas i
kommunfullmäktige senast i april 2018.
3.1.1 Fördjupad Översiktsplan Vindbruk i Sollefteåkommun
I den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun antagen av
kommunfullmäktige 2008-12-15 har 10 st områden lämpliga för storskalig utbyggnad
pekats ut. Planen anger även riktlinjer för;
- Riksintressen
-Allmänna intressen
-Omgivningspåverkan;
Skyddsavstånd till permanentboende och fritidsbebyggelse, Visuell påverkan, Ledningsnät
och vägar, Ljud, Skuggor, Reflexer och hinderbelysning, Rennäring, Rörligt friluftsliv och
turism, Höga naturvärden, Kulturmiljöer och kulturminnen, Mark- och hydrologi, Farligt
avfall, Luftfarten, Säkerhet, Radio- och signalteknik, Avveckling.
Miljöprövningsdelegationens Begäran om tillstyrkan avseende tillstyrkan angående
lokalisering av vindkraft vid Storhöjden etapp 2 ingår inte i de 10 utpekade områdena.
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Karta Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för Vindbruk i Sollefteå kommun

3.1.2 Vägledning för beslut/avslag vid begäran om tillstyrkan avseende
lokalisering av vindkraft inom så kallade utredningsområden i den fördjupade
översiktsplanen vindbruk i Sollefteå kommun 2013-04-29 §38
Om lokaliseringen avser områden inom sk utredningsområden i planen handläggs
lokaliseringen även efter Vägledning för beslut/avslag vid begäran om tillstyrkan
avseende lokalisering av vindkraft inom så kallade utredningsområden i den
fördjupade översiktsplanen vindbruk i Sollefteå. Denna vägledning har behandlats i
teknikutskott, kommunstyrelse och beslutats i kommunfullmäktige. Beslutad
vägledning utarbetades mot bakgrund av att det inom kommunorganisationen förekom
olika tolkningar av fattade beslut avseende den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i
Sollefteå kommun kommunfullmäktiges beslut 2008-12-15 § 155 samt tolkningen av
kommunstyrelsens beslut 2012-06-12 § 111, kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24
§130 samt kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24 §136. Vägledning för beslut/avslag
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vid begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft inom s.k.
utredningsområden i den fördjupade översiktplanen Vindbruk i Sollefteå kommun
2008-12-15 § 155 beslutad av kommunfullmäktige 2013-04-29 §38.
Storhöjden etapp 2 ligger i gränslandet mellan Sollefteå-, Kramfors- och Örnsköldsviks
kommuner och därmed inom ett sk utredningsområde i den Fördjupade översiktsplanen
Vindbruk i Sollefteå kommun. En begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av
vindkraft inom dessa områden sker enligt Vägledning Kf 2008-12-15§155.
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3.1.2.1 Karta Nuläge vindbruk 2018 februari, i enlighet med Vägledning och
beslut i sk utredningsområden.

Kartan innehåller; Riksintressen vindbruk, Fördjupade översiktsplanens områden 1-10,
Vindkraftanläggning i drift, Vindkraftverk tillståndsgivna, Vindkraftverk i olika stadier av
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handläggning, Vindkraftverk i samråd, Vindkraftverk avstyrkta samt för jämförelse
Utvärdering vindpotential 2011.
Den kumulativa effekten av vindkraftsetableringar inom hela kommunen följs inför varje
begäran om tillstyrkan av lokalisering av vindkraft.
Flakaberget är rätt namn, ej Flakberget.
Kärmsjöhöjden har avstyrkts av kommunen. Fjällbohög har avstyrkts av kommunen i och
med ett inriktningsbeslut inom beslut tillstyrkan av vindkraft vid Finnåberget.

4 Ny kommunomfattande översiktsplan och Storhöjden etapp 2
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-28 § 98 § om antagande av ny Översiktsplan för
Sollefteå kommun – en kraftfull kommun med utsikter mot 2030.
I och med beslutet anger antagandehandling Del1 Ställningstaganden 1.7 Upphävanden;
Den fördjupade översiktsplanen för Vindbruk, antagen 2008-12-15 upphävs. Notera även
att den vägledning som antogs av kommunfullmäktige 2013-04-29 upphävs.
Kommunens beslut om antagande av ny kommunövergripande översiktsplan påverkar dock
inte den politiska behandlingen av projekt Storhöjden etapp 2. Kommunfullmäktige
beslutade samma datum att det kända projektet Storhöjden etapp 2 ska behandlas politiskt
enligt beslut 2017-08-28 §98.

5 Kabeko etapp 2 ABs Tillståndsansökan med
Miljökonsekvensbeskrivning
Förvaltningen- Kabeko etapp 2 AB har lämnat in en tillståndsansökan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning. I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas den
tillståndssökta verksamhetens bedömda inverkan på människors hälsa och på miljön.
Miljökonsekvensbeskrivningen har utarbetats på uppdrag av bolaget.
Det är verksamhetsutövaren som upprättar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKBn upprättas och bekostas av verksamhetsutövaren och ska ingå i ansökan. Länsstyrelsens
miljöprövningsdelegation har möjlighet att vid behov kräva kompletteringar.
Förvaltningen -Kabeko etapp 2 AB har under hela utredningsprocessen och arbetet med
tillståndsansökan varit medveten om att projektet planeras inom ett sk utredningsområde i
kommunens fördjupade översiktsplan Vindbruk i Sollefteå kommun och behandlas i
enlighet med planens riktlinjer samt av Vägledning.
Förvaltningen -Kabeko etapp 2 AB har i ansökan visat ambitionen att uppfylla den
fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommuns riktlinjer avseende riksintressen,
allmänna intressen och omgivningspåverkan.
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Ur MKB Framsidan
Figur 1. Fotomontage över vindkraftspark Storhöjden etapp 2 sett från Botniabanan, väster om projektet

5.2 Förvaltningens val av fokusområden
Förvaltningen har tagit del av hela ansökan med miljökonsekvensbeskrivning och bilagor
och väljer att med utdrag särskilt belysa och fokusera på;
Landskapsbild, Boendemiljö inklusive ljudnivåer, skuggor, elektromagnetiska fält,
Rennäring, Multikarta natur- och kulturvärden, Kungsörn, Styrande faktorer vid
utformning av vindkraftområde, Upprättande av Exemplifierad anläggningslayout,
Sammanfattning miljökonsekvenser, Anslutning el mot regionnät, Storhöjden etapp 2 och
dess betydelse för vindkraftutvecklingen i regionen, Arbetstillfällen och Utvecklingsmedel.
5.2.1 Landskapsbild
Utdrag ur MKB sid 213 En vindkraftspark innebär en förändring i landskapet inom
och kring ansökansområdet. Vindkraftverken är stora byggda landskapselement som
placeras ut i ett naturlandskap och som dessutom rör sig. Under mörker kommer
vindkraftverkens hindermarkering att synas som tydligast.
Vindkraftverken kommer att synas väl då de är högt placerade i landskapet. Beroende
på vart man står i landskapet kommer anläggningen att upplevas på olika sätt. Ett antal
fotomontage har tagits fram vilka visar hur vindkraftsparken kommer att se ut från
olika platser i närområdet.
På avstånd kommer vindkraftsparken att överensstämma med det kuperade landskapets
skala. Jämfört med terrängens storskaliga former ser vindkraftverken ut att vara
omkring två tredjedelar så höga som bergen de står på, sett från Stor-Degersjöns
sydöstra strand. Vindkraftverken kommer att bryta av mot naturlandskapet genom
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vindkraftsverkens strikta form, höjd och rörelse. Ofta är det bara de närmaste
vindkraftverken som framträder helt och de bakomvarande skyms i varierande grad av
terrängen och skogen.

Ur MKB sid 214 Figur 138 Närbelägna boendemiljöer

Figuren visar de platser från vilka landskapsbildens förändringar bedömts vid platserna AX i Sollefteå-, Kramfors- och Örnsköldsviks kommuner.
Platserna O- Djuptjärnen, P-Brustjärnstorpet, Q- Harasjön, R- Gålsjö bruk samt SOffersjön är belägna inom kommunen.
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Ur MKB sid 77 Figur 34 Vindkraftområdet med 1000 m avstånd markerat, västradelen

Figu3 . Vindkraftsområde
med 1000 m avstånd väste
r
4 t
markerat,
r

Djuptjärnen Plats O
2,3 km nordväst om vindkraftområdet, norr om Fäbodhöjden, väster om
Djuptjärnen, finns 1 bostadshus, ingen person finns skriven där.
Utdrag ur MKB sid 233
/Nordväst om ansökansområdet ligger ett ensamt bostadshus vid en väg, väster om Djuptjärnen.
Bostadshuset ligger söder om Stenbitbäcken i en mindre dalgång. Ingen person är skriven där. Byggnaden är
helt omringad av skog. Dalgången, bergen Fäbodhöjden och Namntallhöjden samt den täta skogen skymmer
sikten mot Storhöjden etapp 2. Från Djuptjärnen är sikten helt skymd mot Storhöjden etapp 1, Stigshöjden
och Sidensjö. Av dessa anledningen blir konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan endast beaktat
Storhöjden etapp 2 obefintlig till små. Således görs ingen utvecklad kumulativ analys från plats O.
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Ur MKB SID 233 Figur 151 Bild mot öst tagen framför bostaden vid Djuptjärnen. Vindkraftverken som är
markerade i bild är till större delen dolda bakom skog eller terräng.

Ur MKB Figur 150 sid 233.Bostadshus vid Djuptjärnen.

Brustjärnstorpet Plats P
5,0 km väster om vindkraftområdet. 1 bostadshus, ingen person skriven där.
Utdrag ur MKB sid 234-235/Brustjärnstorpet är ett bostadshus som ligger vid Brustjärnens
västra sida. Ingen person är skriven där. Huset omges av öppna ytor som sedan kantas av
tät skog. Det naturliga blickfånget är åt sydöst över Brustjärnen.
Konsekvenser genom vindkraftpark Storhöjden etapp 1 (27 vkv) Från Brustjärnstorpet
sett kommer Storhöjden etapp 1 att ligga inom vinkelintervallet 100 till 140°, dvs. i östlig
till sydöstlig riktning, totalt 40° vinkel. Avståndet till vindkraftspark Storhöjden etapp 1
kommer att bli 6,5 till 10 kilometer. Från Brustjärnstorpet kommer vindkraftspark
Storhöjden etapp 1 att vara skymd bakom Kilhöjden och Kilberget. Enstaka rotorblad kan
komma att synas. Vindkraftverk inom norra delen av Storhöjden etapp 1:s mest nordliga
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del, dvs. norr om Brattfarhöjden och Undromshöjden, kommer att synas tydligare då dessa
vindkraftverk inte skyms av Kilhöjden. Konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan
för bostadshusen vid Brustjärnstorpet kommer, endast beaktat Storhöjden etapp 1, att bli
obetydliga till små.
Konsekvenser genom vindkraftspark Storhöjden etapp 2 (23 vkv) Från
Brustjärnstorpet sett kommer Storhöjden etapp 2 att ligga inom vinkelintervallet 55 till
100°, dvs. i nordöstlig riktning, totalt 45° vinkel. Avståndet till vindkraftspark Storhöjden
etapp 2 kommer att bli 5 till 9 kilometer.
Det naturliga
blickfånget ligger i sydöstlig riktning. Vindkraftspark Storhöjden etapp 2 kommer dock att
synas i nordöst men sikten skyms av skog som finns i öst och nordöst, innan Brustjärnen.
Konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan för bostadshusen vid Brustjärnstorpet
kommer, endast beaktat Storhöjden etapp 2, att bli små.
Konsekvenser genom vindkraftspark Stigshöjden (6 vkv) Från Brustjärnstorpet sett
kommer Stigshöjden att ligga inom vinkelintervallet 40 till 50°, dvs. i nordöstlig riktning,
totalt 10° vinkel. Avståndet till vindkraftspark Storhöjden etapp 2 kommer att bli 7,5 till 8
kilometer.
Vindkraftspark Stigshöjden är skymd av terräng och vegetation. Enstaka rotorblad kan
komma att synas nere från Brustjärnens strand, men inte från bostadshuset.
Konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan för bostadshusen vid Brustjärnstorpet
kommer, endast beaktat Stigshöjden, att bli obetydliga.
Konsekvenser genom vindkraftspark Sidensjö (48 vkv) Från Brustjärnstorpet syns inte
vindkraftspark Sidensjö, därmed är konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan, endast
beaktat Brustjärnstorpet, obefintliga.
Sammanvägning av kumulativa konsekvenser Sikten mot Storhöjden etapp 1 och etapp 2 är
skymd av terräng och vegetation så att endast ett fåtal vindkraftverk kommer att synas på
relativ stora avstånd (5 till 8 kilometer). Vindkraftverken kommer att medföra små
kontraster mot omgivande landskap. Orienterbarhet och landmärken kommer inte att
påverkas. Vindkraftspark Stigshöjden är skymd till största delen och vindkraftspark
Sidensjö är helt skymd. Få människor bor/vistas vid Brustjärnstorpet.
Beaktat endast Storhöjden etapp 1, Stigshöjden och Sidensjö bedöms de kumulativa
konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan bli obetydliga till små. Beaktat endast
Storhöjden etapp 2 bedöms konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan bli små. Den
sammanvägda bedömningen är att konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan för
bostadshuset vid Brustjärnstorpet kommer att bli små. /
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Ur MKB sid 234 Figur 152. Bild tagen mot öst framför bostaden Brustjärnstorpet. Vindkraftverken som är
markerade i bild är alla dolda förutom de som sticker upp bakom horisonten i bildens bortersta kant.

Harasjön Plats Q
5,3 km sydväst om vindkraftområdet. Där finns 4 bostadshus. Ingen person skriven där.
Utdrag ur MKB sid 235-236
/Vid Harasjön finns fyra bostadshus som ligger norr om sjön. Det naturliga blickfånget är åt öst och sydöst.
Ingen person är skriven där

Ur MKB Figur 153 Panoramabild från Harasjön i sydöstlig riktning.

Konsekvenser genom vindkraftspark Storhöjden etapp 1 (27 vkv) Från bostäderna vid
Harasjön kommer Storhöjden etapp 1 att ligga inom vinkelintervallet 95 till 135°, dvs. i
östlig till sydöstlig riktning, totalt 40° vinkel. Avståndet till vindkraftspark Storhöjden
etapp 1 kommer att bli 6,5 till 9,5 kilometer.
Från bostäderna
kommer vindkraftspark Storhöjden etapp 1 att vara skymd av Kilhöjden och Kilberget.
Enstaka rotorblad kan komma att synas.
Konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan för bostadshusen vid Harasjön kommer
att, endast beaktat Storhöjden etapp 1, bli obetydliga.
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Konsekvenser genom vindkraftspark Storhöjden etapp 2 (23 vkv) Från bostäderna vid
Harasjön kommer Storhöjden etapp 2 att ligga inom vinkelintervallet 55 till 95°, dvs. i
nordöstlig riktning, totalt 40° vinkel. Avståndet till vindkraftspark Storhöjden etapp 2
kommer att bli 5,5 till 8,5 kilometer.
Det naturliga
blickfånget ligger i östlig till sydöstlig riktning. Vindkraftspark Storhöjden etapp 2
kommer att synas i nordöstlig riktning och sikten kommer delvis att vara skymd.
Konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan för bostadshusen vid Harasjön kommer,
endast beaktat Storhöjden etapp 2, att bli små.
Konsekvenser genom vindkraftsparkerna Stigshöjden (6 vkv) och Sidensjö (48 vkv)
Från Harasjön kommer man inte kunna se vindkraftverk vid Stigshöjden och man ser inte
vindkraftverk inom vindkraftspark Sidensjö. Konsekvenserna genom
landskapsbildspåverkan för bostadshusen vid Harasjön kommer, endast beaktat
Stigshöjden och Sidensjö, att bli obetydliga.
Sammanvägning av kumulativa konsekvenser Sikten mot Storhöjden etapp 1 och etapp
2 är skymd av terräng och vegetation så att endast ett fåtal vindkraftverk kommer att synas
på relativ stora avstånd (5 till 8 kilometer). Det är främst vindkraftverk inom Storhöjden
etapp 2 som kommer att synas i Harasjöns utsträckning i nordöstlig riktning.
Vindkraftverken kommer att medföra små kontraster mot omgivande landskap och
underordna sig landskapets skala och struktur. Orienterbarhet och landmärken kommer
inte att påverkas. Vindkraftspark Stigshöjden och vindkraftspark Sidensjö är helt skymd.
Få människor bor/vistas vid Harasjön.
Beaktat endast Storhöjden etapp 1, Stigshöjden och Sidensjö bedöms de kumulativa
konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan bli obetydliga till små. Beaktat endast
Storhöjden etapp 2 bedöms konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan bli små. Den
sammanvägda bedömningen är att konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan för
bostadshuset vid Harasjön kommer att bli små. /
Gålsjö bruk Plats R
7,7 km väster om vindkraftområdet. Där finns 16 bostadshus av vilka 12 tillhör
bruket. Ingen person skriven på platsen.
Utdrag ur MKB sid 237-238 / Vid Gålsjö bruk finns 16 bostadshus. Ingen person är
skriven där. Gålsjö bruk ligger väster om ansökansområdet vid väg 335. 12 av
bostadshusen var tidigare en del av det gamla bruket och har använts som
flyktingförläggning under 2015 och 2016. Flyktingförläggningen avvecklades i slutet av
2016 och sedan dess används inte bostadshusen.
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Ur MKB sid 237 Figur 154 Bild tagen mot öst i Gålsjö bruk. Storhöjden etapp 1 och 2 är delvis synliga
mellan träden, där horisonten möter skogslandet.

Konsekvenser genom vindkraftspark Storhöjden etapp 1 (27 vkv) Från bostäderna vid Gålsjö bruk
kommer Storhöjden etapp 1 att ligga inom vinkelintervallet 105 till 135°, dvs. i ostsydostlig till sydöstlig
riktning, totalt 30° vinkel. Avståndet till vindkraftspark Storhöjden etapp 1 kommer att bli 9,4 till 12,6
kilometer.
Från bostäderna kommer vindkraftspark Storhöjden etapp 1 att vara skymd av Kilhöjden och Kilberget och
skymd av vegetation. Enstaka rotorblad kan komma att synas långt bort.
Konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan för bostadshusen vid Gålsjö bruk kommer, endast beaktat
Storhöjden etapp 1, att bli obetydliga.
Konsekvenser genom vindkraftspark Storhöjden etapp 2 (23 vkv) Från bostäderna vid Gålsjö bruk
kommer Storhöjden etapp 2 att ligga inom vinkelintervallet 75 till 110°, dvs. i östlig riktning, totalt 35°
vinkel. Avståndet till vindkraftspark Storhöjden etapp 2 kommer att bli 8 till 10,5 kilometer.
Vindkraftspark Storhöjden etapp 2 kommer att vara skymd bakom terräng och vegetation. Enstaka rotorblad
kan komma att synas långt bort.
Konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan för bostadshusen vid Gålsjö bruk kommer, endast beaktat
Storhöjden etapp 2, att bli obetydliga.
Konsekvenser genom vindkraftsparkerna Stigshöjden (6 vkv) och Sidensjö (48 vkv) Från Gålsjö bruk
kommer man inte kunna se vindkraftverk vid Stigshöjden och man ser inte vindkraftverk inom
vindkraftspark Sidensjö. Konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan för bostadshusen vid Gålsjö bruk
kommer, endast beaktat Stigshöjden och Sidensjö, att bli obetydliga.
Sammanvägning av kumulativa konsekvenser Sikten mot Storhöjden etapp 1 och etapp 2 är skymd av
terräng och vegetation så att endast ett fåtal vindkraftverks rotorblad kommer att synas på relativ stora
avstånd (8 till 12,6 kilometer).
Vindkraftverken kommer att medföra små kontraster mot omgivande landskap. Orienterbarhet och
landmärken kommer inte att påverkas. Vindkraftspark Stigshöjden kommer att vara skymd och
vindkraftspark Sidensjö är skymd. Få människor bor/vistas vid Gålsjö bruk.
Beaktat endast Storhöjden etapp 1, Stigshöjden och Sidensjö bedöms de kumulativa konsekvenserna genom
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landskapsbildspåverkan bli obetydliga till små. Beaktat endast Storhöjden etapp 2 bedöms konsekvenserna
genom landskapsbildspåverkan bli små. Den sammanvägda bedömningen är att konsekvenserna genom
landskapsbildspåverkan för bostadshusen vid Gålsjö bruk kommer att bli obetydliga till små./

Plats S, Offersjön
Utdrag ur MKB sid 238-239
Ca 8 km västsydväöst om vindkraftsområdet. Där finns 16 bostadshus. 6 personer är skrivna där.
Ur MKB sid 238 Figur 155. Bild tagen mot öst i Offersjön, över Offersjön mot Kilberget. Vindkraftverken
som är markerade i bild är alla till större delen dolda. Det som kommer synas är den del av vindkraftverket
som sticker upp bakom kilberget i centrum på bilden eller skogen till vänster i bilden

/Konsekvenser genom vindkraftspark Storhöjden etapp 1 (27 vkv) Från bostäderna vid Offersjön
kommer Storhöjden etapp 1 att ligga inom vinkelintervallet 95 till 125°, dvs. i östlig till sydöstlig riktning,
totalt 30° vinkel. Avståndet till vindkraftspark Storhöjden etapp 1 kommer att bli 9 till 12 kilometer.
Från bostäderna kommer vindkraftspark Storhöjden etapp 1 att till största delen vara helt skymd av
Kilhöjden och Kilberget och vegetation. I Offersjöns utsträckning, som är ostsydostlig, kommer man kunna
se ett fåtal vindkraftverk som kommer att hamna i dalgången mellan Kilberget och Svartdalsberget, därmed
är de inte helt skymda som de övriga vindkraftsverken. Norr om Kilberget, genom dalgången där
Botniabanan är byggd, syns vindkraftverken i den nordligaste delen av Storhöjden etapp 1.
Konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan för bostadshusen vid Offersjön kommer, endast beaktat
Storhöjden etapp 1, att bli obetydliga till små.
Konsekvenser genom vindkraftspark Storhöjden etapp 2 (23 vkv) Från bostäderna vid Offersjön
kommer Storhöjden etapp 2 att ligga inom vinkelintervallet 65 till 95°, dvs. i nordöstlig till östlig riktning,
totalt 30° vinkel. Avståndet till vindkraftspark Storhöjden etapp 2 kommer att bli 8 till 11,5 kilometer.
Vindkraftspark Storhöjden etapp 2 kommer att vara skymd bakom terräng och vegetation. Enstaka rotorblad
kan komma att synas långt bort. Konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan för bostadshusen vid
Offersjön kommer, endast beaktat Storhöjden etapp 2, att bli obetydliga.
Konsekvenser genom vindkraftsparkerna Stigshöjden (6 vkv) och Sidensjö (48 vkv) Från Offersjön
kommer man inte kunna se vindkraftverk vid Stigshöjden och man ser inte vindkraftverk inom
vindkraftspark Sidensjö. Konsekvenserna genom landskapsbildspåverkan för bostadshusen vid Offersjön
kommer, endast beaktat Stigshöjden och Sidensjö, att bli obetydliga.
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Sammanvägning av kumulativa konsekvenser Sikten mot Storhöjden etapp 1 och etapp 2 är skymd av
terräng och vegetation så att endast ett fåtal vindkraftverks rotorblad kommer att synas på relativ stora
avstånd (8 till 12 kilometer). Vindkraftverken kommer att medföra små kontraster mot omgivande landskap.
Orienterbarhet och landmärken kommer inte att påverkas. Vindkraftspark Stigshöjden kommer att vara
skymd och vindkraftspark Sidensjö är skymd. Få människor bor/vistas vid Offersjön.
Beaktat endast Storhöjden etapp 1, Stigshöjden och Sidensjö bedöms de kumulativa konsekvenserna genom
landskapsbildspåverkan bli obetydliga till små. Beaktat endast Storhöjden etapp 2 bedöms konsekvenserna
genom landskapsbildspåverkan bli obetydliga. Den sammanvägda bedömningen är att konsekvenserna
genom landskapsbildspåverkan för bostadshuset vid Offersjön kommer att bli obetydliga till små. /

Sammanfattning och sammanvägning av alla konsekvenser genom
landskapsbildspåverkan
Utdrag ur MKB Tabell 19 sid 249
Sammanfattning och sammanvägning av alla konsekvenser genom landskapsbildspåverkan
Enskilt bidrag
SE1 + SH + S

Kumulativt
SE2 + SE1 + SH + S

Plats för bedömning av
landskapsbildspåverkan

SE2

A
B

små
måttliga

obetydliga-små
obetydliga-små

små-måttliga
måttliga

måttliga
måttliga
små
måttliga
små
små
små
små
små
små
små
obetydliga
obetydliga
obetydliga
måttliga
obetydliga
små

små
små
obetydliga-små
små-måttliga
små-måttliga
små-måttliga
små
måttliga
obetydliga-små
obetydliga-små
obetydliga-små
obetydliga-små
små-måttliga
små
små
små
små-måttliga

måttliga
måttliga
små
måttliga
måttliga
måttliga
måttliga
måttliga
små
små
obetydliga-små
obetydliga-små
små-måttliga
små
måttliga
små
måttliga

Svartnäset
Stordegersjön

C
Äggholmarna
D
Östra sidan av Stordegersjön
E
Långnäsudden
F
Finnskäret
G
Ledinstorpet
H, I Gräsviken söder och norr
J
Bodtjärnen
K, L Hämrasbodarna öster och väster
P
Brustjärnstorpet
Q
Harasjön
R
Gålsjö bruk
S
Offersjön
T
Fålasjö
U
Sanna
V
Sydöstra sidan av Stordegersjön
W Åbodarna
X
Hinnsjön

Bolaget angeratt läsaren ombeds observera att platserna M, N och O inte finns
redovisade därför att från plats M och N syns inte Storhöjden etapp 1 eller 2 och från
plats O syns ingen av vindkraftsparkerna. Således har ingen utvecklad kumulativ
analys gjorts från dessa platser och de redovisas därför inte i tabellerna för
landskapsbildspåverkan.
Bolagets konstaterar att den sammanvägda kumulativa bedömningen av konsekvenser
genom landskapsbildspåverkan är att vindkraftspark Storhöjden etapp 2, Storhöjden
etapp 1, Stigshöjden och Sidensjö kommer att medföra små till måttliga konsekvenser.
Bolagets konstaterar att den sammanvägda kumulativa bedömningen av konsekvenser
genom landskapsbildspåverkan är att vindkraftspark Storhöjden etapp 2, Storhöjden etapp
1, Stigshöjden och Sidensjö kommer att medföra små till måttliga konsekvenser.
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Bedömningsgrunder:
Stora
Måttliga
Små
Obetydliga

Riktvärden eller praxis överskrids för ett stort antal boendemiljöer och kan inte åtgärdas inom vad som är tekniskt
och ekonomiskt rimligt.
Riktvärden eller praxis överskrids för ett stort antal boendemiljöer efter vidtagna skyddsåtgärder
Riktvärden eller praxis tangeras för ett fåtal eller inga boendemiljöer efter vidtagna skyddsåtgärder.
Ljud och skugga kan förekomma för boendemiljöer men inga riktvärden överskrids. Inga boendemiljöer exponeras
för överskridanden av gällande riktvärden eller praxis.

Förvaltningen Bolagets tabell ovan tydliggörs via följande förklaringar; (SE2 Storhöjden
etapp 2 i Sollefteå, Kramfors – och Örnsköldsviks kommun, SE1 Storhöjden etapp 1 i
Kramfors kommun, SH Stigshöjden i Örnsköldsviks kommun, Sidensjö i Örnsköldsviks
kommun)
Förvaltningen Vindkraftverk på höjder blir alltid synliga på långt håll och kan påverka
landskapsbilden på ett sådant sätt att karaktär och upplevelsevärden av landskapet
förändras.
Förändringen i landskapsbilden är oundviklig vid all etablering. Det har visat sig att det
ofta är en subjektiv bedömning av betraktaren huruvida förändringen är positiv eller
negativ.
Den visuella påverkan från ett vindkraftverk pågår dock enbart under verkets livstid och
upphör när verket monteras ned.
Påverkan på landskapsbilden är oundviklig vid vindkraftsetableringar eftersom
vindkraftverken måste placeras på öppna ytor, höjder eller vara så höga att de kan utnyttja
tillräckligt goda vindförhållanden.
Hur den förändrade landskapsbilden upplevs är individuellt och beror på var i landskapet
man befinner sig.
Förvaltningen konstaterar att från Djuptjärnen-Plats O syns ingen av vindkraftparkerna.
Från Brustjärnstorpet – Plats P och från Harasjön- Plats Q blir de enskilda effekterna små
och de kumulativa effekterna små. Från Gålsjö bruk Plats R och från Offersjön Plats S blir
de enskilda effekterna små för Gålsjö bruk och obetydliga för Offersjön medan de
kumulativa effekterna för Gålsjö bruk och för Offersjön blir obetydliga-små.
Det finns totalt 38 bostadshus/fritidshus vid platserna O, P, Q, R och S och 6 personer som
är skrivna i Offersjön. Plats S.
Förvaltningen delar Bolagets bedömning att Storhöjden etapp 2 tillsammans med planerad
vindkraft vid Storhöjden etapp 1 och Stigshöjden tillsammans med byggd vindkraft i
Sidensjö kommer att medföra små till måttliga konsekvenser för landskapsbilden och
beröra ett mindre antal fast boende och fritidsboende i hela området.
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5.2.2 Boendemiljö
- Ljud Ett vindkraftverk i drift alstrar främst ett aerodynamiskt ljud som uppstår då bladen
skär genom luften. Detta ljud kan uppfattas som ett svischande. Det aerodynamiska ljudet
från bladen uppkommer på grund av dess utformning och rotationshastighet. Ljudet kan
liknas vid det naturliga vindbruset. När vindhastigheten är högre än 8 meter per sekund
överröstas vindkraftverkets ljud normalt av det naturliga bakgrundsljudet. Mekaniskt ljud
är sällan något problem vid dagens moderna vindkraftverk. Boendemiljöer kan även
utsättas för buller i samband med transporter och byggtid.
Bolaget har anlitat företaget Akustikkonsulten för en kumulativ ljudimmissionsberäkning
som innefattar Storhöjden etapp 2, Storhöjden etapp 1, Stigshöjden och Sidensjö.
Ljudberäkningen har även utförts för lågfrekvent ljud där ljudnivån anges i dB(C).
Ljudberäkningen utgår från de förutsättningar som råder när samtliga vindkraftverk går för
full produktion och därmed alstrar som mest ljud. Det är ytterst sällan som samtliga
vindkraftverk kommer att gå för full produktion, då detta förutsätter att det blåser omkring
12 meter per sekund vid navhöjd för samtliga vindkraftverk. Detta sker endast ett fåtal
gånger per år.
Ljudberäkningen har gjorts för den exemplifierade anläggningslayouten. Som
referensvindkraftverk för beräkningar har Bolaget använt Siemens SWT-3,6-130 med
3,6 megawatt. Vindkraftverksmodellen har 130 meter rotordiameter. Tornhöjden
varierar inom vindkraftsområdet utefter de begränsningar som kommer med
säkerhetskravet mot Höga Kusten Airports luftrum.
Beräkningen visar att inga bostads- eller fritidshus kommer att få mer än 40 dB(A)
ljudnivå.
Ljudberäkningen visar att inget bostadshus kommer att få mer lågfrekvent ljud
inomhus än vad Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) tillåter.
Förvaltningen All tillgänglig analys och beräkningskompetens har använts för en
kumulativ ljudimmissionsberäkning som innefattar både ansökans Storhöjden etapp 2 samt
byggd vindkraftpark Sidensjö samt planerad vindkraft vid Stigshöjden och Storhöjden
etapp 2.
Beräkningen visar att inga bostadshus eller fritidshus kommer att få mer än 40 db(A)
ljudnivå och att inga bostadshus kommer att få mer lågfrekvent ljud inomhus än
Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
Om det skulle krävas vid driftsättningen kommer vindkraftverken anpassas på sådant sätt
att ljudnivån minskas.
- Skuggor När ett vindkraftverk är i drift så uppstår det vid soliga tillfällen en rörlig
skugga från rotorbladen. Det finns inga fasta riktvärden för skuggeffekter från
vindkraftverk. Praxis är att den förväntade skuggtiden maximalt får vara 8 skuggtimmar
per år. När förväntad skuggtid beräknas tar man hänsyn till statistik avseende solsken och
vindförhållanden. Kumulativ skuggberäkning som omfattar Storhöjden etapp 2
tillsammans med vindkraftsparkerna Storhöjden etapp 1, Stigshöjden och Sidensjö har
genomförts.
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Idag är alla vindkraftverk målade med matt färg vilket försvårar att reflexer (solkatter)
uppstår.
Bolagets sammanvägda bedömning är att konsekvenserna genom skuggpåverkan och
reflexer kommer att bli obetydliga till små.
Bedömningsgrunder
Ur MKB sid 251 Tabell 22 Bedömningsgrunder för boendemiljöer

Konsekvenser Beskrivning
Stora
Måttliga
Små
Obetydliga

Riktvärden eller praxis överskrids för ett stort antal boendemiljöer och kan inte åtgärdas inom vad som är tekniskt
och ekonomiskt rimligt.
Riktvärden eller praxis överskrids för ett stort antal boendemiljöer efter vidtagna skyddsåtgärder
Riktvärden eller praxis tangeras för ett fåtal eller inga boendemiljöer efter vidtagna skyddsåtgärder.
Ljud och skugga kan förekomma för boendemiljöer men inga riktvärden överskrids. Inga boendemiljöer exponeras
för överskridanden av gällande riktvärden eller praxis.

- Elektromagnetiska fält Eftersom det inte finns några bostäder närmare än 1000 meter
från verksamhetsområdet samt att elnätet mellan vindkraftverken kommer att vara
nedgrävt, kommer inga bostäder exponeras för magnetfält orsakade av vindkraftverken
5.2.3 Rennäring
Utdrag ur i huvudsak MKB Markanvändning och vatten rennäring sid 101-103 samt
Bedömda konsekvenser och skadeförebyggande åtgärder sid 280-293 samt i
Sammanfattning av samtliga bedömda miljökonsekvenser sid 301 mm.
Samråd
Voernese sameby och Vilhelmina södra sameby har medverkat i samråd under 2012
och 2013 samt i framtagandet av den fördjupade rennäringsanalysen. Vid tidpunkten
kallades projektet Törstaåsen och ingick i den kumulativa rennäringsanalysen utförd av
HIFAB.
-Samebyarna bjöds in till förnyat samråd under hösten 2017. Samrådsunderlag
skickades till respektive sameby med inbjudan till samrådsmöte. Ingen av samebyarna
har medverkat i samrådet.
-Voernese sameby valde skriftligen
att inte medverka i samrådet och
hänvisade till att det inte var aktuellt
därför att Mark- och
miljööverdomstolens prövning av
beslut om tillstånd för vindkraftpark
söder om Storhöjden etapp 2 dvs
Storhöjden etapp 1 fortfarande
pågick. I målet hos Mark- och
miljööverdomstolen var Voernese
sameby den klagande parten .
Justerarnas signatur

-Vilhelmina södra sameby har inte
medverkat i det förnyade samrådet
2017. Bolaget har försökt att få ett
samrådsmöte till stånd men det har
inte varit möjligt att finna en tid och
ett datum för ett sådant möte.
Vilhelmina södra sameby har inte
heller inkommit med något yttrande
under samrådet, trots att Bolaget
skickade en påminnelse om det.
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Mot bakgrund av att berörda samebyar valt att inte deltaga i samrådet 2017 grundar
sig beskrivningar och bedömningar avseende rennäringen på den fördjupade
rennäringsanalysen från 2013 tillsammans med annan offentlig information. Det
faktum att ingen av samebyarna genom samrådet har meddelat vart de planerar att bedriva
rennäringen under de närmaste åren påverkar inte de bedömningar som görs i
miljökonsekvensbeskrivningen avseende konsekvenser för rennäringen. De bedömda
konsekvenserna för rennäringen har sin grund i att det sk området öster om
Ångermanälven tas i anspråk av samebyarna för vinterbete.
Området ”öster om Ångermanälven”
Karta se näst sida visar det område som Bolaget ovan kallat ”öster om
Ångermanälven”.
I kartan visas allmänna vägar med bärighetsklass 2 eller högre, Botniabanan,
riksintresse rennäring för Voernese sameby, större skogsfastigheter och dess ägare
samt den etablerade vindkraftsparken Sidensjö längst i norr följt av vindkraftspark
Stigshöjdens som är under uppförande, följt av vindkraftsområdet Storhöjden etapp 2
och sedan motsvarande område för Storhöjden etapp 1 längst i söder.
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Ur MKB sid 283 Figur 174 Området öster om Ångermanälven
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Utdrag ur MKB sid 95 Figur 46 Karta med riksintresse rennäring och vindkraftområdet

Utdrag ur MKB sid 95 Figur 47 Riksintresse rennäring, vindkraftområde och närliggande planerade
vindkraftparker öster om riksintresset. Riksintresset för Voernese sameby södra delen
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Voernese sameby. Närmaste
riksintresseområde för rennäringen
ligger 4,5 kilometer sydväst om
vindkraftsområdet.
Riksintresseområdet i sin helhet går
från Sandslån/Nyland och följer
Ångermanälvens norra sida ungefär
80 kilometer till en bit norr om
Näsåker. Enligt rennäringsanalysen
och kartunderlag från Sametinget är
riksintressets funktion ett
uppsamlingsområde för Voernese
sameby.

Således utgör det riksintresseområde
för rennäring som ligger sydväst om
vindkraftsområdet den allra
sydligaste delen av ett mycket
vidsträckt uppsamlingsområde för
Voernese sameby.
Vilhelmina södra sameby har inte
anvisat området öster om
Ångermanälven för särskilt ändamål i
rennäringsanalysen eller i
Sametingets kartunderlag

(Beskrivning; Vindkraftsområdets avgränsas mot det ovan nämnda
riksintresseområdet bl.a. av den dalgång där Leån rinner samt där Leåvägen går
Längre sydväst om vindkraftsområdet och väster om Leån reser sig en höjdrygg som,
från norr till söder, utgörs av bl.a. bergen Kilhöjden, Kilberget och Svartdalsberget.
Söder om Svartdalsberget finns en dalgång som går i väst-östlig riktning innan
Hundåsen reser sig söder om denna dalgång. I dalgången ligger bebyggelse i form av
byn Fålasjö med både fastboende och fritidsboende. Den östra gränsen för
riksintresseområdet för rennäring följer höjdryggen i nord-sydlig riktning och
riksintresseområdet ligger huvudsakligen väster om höjdryggen och vidare västerut
mot Ångermanälven. Ljudet kommer att vara under 30 dB(A) inom
riksintresseområdet. Vindkraftverken kommer att synas från höjdlägena längs ovan
nämnd höjdrygg men väster om höjdryggen kommer vindkraftverken att vara
skymda.) Bolaget anför att rennäringen inom riksintresseområdet inte kommer att
försvåras av vare sig vindkraftspark Storhöjden etapp 1 eller 2.
Förvaltningen konstaterar liksom Bolaget att närmaste riksintresse för rennäring
ligger 4,5 km sydväst om vindkraftområdet.
Förvaltningen konstaterar vidare att området utgörs av den sydligaste delen av
riksintresset och utgör ett vidsträckt uppsamlingsområde för Voernese sameby.
För Vilhelmina södra sameby finns ej utpekat riksintresse i Sametingets kartunderlag
eller i Hifabs rennäringsanalys. En vindkraftsetablering av Storhöjden etapp 2 bör ej
inverka negativt på Voernese riksintresse.
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Utdrag ur MKB SID 102 Figur 52 Samebyars utsträckning (Förvaltningen i området runt
vindkraftområdet) och strategiskt viktiga områden för rennäringen i regionen.

Ansökansområdet är beläget inom Voernese sameby och Vilhelmina södra
sameby. Vad Bolaget känner till är det främst Voernese sameby som i dagsläget nyttjar
området kring Gålsjö bruk.
Enligt Sametingets kartmaterial utgörs viktiga områden inom en samebys betesland av
röjda och icke röjda leder, trivselland, kalvningsland, huvudkalvningsland, brunstland
samt åretruntland. Vidare finns ett antal strategiskt viktiga områden för respektive
sameby så som anläggningar, broar, arbets-, betes, utfodrings- och övergångshagar,
temporära hagar och slakthagar, kalvmärkningsudde, renvaktarstugor, kåtor,
slaktanläggningar, centralförråd, stängsel, svåra passager, rastbetesområden samt
uppsamlingsområden.
Vindkraftsområdet är inte beläget inom något av renens viktiga områden eller andra
strategiskt viktiga områden för rennäring enligt Sametingets kartmaterial eller enligt
vad som framgår av den fördjupade rennäringsanalysen som togs fram av Hifab med de
berörda samebyarnas medverkan.
Förvaltningen Rennäringen utgör även ett sk allmänt intresse -enl Plan- och Bygglag
och Miljöbalk- och i områden utanför riksintresse innebär det även för dessa marker att
”mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen….skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande”.
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Aktuellt område har ej brukats av sameby/samebyar i modern tid ca 1920 fram till
månadsskiftet februari-mars 2018
Contortatall och vindkraftområdet Ur MKB sid 134 Figur 83

Figur XX .

Figuren ovan visar bestånd med contortatall.
30% av ansökansområdet och 47,5% av vindkraftsområdet utgörs av
contortabestånd.. I contortabestånd trycks renlavar undan. I en rapport från SLU
”Contorta och bärris, Analys av några försök 1981–2008”1 anges att så mycket som
88 procent av renlavsförekomsterna försvann när contorta planterades.
Bolaget anger att baserat på andelen contorta inom området är ett rimligt antagande
att området inte har optimalt med renbete.
Förvaltningen konstaterar att stor andel contorta finns i området och speciellt inom
vindkraftområdet. Det är belagt att mark- och fältskikt i bestånden förändras och att
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markerna drabbas av en minskning av marklav. Ungskogar blir också täta på grund
av långa kvistar och därmed mindre framkomliga. Det är troligt att renar om möjligt
föredrar andra vinterbetesmarker, synpunkter som tidigare framkommit i dialog
mellan skogsbruk och rennäring.
Botniabanan
Utdrag ur MKB sid 285 Figur175 Botniabanan vid Harasjön i östlig riktning. Törstaåsen syns mitt i
bild, spåret svänger norrut vid Törstaåsen och därefter kommer Namntalltunneln.

Botniabanan passerar väster om vindkraftsområdet kallas Västeraspby-Örnsköldsvik
C. Järnvägen byggdes mellan 1999 och 2010
En av de längsta tunnlarna börjar rakt väster om vindkraftsområdet, vid
Törstabodarna, och går sedan norrut under både Namntallhöjden och Stigshöjden där
den sedan böjer av österut till den norra tunnelmynningen vid Bodtjärnen.
Tunneln kallas Namntalltunneln.ills. Det tog tre år att spränga fram tunneln och det
var en stor arbetsplats under många års tid, vilket påverkade naturmiljön kring
tunnelmynningarna påtagligt
Maximal hastighet är 250 kilometer per timme för persontåg och 120 kilometer per
timme för godståg med maximal axelvikt på 25 ton.
Botniabanan saknar viltstängsel och detta har lett till stora problem med viltolyckor
med försenade tåg som följd.
Från Undrom/Boteå och norrut, slingrar sig Botniabanan runt TjärebergskullenGrössjönipan och sedan över en bro över Offersjön där den fortsätter österut och går
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norr om Harasjön och vidare österut längs en raksträcka. Sedan kommer en lång
vänsterkurva norrut mot tunnelmynningen vid Törstabodarna.
Sikten för en lokförare norrgående är begränsad i kurvorna och för ett södergående
tåg som precis kommer ut ur tunneln är sikten ännu mer begränsad. Namntalltunneln
är byggd för att klara 240 kilometer per timme.
Bolaget konstaterar att om en renhjord oavsiktligt skulle komma ut på det plogade
spårområdet skulle konsekvenserna vid en eventuell kollision bli omfattande.
Botniabanan ligger sektionsvis sänkt i en djup vall. Om renar kommer ned på spåret
vintertid då det är mycket snö, tenderar de att följa spåret istället för att försöka ta sig
upp för de branta vallarna.
Förvaltningen När samebyn/samebyarna väljer att använda områden i Botniabanans
närhet är faran för kollisioner sannolikt mycket hög.
För att beakta faran och djurskydd bör ren ej låtas passera Botniabanan.
Området vid banan har ej använts förrän vid månadsskiftet februari-mars 2018.
Utdrag ur MKB sid 286 Passager över Botniabanan
Bolaget har utrett möjligheterna med passager;
När markerna söder om Botniabanan tas i anspråk är den säkraste lösningen för samebyarna
att transportera renarna med transportfordon till den östra/södra sidan av järnvägen för att
sedan släppa renen i ett lämpligare område. Den vintergrupp som Voernese sameby
transporterade ned vintern 2017/2018 släpptes emellertid vid Gålsjöbruk, väster/norr om
Botniabanan.
Renhjorden fick därefter beta sig österut mot Namntalltunneln. ….Passagen vid
Namntalltunneln är särskilt besvärlig för samebyarna. Om viltstängsel kring området vid
Namntalltunneln skulle sättas upp på vardera sidan spåret och över tunnelmynningen skulle
renskötseln i området underlättas betydande och kollisionsrisken med ren skulle sänkas
betydande.
Det finns även ett antal viadukter under Botniabanan som skulle kunna användas för flytt av
renar till fots. Även flytt genom viadukterna skulle kräva intensiv kantbevakning av
renhjorden och arbetet skulle underlättas om närområdet till viadukterna fick viltstängsel.
Nedan karta visar de tre viadukterna samt passagen över Namntalltunneln.
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Utdrag ur MKB SID 286 Figur 176 Öster om områdeet och anvisade möjlig a

Figur XX. Området öster om Ångermanälven och anvisade möjliga

Om någon av viadukterna i väst används sker passagen helt inom riksintresseområdet.
Viadukten längst i öst tillsammans med passagen över Namntalltunneln leder renarna till
eller från Leåvägen. Leåvägen går i nordsydlig riktning öster om Leån, i en utpräglad
dalgång med höga berg på var sin sida.
Om någon av viadukterna skulle användas för passage över Botniabanan kommer
vindkraftspark Storhöjden etapp 2 inte utgöra en betydande påverkande faktor. Renen flyttas
genom störning av skoter och eventuellt andra motordrivna fordon. Den effekt som en
vindkraftspark på 4–5 kilometers avstånd kan medföra är marginell i sammanhanget.
Bolaget har anpassat vindkraftsområdets utsträckning i nordväst för att avståndet mellan
vindkraftsområdet och tunnelmynningen/Leåvägen ska vara mer än 2 kilometer, för att
minska ljud- och landskapsbildspåverkan för det fallet renar flyttas till fots via passagen över
Namntalltunnelns västra tunnelmynning.
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Visuell påverkan vid tunnelmynning
Den visuella påverkan som vindkraft vid Storhöjden etapp 2 skulle medföra, betraktat från området
närmast tunnelmynningen är mycket liten. Det är främst vindkraftsparkerna Stigshöjden och
Storhöjden etapp 1 som kommer att synas på 4 respektive 5 kilometers avstånd. Det kumulativa
bidraget från Storhöjden etapp 2 är litet.
Utdrag ur MKB sid 289 Figur 34
Ur MKB sid 292 Tabell 35. Bedömda konsekvenser under anläggningsfas/avvecklingsfas

Konsekvenser Beskrivning
Stora

Anläggningen i sig självt, eller kumulativt med andra närliggande vindkraftsparker, förstör förutsättningarna för att
långsiktigt kunna bedriva rennäring i vindkraftsområdet med omnejd. Påverkan är av sådan grad att inga
skadeförebyggande åtgärder finns att tillgå för att minska konsekvenserna och det finns inga förändrade
arbetsformer som kan avhjälpa konsekvenserna. Konsekvenserna blir så pass omfattande att det får effekter på
fundamentala delar av samebyns årscykel. Samebyns bedrivande av rennäring försvåras avsevärt.

Måttliga

Anläggningen i sig självt, eller kumulativt med andra närliggande vindkraftsparker, förändrar förutsättningarna för
att långsiktigt kunna bedriva rennäring i vindkraftsområdet med omnejd, trots att skadeförebyggande åtgärder
vidtas. Konsekvensen för samebyn blir att det krävs kraftigt förändrade arbetsformer och nyttjande av
vindkraftsområdet med omnejd.
Förutsättningarna för att bedriva rennäring i vindkraftsområdet med omnejd påverkas tillfälligt eller att det krävs
mindre förändringar i arbetsformer (vilket kan innebära en fördyring) som inte långsiktigt påverkar bedrivandet av
rennäring i vindkraftsområdet med omnejd.
Anläggningen planeras inom områden som inte kan nyttjas för renbete eller användas under flytt av renar mellan
betesområden, t.ex. områden där annan påverkan redan skett i form av vägar, samhällen, järnvägar eller liknande.

Små

Obetydliga

Konsekvenserna under
anläggningsfas/avvecklingsfas

Bedömning

Rennäring bedrivs norr om Botniabanan
Flytt av renhjord över/under Botniabanan med transportfordon
Flytt av renhjord till fots under Botniabanan genom viadukt
Flytt av renhjord till fots över Botniabanan vid Namntalltunneln
U r MKB Tabell 36. Bedömda konsekvenser under driftsfasen

små
obetydliga
små
små

Konsekvenserna under driftsfasen

Bedömning

Betesbortfall inom vindkraftsområde med närområde
Påverkan på betesron i området vid Törstaåsen och västerut
Flytt av renhjord över/under Botniabanan med transportfordon
Flytt av renhjord till fots under Botniabanan genom viadukt
Flytt av renhjord till fots över Botniabanan vid Namntalltunneln
Riksintresse rennäring

obetydliga-små
små
obetydliga
obetydliga
obetydliga
obetydliga-små

Förvaltningen redovisar
-Karta Voernese sameby och vindkraftsintressen fördelat på två kartbilder
-Karta Vilhelmina sameby och vindkraftsintressen
Förvaltningen har efter framfört önskemål till Kabeko etapp 2 AB fått de här framställda
kartorna som bygger på markanvändning från Sametinget och Vindbrukskollen. Kartorna
ingår ej i Huvudinlaga ansökan och Miljökonsekvensbeskrivning.
Karta visar Voernese sameby norra delen (delning enbart redovisningsteknisk) och
vindkraftintressen.
Vindintressen redovisas för; Vindkraft i drift, Beviljat tillstånd eller bygglov för vindkraft,
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Vindkraftprojekt som fortfarande handläggs samt Vindkraftprojekt utanför
samebyn.
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Karta visar Voernes sameby södra delen (delning enbart redovisningsteknisk)

Förvaltningen Kartan anger Voernese sameby – i grönt- och vindkraftsintressen nuläge
i samma område. Samebyns vinterbetesland –sedvanerättsmarkerna- 1 oktober -30 april
söder om odlingsgränsen är ej fastställda.
Samebyn har vinterbetesmarker i Strömsunds-, Sollefteå- Ragunda- Örnsköldsvik,
Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvalls kommuner. (sametinget.se redovisar även
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möjlig markanvändning för vinterbete söder om ovanstående kommuner, ned till
Söderhamn)
Inom kommunen kan samebyn komma att beröras av vindkraft vid Fängsjön,
Storsjöhöjden, Knäsjöberget, Sörlidberget, Storhöjden etapp 2 samt driftsatt park
Rödstahöjden.
Samebyns möjliga markområden 18 586 km2. I samebyn finns 4 registrerade
renskötselföretag. Max 2300 renar får ingå i vinterhjorden.
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Karta Vilhelmina södra sameby och vindkraftsintressen

Förvaltningen Kartan anger Vilhelmina södra sameby – i grönt- och vindkraftsintressen
nuläge i samma område. Samebyns vinterbetesland –sedvanerättsmarkerna- 1 oktober Justerarnas signatur
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30 april söder om odlingsgränsen är ej fastställda.
Samebyn har vinterbete även i åretruntmarker i Dorotea och Vilhelmina kommuner.
Vinterbetesmarker- sedvanerättsmarker där renskötsel får bedrivas 1 oktober-30 april
omfattar kommunerna Åsele, Strömsund, Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsvik.
Inom kommunen kan samebyn komma att beröras av vindkraft vid Fängsjön,
Storsjöhöjden, Knäsjöberget, Sörlidberget, Storhöjden etapp2 samt driftsatt park
Rödstahöjden.
Samebyns möjliga markområden 14 524 km2. I samebyn finns 22 registrerade
renskötselföretag. Max 10 000 renar får ingå i vinterhjorden.
Sammanfattande bedömning Förvaltningen konstaterar att följande område har
undantagits vid planering av vindkraftområdet; Det har varit möjligt att placera vindkraft
söder om Törstaåsen utan att påverka Höga kusten Airports luftrum. För att begränsa ev
påverkan på rennäringen för det fallet att renar fraktas söder om Botnia banan har
vindkraftområdet avgränsats så att det är 2,,2 km mot tunnelmynningen. Från
tunnelmynningen och söderut längs Leån kommer inga vindkraftverk att synas.
Förvaltningen Kommunen verkar för att lagstiftningen att ”mark- och vattenområden
som har betydelse för rennäringen …skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra näringens bedrivande”
Inför begäran om tillstyrkan av lokalisering av vindkraft verkar kommunen för att samråd,
utredningar och dialoger samt åtgärdsförslag av god kvalitet genomförs och redovisas i
tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning eller kompletteringar till dessa.
Kommunen strävar efter att samförstånd nås mellan vindkraftetablerare och berörd
rennäring och ser positivt på att samarbetsavtal sluts mellan parterna.
Målet är att flera areella näringar skall kunna samsas och att konsekvenserna på
vinterbetet för rennäringen blir små-måttliga och hanterbara genom villkor, åtgärder
och möjliga samarbetsavtal.
Förvaltningen
Kommunen anser att berörd sameby är den som innehar kompetens och bäst kan bedöma
 effekten av planerad vindkraftpark
 kumulativa effekten av samtliga kända vindkraftsintressen
 övriga konkurrerande intressen på vinterbetesmarkerna
och hur denna samlade påverkan inverkar på möjligheten att bedriva rennäring.
I de fall samebyn ingår samarbetsavtal anser kommunen att samebyns bedömning avser
en avgränsad tidperiod. Samebyn har därför ej ”avtalat bort” markerna för kommande
generationer renskötare.
Kommunen gör bedömningen att ett flertal samråd samt åtgärder och möjliga
samarbetsavtal tillsammans med vindkraftsetableraren åtaganden i de flesta fall via
villkor kan medverka till att mark-och vattenområden som har betydelse för rennäringen
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande.
Storhöjden etapp 2 inverkar ej på riksintrese rennäring i väster.
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Storhöjden etapp 2 kan genom markförlust inverka negativt på en framtida
användning av området ”öster om Ångermanälven.” om
samebyn/samebyarna trots beaktande av faran Botniabanan och djurskydd
väljer att fortsätta/aktivera brukandet av markerna. Markerna har stor andel
contortatall med mindre marklavstillgång.
Botniabanan skär av möjliga vinterbetesmarker i öster.
Söder om Botniabanan återstår ett ca 800 km2 stort område som avgränsas av
Ångermnälven i väster och E4 kusten i öster. Det är mitt i det området som vindkraftpark
Storhöjden etapp 2 planeras.
Exakt hur långt österut vinterbetesmark kommer att nyttjas varierar över
cykler som spänner över decennier.
För varje rennäringscykel sker förflyttning österut och med tiden kommer
därför de östra markområdena mot kusten bli intressanta för aktivt
vinetrbete.
Förvaltningen Kommunen avser att tillstyrka begäran om lokalisering av vindkraft på
Storhöjden 2, vilket egentligen enbart innebär att länsstyrelsens miljöprövningsdelegation får gå vidare med tillståndsansökan och miljöpröva hela ärendet inklusive
rennäringens möjlighet att bedriva renskötsel i området
5.2.4 Styrande faktorer vid utformning av vindkraftsområde Storhöjden etapp 2 och
exemplifierad anläggningslayout.
Den största anpassningen har gjorts för att undvika påverkan på Höga Kuten Airports
luftrum. Anpassningen har inneburit att utredningsområdets västra delar undantogs från
det slutgiltiga vindkraftsområdet.
I syfte att begränsa miljöpåverkan har vindkraftsområdet upprättats med utgångspunkten
att all mark med höga naturvärden, myrar, sumpskogar och höga kulturvärden ska
undantas från all form av fysiskt intrång. Höga naturvärden (Skogsstyrelsen, genom
inventeringar & frivilliga avsättningar markägare) skyddas med 40 meter buffert. Myrar
och sumpskogar skyddas med 15 meter buffert.
Vindkraftsområdet har även anpassats med avstånd gentemot planerad vindkraftspark
Stigshöjden, som ligger norr om vindkraftsområdet. Inga vindkraftverk kommer att
byggas närmare än 1000 meter från de planerade vindkraftverken på Stigshöjden.
5.2.4.1 Styrande faktorer och åtgärder vid framtagande exemplifierad
anläggningslayout
I ansökan redovisas en exemplifierad anläggningslayout för vindkraftverk och vägar inom
vindkraftsområdet.
Anläggningslayouten är framtagen för en vindkraftsverksmodell med en rotordiameter
omkring 130 meter. En vindkraftpark ska utformas för bästa hushållning med ett områdes
vindresurser, i enlighet med hushållningsprincipen i miljöbalken, samtidigt som påverkan
på människors hälsa och miljö ska minimeras. Vidare ska bästa möjliga teknik användas i
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enlighet hänsynsreglerna i kap 2 miljöbalken.
Flertalet faktorer har varit styrande för vindkraftverkens placeringar enligt den
exemplifierade anläggningslayouten. Vid framtagande av den slutgiltiga
anläggningslayouten kommer samma faktorer att beaktas.
Vid framtagandet av anläggningslayout har Bolaget utgått från ett av marknadens
modernaste vindkraftverk; Siemens SWT-3,6-130 med 3,6 megawatt effekt och med 130
meter rotordiameter, med samtidig hänsyn till påverkan på människors hälsa och miljö.
Framtagen exemplifierad anläggningslayout är ett genomarbetat realistiskt alternativ
utifrån dagens teknik och hittills erhållet vinddata från pågående vindmätning.
Aktuell ansökan omfattar högst 23 vindkraftverk och den exemplifierade
anläggningslayouten omfattar lika många vindkraftverk. Vindkraftverkens totalhöjd
kommer att variera över hela området för att undvika påverkan på Höga Kusten Airports
luftrum. Som högst kommer vindkraftverken vara 220 meter.
Ur MKB sid 154 Tabell 10 Styrande faktorer och åtgärder vid framtagande exemplifierad
anläggningslayout.

Styrande faktorer

Åtgärder vid framtagande exemplifierad anläggningslayout

Tillgång på vindenergi

Inom vindkraftsområdet prioriteras högt belägna platser, därför att vindenergin generellt är som högst
där. Bakom ett vindkraftverk i drift bildas ett område med turbulent vind där vindenergin är svårare att
utvinna och p.g.a. detta har vindkraftverken separerats med stora avstånd.

Höga Kusten Airport

Höga Kusten Airports luftrum ligger delvis över vindkraftsområdet genom Racetrack bana 17. Racetrack
bana 17 har en sekundäryta som ligger över vindkraftsområdet. Sekundärytan har enligt
flygbestämmelser ett krav om viss hinderfrihet. Kravet på hinderfrihet är större i väst än i öst, vilket gör
att vindkraftverkens totalhöjd helt styrs av placering i förhållande till Racetrack bana 17. Av denna
anledning har varje vindkraftsverkets totalhöjd bestämts med stor omsorg.

Boendemiljöer

Inga vindkraftverk har placerats närmare något bostadshus än 1000 meter.

Ljudnivåer

Antalet vindkraftverk och deras individuella placeringar har valts så att den kumulativa ljudeffekten mot
boendemiljöer inte kommer att överskridas 40 dB(A) i enlighet gällande rättspraxis.

Försvarsmakten

Försvarsmakten har inkommit med erinringar mot vissa områden, inga vindkraftverk har placerats inom
områden där Försvarsmakten har erinringar.

Natur- och kulturmiljöer

Områden med höga natur- eller kulturvärden har avgränsats från vindkraftsområdet med 40 meter
buffert. Bolaget har utöver detta strävat efter att ha ännu större avstånd mellan vindkraftverk och sådana
områden.

Fåglar

Branter, som kan vara viktiga för termikflygare och rovfåglar, har undvikits.

Byggbarhet och kostnad

Anläggningstekniska parametrar som t.ex., bedömning om huruvida vindkraftverk och väg kan byggas
till en rimlig kostnad utifrån platsens förutsättningar, har legat till grund för utformningen.

Dimensioneringskrav

Vägar i den exemplifierade anläggningslayouten har utformats utifrån generella rekommendationer
avseende lutning, kurvatur och vägbredd från vindkraftsleverantörer och transportföretag.

Väg

Nordväst om vindkraftsområdet går en enskild väg. Vindkraftverket längst i norr har placerats 180 meter
från vägen, vilket motsvarar den högsta tillåtna höjden för platsen.

Vindkraft

Vindkraftverket längst i norr har placerats så att avståndet till vindkraftspark Sidensjö är mer än 1000
meter.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

56 (118)

Sammanträdesdatum

2018-04-10
Nämnd

Kommunstyrelsen
5.2.6 Multikarta inklusive natur-och kulturvärden
Förvaltningen Kartan får visa utredningsområde, ansökansområde, vindkraftområde och
hänsynsområde efter alla delar som har exkluderats efter inventeringar och utredningar. (
Hänvisar vidare till MKB samt spec redovisningar)
Utdrag ur MKB s 149 Figur 98 Multikarta med alla identifierade skyddsvärda
områden.

5.2.6.1 Kungsörn
En rad naturvärdesinventeringar inklusive fågelinventering har genomförts inom området
2009-2017 varav kan nämnas Kungsörninventering 2014 och 2017.
Det är idag känt var revir och revircentrum ligger och det finns inga kända boplatser inom
6km avstånd. Inventeringarna har ej visat på hög aktivitet av rovfåglar över området.
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Förvaltningen Kommunplaneraren har tagit del av befintliga rapporter. Länsstyrelsen
kan bedöma att bilagan faller inom offentlighets- och sekretesslagstiftningen 20 kap 1§.
Om så är fallet kommer det krävas en sekretessprövning för den som vill ta del av
informationen.
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5.2.7 Sammanfattning av samtliga bedömda miljökonsekvenser
Utdrag ur MKB sid 301 Tabell 40 Sammanfattning av bedömdakonsekvenserna på påverkansområden
Påverkansområde Bedömda konsekvenser
Klimat och
miljöeffekter

Storhöjden etapp 2 beräknas kunna producera ca 300 GWh förnybar elkraft per år och minskar därmed
motsvarande energibehov producerat genom fossila bränslen. Positiva konsekvenser.

Uppfyllelse av
miljömål

Av de 16 miljökvalitetsmålen bidrar vindkraftsprojektet Storhöjden etapp 2 positivt till uppfyllande för 7 av
dem. 5 av målen (grundvatten av god kvalitet, myllrande våtmarker, levande skogar, god bebyggd miljö och
ett rikt växt- och djurliv) berörs till viss del men vindkraftsanläggningen påverkar inte måluppfyllnaden för
dessa. Fyra av målen berörs inte alls av projektet.

Miljökvalitetsnormer

Inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas. Totalt sett kommer vindkraftsanläggningen att medföra
en positiv påverkan på luft och vattenmiljö.

Landskapsbild

Sammanvägt bedöms de kumulativa konsekvenserna för landskapsbilden bli små till måttliga. Fåtal
bostadshus blir berörda. Huvudalternativet ger liten skillnad mot nollalternativet, då nollalternativet ger små
konsekvenser för landskapsbilden genom Storhöjden etapp 1, Stigshöjden och Sidensjö.

Boendemiljö

Ljud: Inga bostadshus kommer att få högre kumulativ ljudnivå än 40 dB(A) eller få mer lågfrekvent ljud än
vad Folkhälsomyndighetens allmänna råd tillåter. Fåtal bostadshus blir berörda. Riktvärden tangeras på
fåtal platser, inga skadeförebyggande åtgärder behövs tillämpas. Sammanvägt bedöms konsekvenserna bli
obetydliga till små. Huvudalternativet ger liten skillnad mot nollalternativet, ljudnivåerna ändras marginellt
beaktat att Stigshöjden kumulativt med Sidensjö står för de största påverkande bidraget.
Skugga & reflexer: Inga bostadshus kommer att få mer skugga än 8 tim./år enligt praxis. Fåtal
bostadshus blir berörda. Inga kumulativa effekter att beakta. Riktvärde tangeras endast för en bostad, övriga
bostäder har stor marginal upp till praxis. Matt ytskikt på blad och naceller omöjliggör reflexer.
Sammanvägt bedöms konsekvenserna bli obetydliga till små. Nollalternativet ger obetydliga konsekvenser.
Elektromagnetiska fält: Stora avstånd till bostäder och i huvudsak markförlagt elnät inom vindkraftparken.
Elektromagnetiska fält dör ut på relativt kort avstånd. Sammanvägt bedöms konsekvenserna bli obetydliga.

Friluftsliv

Vindkraftsområdet har trivial natur där 45% av arean utgörs av contortatall. Inga rekreationsvärden inom
området. Upplevelsevärden vid jakt, fiske och friluftslivsutövande inom närområdet påverkas. Sammanvägt
bedöms de kumulativa konsekvenserna bli obetydliga till små. Huvudalternativet ger liten skillnad mot
nollalternativet.

Naturmiljö och arter

Höga naturvärden: Skyddade med 40 m kantzon/buffertområde, ska jämföras mot Skogsstyrelsens
rekommendation på minst 10 m. 40 m säkerställer att hydrologiska förutsättningar inte ändras betydande
och att eventuell vindexponering inte ökas. Detaljinventering och utmärkning innan byggstart. Sammanvägt
bedöms konsekvenserna bli obetydliga.
Övrig mark: våtmarker och sumpskogar skyddas med 15 m kantzon/buffertområde. Bolaget har
åtaganden om att anlägga kreotoper för att öka biologisk mångfald och i samråd med markägare plantera
lövträd. Sammanvägt bedöms konsekvenserna bli positiva.
Sjöar & vattendrag: Strandskyddat område undantaget från ansökansområdet med undantag för väg som
redan är anlagd inom strandskyddad mark. Skadeförebyggande åtgärder för anläggning av diken, trummor
mm. Ekologisk status för närliggande vattenförekomster kommer inte att påverkas. Sammanvägt bedöms
konsekvenserna bli obetydliga till små.
Fåglar: Inga arter som är störningskänsliga för vindkraft har identifierats. Inga spår från hönsfågel och
sjöfågel identifierades under naturvärdesinventering. Inga kända sträckleder. Branter viktiga för termikflygare
är undantagna. Kungsörnsförekomst känd sedan tidigare dock har två specifika flyktleksinventeringar
genomförts 2014 och 2017, inga kända boplatser inom 6 km. Anläggning av kreotoper och rätt skötsel av
vägkanter ger positiva effekter för fåglar. Ansökan är förenlig med artskyddsförordningen. Sammanvägt
bedöms konsekvenserna bli små.
Fladdermöss: Fladdermusinventering visade mycket låg aktivitet inom vindkraftsområdet. Lågt artantal i
närområdet. Nordfladdermus finns men individtäthet är mycket låg. Sammanvägt bedöms konsekvenserna
bli obetydlig till små.
Djurliv: Störning uppstår kortvarigt under byggfasen. Ingen betydande störning under driftsfasen.
Anläggning av kreotoper och rätt skötsel av vägkanter ger positiva konsekvenser. Sammanvägt bedöms
konsekvenserna bli positiva till obetydliga.

Kulturmiljö

Inga kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar inom eller i direkt närheten av
ansökansområdet. Innan byggnation kommer kulturminnesinventering i fält att ske. Sammanvägt bedöms
konsekvenserna bli obetydliga.

Naturresurser

Markanspråket är förhållandevis litet och det kompenseras av ökad tillgänglighet. Förutsättningar för
massbalans har bedömts goda. Betongen i fundamenten kommer att kräva naturgrus. Konsekvenserna
bedöms bli obetydliga till små.
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Vattentäkter och
vattenskyddsområden

Beaktat skadeförebyggande åtgärder kommer inga vattentäkter eller vattenskyddsområden att påverkas.
Likaså kommer vare sig kemisk eller ekologisk status för statusklassificerade vattenförekomster att
påverkas. Konsekvenserna kommer att bli obetydliga.

Rennäring

Anläggningsfas, bete norr om Botniabanan: Om området norr om Botniabanan nyttjas för renbete är
Botniabanan den största risken, oavsett vindkraften. Intensiv kantbevakning krävs redan vid nollalternativet.
Vid huvudalternativet nyttjas vägen parallellt med Botniabanan för anläggningstrafik. Ingen utökad
arbetsbelastning för renskötare jämfört med nollalternativet. Konsekvenserna bedöms bli små.
Anläggningsfas, flytt av renar till fots över Botniabanan: Om viadukterna eller passagen över
Namntalltunneln används för flytt av renar över Botniabanan, åtar sig Bolaget att temporärt stoppa
anläggningstrafiken. Konsekvenserna bedöms bli små.
Driftsfas, betesbortfall: Vindkraftsområdet med närområde har genom hög andel contorta, ej optimala
betesförhållanden. Konsekvenserna genom direkt och indirekt betesbortfall bedöms bli obetydliga till små.
Driftsfas, betesro: Öster om vindkraftsområdet ligger Stor-Degersjön, således ingen påverkan på betesro
öster om vindkraftsparken. Från området väster om vindkraftsområdet, vid Törstaåsen, syns vindkraftverk
delvis inom S och SE1 (motsvarande nollalternativet) men inga vindkraftverk tillhörande SE2 kommer att
synas. Det kumulativa ljudet kommer att bli omkring 30 dB(A) som högst. Konsekvenserna för betesron
bedöms bli små.
Driftsfas, flytt av renar till fots över Botniabanan: Om viadukterna används bedöms konsekvenserna bli
obetydliga. Om passagen över Namntalltunneln används krävs intensiv kantbevakning. Renar flyttas med
riktad störning i form av ljud och rörelse. Motorfordon används. Vid området kring passagen syns inga
vindkraftverk inom SE2, ett fåtal vindkraftverk skymtas inom S och SE1 och det kumulativa ljudet är
omkring 30 dB(A) som högst. Den kumulativa störningen som vindkraft eventuellt kan ge är marginell i
sammanhanget, konsekvenserna bedöms bli obetydliga. Sammanvägt bedöms konsekvenserna bli
obetydliga till små.
Driftsfas, riksintresse rennäring: Vindkraftverk inom SE1 medför störst visuell påverkan då dessa är
närmast. SE2 ligger 4,5 km som närmast, därmed något mindre visuell påverkan. Vindkraft syns från
riksintresseområdets östra kant som följer höjdryggen längs Leån i nord-sydlig riktning. Ljudet är där under
30 dB(A) och lägre längre västerut inom riksintresseområdet. Från dalgången som är av vikt för
uppsamlingsområdet kommer inga vindkraftverk att synas. Uppsamlingsområdets funktion förblir intakt.
Konsekvenserna bedöms bli obetydliga till små.

Kommunikationer
(luftfart, radiolänk,
järnväg & väg)

Slutgiltiga placeringar av vindkraftverk och totalhöjder kommer att kontrolleras med flyghinderanalys för att
säkerställa att inga vindkraftverk når in i säkerhetsplanet tillhörande sekundärplanet till racetrack bana 17
för Höga Kusten Airport. Väg 335 och Botniabanan är riksintresse för kommunikation, vindkraften kommer
inte påverka dessa. Försvarsmaktens har yttrat sig och anpassningar har gjorts. Slutgiltiga placeringen tas
fram i samråd med Försvarsmakten. Lappland Network Services har ett länkstråk som har beaktats. Med
vidtagna säkerhetsåtgärder bedöms de negativa konsekvenserna för kommunikationerna bli obetydliga.

Säkerhet

Olyckor i samband med driften av ett vindkraftverk är sällsynta. Under drifttiden bedöms nedisning vara en
av de mest påtagliga riskerna. Skadeförebyggande åtgärder vidtas. Konsekvenser för allmänhet bedöms bli
obetydliga.

Förvaltningen delar Bolaget syn att
Den planerade vindparkens lokalisering är omsorgsfullt vald utifrån påverkan på
riksintressen, samhällsintressen (inkl kommunernas översiktsplaner mm) och
konkurrerande markanvändning.
Anläggningens omfattning –ansökansområde-vindkraftområde-hänsynsområde är väl
avvägt med avseende på omgivningspåverkan i form av ljud och skuggor gentemot
boendemiljöer.
Den relativt stora vindkraftparken omfattande 23 vindkraftverk i Sollefteå, Kramfors och
Örnsköldsviks kommuner planeras i ett område med både byggd och i drift tagna
vindkraftverk samt planerade vindkraftparker. De kumulativa konsekvenserna kommer
inte bli stora.
Vindkraftområdet är snävt avgränsat och alla skyddsvärda områden har exkluderats.
Konsekvenserna på natur- och kulturmiljöer samt djur- och fågelliv kan begränsas med
skadeförebyggande åtgärder.
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Förvaltningen delar Bolagets samlade bedömning att planerad vindkraftsanläggning
medför förhållandevis små konsekvenser.

Övrigt
5.2.8 Anslutning mot regionnät
Utdrag ur MKB sid172 Anslutning mot regionnät
Storhöjden etapp 2 kommer att dela anslutning med Storhöjden etapp 1. En ny 130 kV-ledning
kommer att byggas till Storhöjden etapp 1. Inom projektområdet för Storhöjden etapp 1
kommer en ny 130 kV transformatorstation att byggas mellan Storhöjden och Storberget.
Transformatorstationen kommer att ligga ca 4 kilometer söder om Storhöjden etapp 2. Antingen
läggs 36 kV-kablar från transformatorstationen fram till respektive vindkraftverk inom
Storhöjden etapp 2 eller så förlängs 130 kV-ledningen då den inom vindkraftsområdet är en
icke koncessionspliktig ledning. Vi eventuell förlängning kan en andra transformator placeras
centralt inom ansökansområdet och därmed minskas förlusterna i betydande i och med att 130
kV har lägre förluster än 36 kV.
Utdrag ur MKB sid 172 Genomförda utredningar och samråd
2012 anlitades E.ON Elnät av Kabeko för att ta fram en teknisk lösning för anslutningen av
Kabekos planerade vindkraftparker i regionen. Anslutning av effekt i regionen kring Sollefteå
och Kramfors kräver att elkraft kan matas ut på stamnätets 400 kV-del. Detta beror på att 130
kV-nätet endast står i förbindelse med stamnätets 220 kV-del och hela 220 kV-nätet är fullt och
kan inte ta emot mer effekt från nya produktionskällor. E.ON anlitade därför i sin tur Svenska
Kraftnät (SVK) för en utredning om det var möjligt att bygga en ny transformatorstation mellan
130 och 400 kV-nätet. SVK:s utredning visade att stamnätets 400 kV-del kan ta emot mer
effekt från en ny transformering mot 130 kV. Flera olika lösningar utreddes. E.ON och SVK
kom fram till att den bästa placeringen för en ny stamnätsstation var söder om den befintliga
stamnätsstationen i Långsele. Det nya stationsområdet kallades för Nässe.
Från den nya stationen planeras en ny 130 kV ledning i sydöstlig riktning och parallellt med
den ledning som idag går mellan Långsele och Bollstabruk och som sedan fortsätter mot
Kramfors och Härnösand. Den befintliga ledningen saknar kapacitet för att kunna ta emot mer
effekt och därför krävs en ny ledning. E.ON genomförde samråd för den nya ledningen under
våren 2016 och ansökan om linjekoncession lämnades in till Energimarknadsinspektionen i
januari 2017. Den nya ledningen avslutas med en fördelningsstation sydväst om Källsjön. Där
förgrenas 130 kV ledningen mot Storhöjden i nordöst och mot Knäsjöberget, Sörlidberget och
Vitberget, i sydsydväst.
Från den planerade fördelningsstationen har E.ON utrett sammanlagt 9 olika stråkförslag mot
Storhöjden etapp 1. Samråd har genomförts våren 2016, hösten 2016 och det sista samrådet
genomfördes våren 2017. Prövningen om linjekoncession är skild från aktuell prövning om
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tillstånd för vindkraft. Eftersom beslut om linjekoncession inte har fattats går det inte säkert att
säga att på nästa sida anvisad sträckning är den slutgiltiga.
Utdrag ur MKB sid 173 Figur 119 Planerad 130 kvledning från Storhöjden etapp1 och2

172

5.2.9 Storhöjden etapp 2 och dess betydelse för övriga närliggande projekt och
vindkraftutvecklingen i regionen.
Förvaltningen har frågat Kabeko etapp 2 AB om projektets betydelse för
vindkraftsutvecklingen i området och erhållit följande svar som ej ingår i Huvudinlaga
eller miljökonsekvensbeskrivning.
”2012 meddelade E.ON Sverige AB, som har områdeskoncession i större delen av Västernorrlands län, och
Svenska Kraftnät (SVK) att SVK:s 220 kV-stamnät inte kunde ta emot mer kapacitet från tillkommande
elproduktionskällor.
I regionen kring Sollefteå och Kramfors är E.ON:s 130 kV-regionnät endast sammankopplat med SVK:s
220 kV-stamnät. Detta betyder att inga nya produktionskällor kan anslutas till regionnätet i regionen.
SVK meddelade vidare att det skulle krävas en ny transformatorstation mellan regionnätet och 400 kVstamnätet för att nya produktionskällor ska kunna anslutas.
I den drabbade regionen, som är mellan Sollefteå och Kramfors, är det främst Kabeko Kraft som planerar
att ansluta nya elproduktionskällor i form av vindkraft. Vindkraftsprojekt mellan kommungränsen RagundaSollefteå och Ångermanälven närmast Långsele drabbades även.
(Vindkraftsprojekt i Härnösands kommun, som t.ex. Hästkullen och Björnlandshöjden, drabbas inte då
dessa kan och kommer att anslutas söderut mot Sundsvall. Vindkraftsprojekt nordväst om Sollefteå på norra
sidan av Ångermanälven kan och kommer att anslutas mot Betåsen.)
SVK genomförde en nätutredning för den drabbade regionen för att ta fram svar på om och hur vindkraft
skulle kunna anslutas. Nätutredningen visade att den tekniskt mest lämpade platsen för en ny
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transformatorstation var söder om befintlig station i Hjälta i Sollefteå kommun. Det nya stationsområdet
skulle i sådant fall kallas för Nässe. I Nässe går det att anlägga en ny 400 kV-transformatorstation.
SVK har krav som måste följas när anslutningar ska göras mot stamnätet; beställningen måste minst
omfatta 300 MW; det måste finns erforderliga lagakraftvunna linjekoncessioner för kraftledningar mellan
station och vindkraftspark/er; indirekt kräver även SVK att tillstånd enligt miljöbalken ska finnas för
vindkraftsparkerna.
Räknat på ett 3 MW vindkraftsverk innebär 300 MW att 100 vindkraftverk byggs. Räknad på ett 3,5 MW
vindkraftverk innebär 300 MW att 87 vindkraft byggs. Det är dock inte alla vindkraftsplatser som har
förutsättningar för 3,5 MW vindkraftverk.
För att säkerställa en anslutning har Kabeko strävat efter att komma upp i minst 100 vindkraftverk inom
projekten. Kabeko har pågående tillståndsprocesser för fyra projekt och dessa är Knäsjöberget,
Sörlidberget, Vitberget och Storhöjden etapp 1.
För Kabekos räkning har E.ON sökt och erhållit linjekoncession för 3 nya 130 kV-ledningar.
-Den första kommer att gå från Nässe och sydöstut mot nytt stationsområde väster om Källsjön.
-Den andra kommer att gå från stationen vid Källsjön till ny station mellan Knäsjöberget/Sörlidberget.
- Den tredje kommer att gå från stationen vid Knäsjöberget/Sörlidberget mot Vitberget.
Knäsjöberget har lagakraftvunnet tillstånd, Sörlidberget prövas av Länsstyrelsen och Vitberget prövas av
Mark- och miljööverdomstolen. Inom de tre parkerna räknar Kabeko med att det går att bygga 12 + 18 +
30 = 60 vindkraftverk.
Dessa 3 projekt ligger relativt samlat och från stationen i Källsjön är den unika ledningssträckan ca 25
kilometer.
Kabekos fjärde projekt är Storhöjden etapp 1. Storhöjden etapp 1 prövas av Mark- och miljööverdomstolen.
Kabeko räknar med att man där kan bygga 27 vindkraftverk. Den unika ledningssträckan mellan Källsjön
och Storhöjden etapp 1 är 35 kilometer. Kostnaden för ny 130 kV varierar mellan 1 till 3 miljoner kronor
per kilometer, beroende på terräng och utformning. E.ON genomförde samråd för ledningssträckan
Källsjön till Storhöjden våren 2016. På grund av stråkanpassningar efter det första samrådet genomfördes
ett andra samråd hösten 2016.
På grund av stråkanpassningar efter det andra samrådet genomfördes ett tredje samråd våren 2017.
Sträckan Källsjön mot Storhöjden har krävt många anpassningar som fördyrar projektet betydande, till
vinning av att miljöpåverkan begränsas.
Ekonomin för vindkraft, beaktat elspotpriser och värdet av elcertifikaten är ansträngd. Det idag är osäkert
om det går att genomföra Storhöjden etapp 1 beaktat kostnaden för kraftledningen. 27 vindkraftverk och 35
kilometer 130 kV-ledning kan här jämföras mot 60 vindkraftverk och 25 kilometer 130 kV-ledning
(Knäsjöberget, Sörlidberget och Vitberget).
Mellan kommungränsen Ragunda-Sollefteå och Ångermanälven finns två vindkraftsprojekt som måste
anslutas mot Nässe om de ska genomföras. Arbete med ledningskoncession har endast påbörjats för ett av
dessa projekt och det är Vaberget, där samråd nyligen har genomförts. Vaberget ligger tidsmässigt efter
Kabekos projekt, men ändå inom ramen för en gemensam anslutning mot Nässe. Vaberget kan omöjligt
anslutas utan Kabekos projekt och det samma gäller för det andra projektet. Beaktat att det andra projektet
inte har startat en ansökningsprocess kommer de inte kunna få lagakraftvunnen ledningskoncession i tid för
en samlad beställning mot SVK. Vid Vaberget planeras 22 vindkraftverk. Kabeko har ingen information om
det andra projektet överhuvudtaget kommer att starta en ansökningsprocess för ledningskoncession.
Knäsjöberget, Sörlidberget, Vitberget och Vaberget omfattar tillsammans 109 vindkraftverk, vilket
sannolikt innebär 300 MW. Problemet är att varje projekt inom Kabekos projektportfölj måste svara för sin
egen ekonomi och lönsamheten för Storhöjden etapp 1 är sannolikt för låg för att projektet ska kunna
genomföras och det beror på att antalet vindkraftverk är för få i relation till kostnaden för 130 kVledningen.
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För att få tillräcklig lönsamhet för Storhöjden etapp 1 krävs fler vindkraftverk och dessa vindkraftverk
kommer genom Storhöjden etapp 2.
Tillståndet för Storhöjden etapp 2 kommer omfatta maximalt 23 vindkraftverk och miljökonsekvenserna
redovisas som ett värsta falls scenario för 23 vindkraftverk. Kabeko tror emellertid att det i slutändan inte
kommer att byggas mer än 20 vindkraftverk inom området. Det går emellertid idag inte att ge en exakt
siffra på det slutgiltiga antalet vindkraftverk därför att det krävs omfattande vindmätning på platsen under
minst ett års tid för kvalificerade optimeringar.
Sammanfattningsvis konstaterar Kabeko att mycket står och faller med Storhöjden etapp 2. Om 20
vindkraftverk kan byggas där i slutändan omfattar samtliga projekt, dvs. Storhöjden etapp 1 och 2,
Knäsjöberget, Sörlidberget, Vitberget och Vaberget, totalt 102 vindkraftverk.
Den samlade produktionen av förnybar elkraft skulle i sådant fall hamna mellan 1,2 och 1,4 terawattimmar
(TWh) vilket motsvarar upp till 1 % av den svenska elkraftbehovet.”

Förvaltningen konstaterar att ett positivt besked angående Storhöjden etapp 2 har en
direkt inverkan på om övriga vindkraftparker kan byggas i kommunen men även i
Kramfors kommun.
5.2.10 Arbetstillfällen för hela vindkraftparken Under byggtiden uppkattar Bolaget
via Vindkraftcentrum i Hammerdal, att det kommer behövas ca 100 regionala
årsanställningar. Under drifttiden uppskattar Bolaget att det kommer behövas 8
årsanställningar per år, vilket totalt för 30 års drift skulle ge 240 årsanställningar.
Regionala arbetstillfällen under byggtid 82,2 årsanställningar
Regionala kringeffekter under byggtiden + 20, 7 årsanställningar
Totalt 102, 9 årsanställningar
Regionala arbetstillfällen under drifttid om 25 år

160,2 årsanställningar

Regionala kringeffekter under drifttiden om 25 år + 40,1
Totalt 200,3 årsarbeten
Om tillstånd erhålls för Storhöjden etapp 2 kan det byggas tillsammans med Storhöjden
etapp 1. Ett arbete omfattande båda etapperna skulle enligt prognosverktyget ge ca 426
årsanställningar under 25 års tid.
5.2.11 Utvecklingsstöd
Kabeko har genom sina dotterbolag åtagit sig att årligen betala ut ett lokalt
utvecklingsstöd. Det lokala utvecklingsstödet kommer att motsvara 10 000 kronor per år
och vindkraftverk.
Syftet med det lokala utvecklingsstödet är att det ska vara ett positivt bidrag till
utvecklingen av bygden kring vindkraftanläggningen.
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Om 23 vindkraftverk byggs inom Storhöjden etapp 2 kommer det årligen att betalas ut
230 000 kronor så länge som vindkraftsparken är i drift. Det totala beloppet för 30 års
drifttid skulle således bli 6,9 miljoner kronor
6 Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning utgår från kommunens ställningstaganden att de viktigaste
frågeställningarna vid ansökan om etablering av vindkraft inom kommunen är projektets
påverkan på människors hälsa, boendemiljö, naturmiljö inklusive växter, fåglar och
däggdjur, kulturmiljö, friluftsliv, besöksnäring, landskapsbild samt möjlighet att bedriva
rennäring.
Förvaltningens samlade bedömning ger att vindkraftsanläggningen kan anläggas och
bedrivas utan någon risk för skada av betydelse för människors hälsa inkl ljud,
boendemiljö, naturmiljö inklusive växter, fåglar och däggdjur, kulturmiljöer, friluftsliv
och besöksnäring.
Förvaltningen bedömer att projektet främst medför
- en mindre påverkan -små -måttliga konsekvenser på landskapsbild
- en mindre påverkan - små konsekvenser-på framtida möjlighet att bedriva rennäring.
7 Förvaltningens förslag till beslut
Förslag till beslut bygger på Kabeko etapp 2 ABs/ KABEKO Kraft ABs hela
tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning. Innehåll i tillståndsansökan samt
miljökonsekvensbeskrivning se Beslutsunderlag.
Förslag till beslut bygger vidare på
-kommunens synsätt från Fördjupad översiktsplan Vindbruk i Sollefteåkommun ”Vi ser
mycket positivt på möjligheten att en helt ny areell näring–vindbruk- etableras i vår
kommun” samt ”För oss är vindbruk en fråga om Planering, Miljö och utveckling”
-den av kommunfullmäktige antagna fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå
kommun och dess riktlinjer för riksintressen, allmänna intressen och omgivningspåverkan
och tillhörande lagstiftning
-den av kommunfullmäktige antagna Vägledningen
-karta Nuläge vindbruk 2018
Detta var också den inriktning bolaget hade vid planering för vindkraftanläggning
Storhöjden etapp 2.
I förslag till beslut delar kommunen Kabeko etapp 2 ABS/ Kabeko Kraft ABs
bedömningar i tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning som visar att planerad
vindkraftsetablering medför förhållandevis små konsekvenser.
Vindkraftanläggningen kan anläggas och bedrivas utan någon risk för skada av betydelse
för människors hälsa, boendemiljö, naturmiljö inklusive växter, fåglar och däggdjur,
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kulturmiljöer, friluftsliv och besöksnäring.
I förslag till beslut bedömer kommunen att projektet främst medför
- en mindre påverkan -små -måttliga konsekvenser på landskapsbild
- en mindre påverkan - små konsekvenser-på framtida möjlighet att bedriva rennäring.
Etableringen stärker den pågående vindbruksutvecklingen i kommunen, regionen och
landet.
Antalet årsarbeten i området blir betydande både vid projektering och anläggningsfas
samt vid drift – och underhåll.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att tillstyrka begäran om tillstyrkan av vindkraft vid Storhöjden etapp 2.
Beslut sänds till länsstyrelsen i Västernorrlands län –miljöprövningsdelegationen
E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se alt Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 Härnösand
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§ 65

Dnr KS 26/2018

Bostadsförsörjningsprogram
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat bostadsförsörjningsprogram.
Information
Lena Andersson, Utredning och utveckling informerar om vad som ska ingå i ett
Bostadsförsörjningsprogram och hur arbetet har skett för att ta fram förslag till program.
Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår att Sveriges
kommuner genom framtagande av riktlinjer ska planera för sin bostadsförsörjning. Syftet
med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder
samt att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs.
I lagen (2013:806) om ändring i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
förtydligas att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning minst ska innehålla följande
uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen,
av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar.
Arbetet med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram har letts av en politisk styrgrupp
som arbetat tillsammans med en tjänstemannagrupp. Arbetet har pågått sedan augusti
2017. De mål och åtgärder som föreslås i programmet bygger på underlag från nationella,
regionala och kommunala mål och visioner, statistik från SCB, information och
upplysningar från de kommunala verksamheterna samt den politiska styrgruppens
viljeinriktning för kommunens fortsatta arbete med bostadsförsörjning. Även synpunkter
gällande bostäder och byggande, som framkom i medborgardialogerna i samband med att
översiktplanen arbetades fram, finns med i underlaget.
Under arbetets gång har ungdomsdelegationen, handikapprådet och det kommunala
pensionärsrådet getts möjlighet att lämna synpunkter. Vidare bjöds större fastighetsägare
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in till ett dialogmöte och dokumentet har hunnit med en intern remissrunda i kommunen.
Det innebär att programmet över tid utvecklats allt eftersom synpunkter och kloka idéer
inkommit och behandlats.
Inför den politiska beredningen har slutligen bostadsförsörjningsprogrammet skickats på
remiss till Länsstyrelsen, Region Västernorrland samt Kramfors kommun, Strömsunds
kommun och Ragunda kommun. Synpunkter från dessa har slutligen arbetats in där de
bedömts tillföra aspekter som förmerar programmet.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att bostadsförsörjningsprogrammet väl uppfyller de krav
lagstiftningen ställer på riktlinjer för bostadsförsörjning.
Vidare finner förvaltningen att barn- och ungdomsperspektivet beaktats. Målen omfattar
dessa grupper och bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för barn och unga. I
målen har också vikten av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet integrerats.
Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
De åtgärder som är förenade med ekonomiska konsekvenser föreslås hanteras i
budgetberedningens arbete.
Beslutsunderlag/Lagrum
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Lag (2013:806) om ändring i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta upprättat bostadsförsörjningsprogram.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskott föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat bostadsförsörjningsprogram.
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§ 66

Dnr KS 103/2018

Förändrad inriktning investeringsbudget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att



Ändra investeringsbudgeten så att värme- kylakonverteringen skjuts fram till 2023
och 2024.
Omfördela investeringsmedlen till tak- och fönsterbyte på Junsele skola.

Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Kommunhuset har för närvarande ett värme- och kylsystem som inte fungerar optimalt.
Sommartid när kylan slår på så startar elradiatorerna på grund av att termostaten utsätts
för kyla och omvänt sker vintertid när elradiatorerna startar. Det har under flera år lyfts
fram behovet av en konvertering. Detta på grund av höga driftkostnader och gammal
utrustning som inte går att få tag på reservdelar till. Detaljprojektering har genomförts och
förfrågningsunderlag tagits fram så om ett större haveri skulle uppstå kan en upphandling
enligt planering kunna genomföras på ca 6 veckor.
Vid takbesiktning, hösten 2017, framkom att taket på Junsele skola är helt slut och måste
bytas innan ytterligare följdskador uppstår. Vidare behöver fönstren bytas för att få bort
draget i alla springor.
Förvaltningen bedömer att en omprioritering är nödvändig för att lärare och elever på
skolan ska få en bra inomhusmiljö.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att en omprioritering till tak- och fönsterbyte på Junsele skola bör
ske snarast för att skapa bra inomhusklimat samt att minska följdskador på grund av
läckande tak. Takbytet bör ske under sommarlovet 2018 och fönsterbytet under
sommarlovet 2019.
Kommunhusets värme- och kylkonvertering bör skjutas på framtiden och om något akut
inträffar så går det att med ca 6 veckors varsel handla upp detta arbete. För att minska
energiförbrukningen kommer elradiatorerna att kopplas till en strömbrytare så att de
enkelt går att stänga under sommaren. Pris för detta kommer att tas fram snarast.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att:
 Ändra investeringsbudgeten så att värme- kylakonverteringen skjuts fram till 2023
och 2024.
 Omfördela investeringsmedlen till tak- och fönsterbyte på Junsele skola.
Allmänna utskottets förslag till besluta
Allmänna utskottet föreslår
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Kommunstyrelsen besluta
Att



Ändra investeringsbudgeten så att värme- kylakonverteringen skjuts fram till 2023
och 2024.
Omfördela investeringsmedlen till tak- och fönsterbyte på Junsele skola.

Förslag till beslut på mötet
John Åberg (S) med biträde av Johan Andersson (C) och Kerstin Franzén (M) föreslår
bifall till allmänna utskottets förslag.

Skickas till
Ulf Jonasson
Niklas Nordén
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§ 67

Dnr KS 100/2018

Utredningsuppdrag – Fiskevandringsvägar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Möjligheten att bygga fiskvandringsvägar förbi kraftverket i Sollefteå ska utredas.
Utredningen ska även se över åtgärder som kan vidtas gällande återställning av
vandringshinder i Ångermanälvens biflöden inom Sollefteå kommun.
En styrgrupp bestående av 3 politiker från majoriteten och 2 från oppositionen utses
av Kommunstyrelsen.
Tjänstemannastöd ska avdelas för ändamålet.
Reservation
Kerstin Franzén (M), Sven-Olov Gradin (M), Jörgen Åslund (ViSKB), Gunilla Fluur
(ViSKB), Johan Andersson (C) och Leif Palmberg (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag:
”För oss är fiskvandringsfrågan en stor och viktig fråga som många av oss drivit i
decennier. Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Västrainitiativet
lämnade in en motion om en egen miljöfond och en förstudie på fiskvandringsvägar redan
i februari 2018. Därefter inkom Socialdemokraterna med detta uppdrag. Om man
verkligen bryr sig om fiskvandringsvägar förbi Sollefteå kraftverk så är det högst rimligt
att samtliga partier ska få vara en del av denna viktiga process genom att den politiska
styrgruppen är parlamentarisk och inte endast bestående av 5 personer som
Socialdemokraterna föreslår.”
Ärendebeskrivning
Åsa Sjödén (S) och John Åberg (S) har inkommit med en skrivelse gällande att
Allmänna utskottet ska föreslå Kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen ett
utredningsuppdrag.
”Sedan sommaren 2016 är Sollefteå kommun helägare av vattenkraftverket
Sollefteåforsen AB. Sollefteå kommun tog ett framtidsbeslut att köpa loss hela
kraftverket från E.ON.
Beslutet är inte bara ekonomiskt fördelaktigt utan ger även kommunen chansen att
på egna villkor utreda möjligheten att bygga fiskvandringsvägar i Ångermanälven.
Förslaget är därför att kommunstyrelsen utser en politisk grupp för att styra ett
utredningsprojekt som har i uppdrag att ta fram olika alternativ för att bygga
fiskvandringsvägar. Tidigare utredningar såsom förstudien angående
fiskvandringsväg 2015, initierad av Sollefteåforsen AB ska ingå i underlaget.
Utredningen ska visa på ekonomiska konsekvenser och utvecklingsmöjligheter samt
lämna förslag på prioriteringar och finansiering. Styrgruppen för
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fiskvandringsvägar ska bestå av tre representanter från majoriteten och två från
oppositionen.
Att vara helägare av ett kraftverk innebär en hel del åtaganden och ansvar. Vår
gemensamma ambition är att säkerställa kraftverkets produktion, men även att
agera på ett sätt som bevarar biologisk mångfald och är hållbart för framtida
generationer.

Möjligt förslag till beslut
Möjligheterna att bygga fiskvandringsvägar förbi kraftverket i Sollefteå ska
utredas. Utredningen ska även se över åtgärder som kan vidtas gällande
återställning av vandringshinder i Ångermanälvens biflöden inom Sollefteå
kommun.
En styrgrupp bestående av 3 politiker från majoriteten och 2 från oppositionen
utses av KS.
Tjänstemannastöd ska avdelas för ändamålet ”
Beslutsunderlag
Skrivelse ”Nya möjligheter att bygga fiskvandringsvägar”, KS 100/2018-1
Allmänna utskottet
Allmänna utskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Förslag till beslut på mötet
John Åberg (S) föreslår ”Möjligheterna att bygga fiskvandringsvägar förbi kraftverket i
Sollefteå ska utredas. Utredningen ska även se över åtgärder som kan vidtas gällande
återställning av vandringshinder i Ångermanälvens biflöden inom Sollefteå kommun.
En styrgrupp bestående av 3 politiker från majoriteten och 2 från oppositionen utses av
Kommunstyrelsen.
Tjänstemannastöd ska avdelas för ändamålet ”
Johan Andersson (C) med biträde av Kerstin Franzén (M), Gunilla Fluur (ViSKB) och
Leif Palmberg (L) föreslår att styrgruppen ska vara parlamentariskt tillsatt med
företrädare från partierna representerade i Kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande Åsa Sjödén (S) ställer fråga om Kommunstyrelsen beslutar enligt John Åberg
(S) förslag till beslut eller enligt Johan Andersson (C) mfl förslag.
Finner att kommunstyrelsen beslutar enligt John Åberg (S) förslag till beslut.

Skickas till
Anna-Sofia Kulluvaara
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§ 68

Dnr KS 99/2018

Planbesked Storsjön/ Omsjö- Brännan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att uppdrar till miljö- och byggenheten att upprätta förslag till detaljplan för ny
fritidsbebyggelse vid Storsjön/Omsjö-Brännan
Ärendebeskrivning
Åsa Sjödén (S) och John Åberg (S) har inkommit med en skrivelse gällande att
Allmänna utskottet ska föreslå Kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag
att upprätta förslag till detaljplan för ny fritidsbebyggelse vid Storsjö/Omsjö-Brännan.
”I översiktsplanen för Sollefteå kommun har det pekats ut områden för LIS
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Av dessa prioriteras särskilt Betarsjön,
Storsjön/Omsjö och Helgumssjön.
Syftet med LIS är att skapa möjligheter till ny strandnära bebyggelse som långsiktigt
stimulerar den lokala utvecklingen på landsbygden. Inom ett LIS-område kan det
särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid dispens och upphävande av
strandskyddet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och byggenheten att upprätta förslag
till detaljplan för ny fritidsbebyggelse vid Storsjön/Omsjö-Brännan.”

Beslutsunderlag
Skrivelse ” Planbesked Storsjön/Omsjö-Brännan”, KS 99/2018-1
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår
Kommunstyrelsen besluta
Att uppdrar till miljö- och byggenheten att upprätta förslag till detaljplan för ny
fritidsbebyggelse vid Storsjön/Omsjö-Brännan
Förslag till beslut på mötet
Johan Andersson (C) med biträde av John Åberg (S), Leif Palmberg (L) och Gunilla Fluur
(ViSKB) föreslår bifall till allmänna utskottets förslag till beslut.
Skickas till – Miljö och bygg
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§ 69

Dnr KS 290/2016

Svar på medborgarförslag - Utökad kollektivtrafik på prov
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och anses därmed vara besvarat.
Ärendebeskrivning
Susanne Allström, Helgum, har lämnat medborgarförslag 2016-06-21 med förslag till
utökad kollektivtrafik på prov för Sollefteå kommuns ungdomar/unga föräldrar.
Förvaltningens bedömning
Det är mycket positivt att kommuninvånare intresserar sig för strategiska
utvecklingsfrågor som berör hela kommunen.
Medborgarförslaget inkom 2016-06-21.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att lämna förslaget till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelseförvaltningen hade under 2016 brist på resurs med lämplig
kompetens så ärendet blev aldrig fördelat till någon handläggare.
Det sker en kontinuerlig översyn av kollektivtrafiken utifrån möjliga resurser.
Kommunen vill se en utveckling av kollektivtrafiken både i staden, i tätorterna och
mellan dessa samt på landsbygden.
 Kommunen med stad, tätorter och landsbygd. Kommunen är mycket stor till
ytan. Förutom staden och de fyra tätorterna bor invånarna i en mängd orter och
byar av alla storlekar.
Baserat på statistik 2015-12-31 redovisar SCB att
12 685 personer bor i tätorterna Sollefteå samt Ramsele, Junsele, Näsåker och
Långsele.
1 565 personer bor i småort med 50 – 199 invånare
5 533 personer bor utanför tätort och småort
En ytstor kommun med en befolkning där ca 42% av kommunens invånare bor i
staden, ca 20 % i övriga geografiskt spridda tätorter, ca 8 % i småorter och ca 30%
utanför både tätorter och småorter är en utmaning för kollektivtrafikplanering.


Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-08 § 14 Trafik som ska ingå i upphandling
av kollektivtrafik med trafikstart juli 2014, revidering av beslut. Beslutet bygger
på Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2012-12-10 med redovisning av turer
och föreslagna ändringar.
Sammanfattningsvis minskades trafiken med totalt 164 309 km jämfört med
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2012 års trafik för att stävja de höga kostnaderna för kollektivtrafik.
Bland annat innebar det att
-stadens tätortstrafik togs bort under alla lördagar samt under hela juli månad.
-arbetspendling försvårades och även omöjliggjordes till viss del.
- vissa bussturer och linjer in drogs in under skollov.
-vissa resor för elever som skulle till annat gymnasium försvårades eller
omöjliggjordes.
Det finns en rad sk anropsstyrd trafik som kompletterar utbudet.


När medborgarförslaget inlämnades hade den nya neddragna trafiken körts från
2014-07-01 tom 2016-06-26 dvs ca 2 år.



Nuvarande avtalen är giltiga till 2022-12-10, med option på 2 år.



Ny upphandling av trafik påbörjas under 2019, men kommunen kan göra mindre
trafikändringar under avtalstiden.

Sammanfattning möjligheter
Sammanfattningsvis är möjligheten till utökad traditionell trafik inom befintliga
kostnadsramar små, men ett kontinuerligt arbete pågår för att finna nya lösningar.
1) Kommunen har i samarbetet med Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland bland annat framför följande;
Kollektivtrafiken kan bli/ är i många fall det hållbara resealternativet, ekonomiskt, socialt
- och miljömässigt. Ett viktigt utvecklingsområde blir att kombinera olika färdsätt
smartare och kanske utveckla nya. Åtgärder ska anpassas utifrån lokala förutsättningar
och behov, geografiskt och hos olika grupper av resenärer, för såväl vardagens resor till
och från arbete och studier som resor för service, fritid och besöksnäring. Det innebär
fortsatt hög prioritet för samverkansprojekt och för utveckling av nya tjänster för att
underlätta for samåkning, bilpooler, cykelpooler osv.
Det innebar också att bättre samordna egna trafikslag för att på så sätt knyta städerna,
tätorterna och landsbygden närmare varandra.
Kommunen vill se mer av utveckling av förbättrad och ”ny” kollektivtrafik i både städer,
tätorter- och på landsbygd
Kommunen anser att de mindre tätorterna och landsbygdens möjligheter till
kollektivtrafik måste förstärkas i Långtidsplanen. Kollektivtrafiken och de mindre
tätorterna och landsbygden måste synliggöras i en utveckling av kollektivtrafiken. Det
kan finna behov av att utarbeta speciella mål för landsbygdstrafiken och trafiken i och
mellan mindre tätorter i kommunen/ hela länet. Det finns inga mål för vilket utbud eller
vilka syften landsbygdstrafiken ska uppfylla utöver skolskjutstrafik för grundskolan.
Långtidsplanen skulle kunna tydliggöra vilket trafikutbud som kan förväntas på
landsbygden under de kommande tre åren.
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Långtidsplanen skulle kunna erbjuda ett grundläggande utbud av resmöjligheter på
landsbygd och i och mellan mindre tätorter. Uppgiften för KTM är att utveckla en effektiv
och kostnadseffektiv trafik med smarta lösningar.
2) Kommunen deltar i länsprojektet KOLL2020 – smartare resor för ett
Västernorrland i förändring.
Projektet har fokus på att underlätta, möjliggöra och stimulera till att fler resor kan utföras
med kollektivtrafik. Projektet är uppdelat i fyra arbetsområden;
-utredningar
-information
-investeringar
-innovativ kollektivtrafik i glesbygd
Kommunens intresse fokuserar på kollektivtrafik i glesbygd.
Projektet pågår från och med den 1 augusti 2017 och avslutas 30 november 2020.
Projektet medfinansieras av EU inom ramen för regionala strukturfonderna. Av den totala
projektbudgeten på 58,8 miljoner kronor står EU för 26,1 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Ulla Ullstein KS 290/2016-4
Medborgarförslag Susanne Allström KS 290/2016-1
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskott föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och anses därmed vara besvarat.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

76 (118)

Sammanträdesdatum

2018-04-10
Nämnd

Kommunstyrelsen
§ 70

Dnr KS 104/2018

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att efter genomgång godkänna Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2017 och lägga
den till handlingarna.
Information
Sara Hjalmarsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om
Patientsäkerhetsarbetet och resultat därav under 2017. Föredrar övergripande mål och
strategier år 2018. Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor.
Ärendebeskrivning
Sara Hjalmarsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS redogör för
patientsäkerhetsberättelse 2017.
En identifierad process under 2017 där samverkan ansetts av vikt för att förebygga
vårdskador, är övergångar i vårdkedjan samt kommunikation mellan olika vårdaktörer.
Under 2017 förstärktes samverkan ytterligare mellan kommunal hälso-och sjukvård och
primärvård genom flera möten på klinisk nivå men även på ledningsnivå, i syfte att
tydliggöra ansvargränser och skapa god vårdkvalité. Under 2017 fortsatte även arbetet
med att förbättra vården för personer med demenssjukdom. Genom bland annat
multiprofessionella fallmöten har kommunal hälso-och sjukvård aktivt arbetat med att
minska fallhändelser. I samverkan med primärvård har kommunal hälso-och sjukvård
under året arbetat med att ytterligare förstärka den palliativa vården.
Egenkontroll under året har skett genom granskning av journaler samt hantering av
patientuppgifter men även granskning av resultat i olika kvalitetsregister.
Samtal kring vikten av avvikelser har skett i olika träffar med legitimerad personal.
Via avvikelsesystemet i journalsystemet Procapita samt händelseanalys av klagomål
identifieras risk för vårdskada. Ärendena hanteras på enhetsnivå eller av MAS relaterat
till allvarlighetsnivå. Ärenden hanteras både separat men sammanställs också för
möjlighet att övergripande arbeta med patientsäkerhetsarbetet. Legitimerad personal
rapporterar risker, tillbud och händelser via journalsystemet Procapitas avvikelsehantering
samt avvikelser i vårdkedjan vid patientspecifikt ärende men även genom
direktkommunikation med MAS samt hälso-och sjukvårdens chefer.
Patienters och närstående synpunkter och klagomål hanteras av MAS som efter utredning
har delegation att anmäla allvarliga händelser till IVO enligt Lex Maria och att anmäla
allvarliga brister hos medicintekniska produkter till läkemedelsverket. Patienter och
närstående erbjuds att efter samtycke medverka i samordnade individuella planeringar
och upprättandet av hälsoplaner. Patienter och i förekommande fall närstående blir också
inbjuden att delta vid utredning av vårdskada. Patient och närstående informeras också
om vart man vänder sig för att framföra synpunkter och klagomål. Patient blir även, efter
samtycke, erbjuden att delta i de kvalitetsregister vårdgivaren registrerar i.
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Under 2017 ökade antalet registreringar i BPSD-registret(Svenskt register för
beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Fallavvikelserna minskade från 429
till 303 där fallhändelserna med fraktur som konsekvens minskade från 14 stycken till 11
stycken.
Andelen validerade smärtskattningar har ökat markant sedan 2016,dock varierar övriga
resultat i Palliativa registret. Viss osäkerhet kring de resultat som bygger på registreringar
samt rapporterade fallhändelser finns då det inte går att säkerställa att detta sker till fullo.
Under året har även kontroller av informationssäkerheten skett kontinuerligt.
I dokumentet redovisas:
- Övergripande mål och strategier
- Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
- Struktur för uppföljning/utvärdering
- Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som
genomförts för ökad patientsäkerhet
- Uppföljning genom egenkontroll
- Samverkan för att förebygga vårdskador
- Riskanalys
- Informationssäkerhet
- Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
- Hantering av klagomål och synpunkter
- Samverkan med patienter och närstående
- Sammanställning och analys
- Resultat
Övergripande mål och strategier för 2018 är att
- öka antalet hälsoplaner och säkerställa att dokumenterat samtycke finns i journalen
- hantering av patientuppgifter i verksamheten hanteras enligt gällande lagar
- öka andelen SIP(Samordnad individuell plan) på patienter inskrivna i kommunal
hemsjukvård
- öka andelen läkemedelsgenomgångar på patienter på särskilt boende samt
hemsjukvård
- öka kunskapen om vikten av registrering i kvalitetsregister samt att rapportera
avvikelser som ett led i att utveckla och förbättra vården
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2017
Utskottet för vård och omsorgs förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg
föreslår kommunstyrelsen besluta att efter genomgång godkänna
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2017 och lägga den till handlingarna.
Skickas till
Sara Hjalmarsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
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§ 71

Dnr KS 97/2018

Ombudgeteringar från 2017 till 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att begärda överföring på 1 200 tkr från 2017 års investeringsmedel till 2018 års budget
avseende Äldreomsorgen gällande investeringsmedel godkänns.
Ärendebeskrivning/yttrande
Chefsekonom Niklas Nordén lämnar förvaltningsyttrande:
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
 Tekniska enheten för verksamheten Gata och Park önskar överföra 1 487 tkr av
2017 års investeringsmedel avseende slutförande entreprenad, nybyggnad utav bro
till Hågestaön.
 Äldreomsorgen önskar överföra 1 200 tkr av 2017 års investeringsmedel då
upphandling pågår gällande interna larm på särskilda boenden.
 VA verksamheten önskar överföra 345 tkr av 2017 års investeringsmedel
avseende förseningar för omläggning VA-ledning Junselevallen, samt försening i
upphandling gällande containerlösning till Hågesta reningsverk.
Sollefteå kommun har ett finansiellt mål som säger att kommunens investeringar, med
undantag för affärsverksamhet samt Hågestabron, ska egenfinansieras. I den fastslagna
investeringsbudgeten bedöms 36,9 mnkr kunna egenfinansieras. Historiskt sett förbrukas i
snitt 80 % av fastslagen budget.
För tekniska enheten behöver dessa medel tillskjutas för färdigställande av bron och detta
kommer inte att påverka de finansiella målen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelses arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att samtliga begärda överföringar gällande investeringsmedel godkänns.
1: Begärd överföring på 1 487 tkr från 2017 års investeringsmedel till 2018 års budget
avseende verksamhet Gata och Park
2: Begärd överföring på 1 200 tkr från 2017 års investeringsmedel till 2018 års budget
avseende Äldreomsorgen
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3: Begärd överföring på 345 tkr från 2017 års investeringsmedel till 2018 års budget
avseende VA
Beslutsunderlag
Tjänstemannayttrande KS 97/2018-1
Utskottet för vård och omsorgs förslag till beslut
Utskottet för vård och omsorg föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att begärda överföring på 1 200 tkr från 2017 års
investeringsmedel till 2018 års budget avseende Äldreomsorgen gällande
investeringsmedel godkänns.
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§ 72

Dnr KS 473/2017

Svar på remiss - Kunskapsstöd med rekommendationer om
behandling vid spelmissbruk och spelberoende
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förvaltningens förslag till remissyttrande som sitt eget och skicka det till
Socialstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd med rekommendationer om behandling
vid missbruk och beroende av spel om pengar. Kunskapsstödet är ett resultat av det
regeringsuppdrag som Socialstyrelsens haft. Bakgrunden till det är de ändringar som
träder i kraft 1 januari 2018 i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Lagändringarna medför ett utvidgat ansvar för
socialtjänsten att förebygga, motverka och bistå med insatser vid spelmissbruk. För hälsooch sjukvården innebär lagändringen att en skyldig-het särskilt beakta ett barns behov av
information, råd och stöd om en vuxen som barnet bor tillsammans med har ett missbruk
av spel om pengar. Lagändringen innebär också att kommun och landsting ska ingå
överenskommelser om sam-verkan kring personer som missbrukar spel om pengar.
Sollefteå kommun inbjuds yttra sig över ovan nämnda remiss. I förvaltningsyttrande
anges att kunskapsstödet kan utgöra ett värdefullt stöd vid utredning och behandling med
spelmissbruk och spelberoende. För att kunna ge ett mer utförligt svar krävs dock en tids
praktisk användning av stödet. För övrigt anser kommunen att det stora problemet ligger i
att uppmärksamma spelberoende hos den enskilde.
Frågor om nyttan med kunskapsstödet till hälso- och sjukvården och socialtjänsten om
behandling vid spelmissbruk och spelberoende om pengar: (svaret med kursiv stil,
understruken)
I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet skulle kunna vara till nytta för
personal inom hälso- och sjukvården?
1----------2---------3----------4-----X----5---------6
Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme?
Ett högre värde förutsätter utvärdering efter en tids användande.
I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet skulle kunna vara till nytta för
personal inom socialtjänsten?
1----------2---------3----------4----------5---------6
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Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme?
Ett högre värde förutsätter utvärdering efter en tids användande.
I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet skulle kunna vara ett stöd för
personal (både i hälso- och sjukvården och socialtjänsten) i möten med personer
som har spelproblem, missbruk och beroende av spel om pengar?
1----------2---------3----------4----X-----5---------6
Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme?
Ett högre värde förutsätter utvärdering efter en tids användande.
I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet i förlängningen kommer till nytta
för målgruppen personer med spelmissbruk och spelberoende?
1----------2---------3----------4----------5---------6
Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme?
Ett högre värde förutsätter utvärdering efter en tids användande.
I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet upplevs som tillgängligt t.ex. lätt att
hitta, användbarhet, läsbarhet?
1----------2---------3----------4----------5---------6
Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme?
Ett högre värde förutsätter utvärdering efter en tids användande.
I vilken grad uppskattar du att kunskapsstödet upplevs som transparent dvs.
tillvägagångssättet för metoden eller beskrivningen av rekommendationerna?
1----------2---------3----------4----X-----5---------6
Vad saknas för att du ska ge ett högre omdöme?
Ett högre värde förutsätter utvärdering efter en tids användande.
Förslag till beslut
Utskottet för Vård och omsorg föreslår Kommunstyrelsen anta förvaltningens förslag till
remissyttrande som sitt eget.
Beslutsunderlag
Remiss Socialstyrelsen KS 473/2017-1
Förvaltningsyttrande KS 473/2017-5
Utskottet för vård och omsorgs förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg
föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens förslag till remissyttrande som
sitt eget och skicka det till Socialstyrelsen.

Skickas till
Socialstyrelsen
Justerarnas signatur
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§ 73

Dnr KS 121/2018

Hyresavtal Fyrklövern
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
-

att teckna ett femårigt hyreskontrakt för förskolelokalerna Fyrklövern i Långsele.

-

att kontraktet tecknas som ett tillägg till befintligt kontrakt med samma villkor
som det nuvarande.

-

att verksamhetschef kontorsservice och fastigheter, delegeras att underteckna kontraktet

Ärendebeskrivning
Fyrklöverns förskola är en av de få fastigheter som Sollefteå kommun bedriver verksamhet i som uppvärms med fossila bränslen. Fyrklövern hyrs av Sollefteå kommun med
ettårigt kontrakt. Verksamheten bedömer att elevunderlaget i Långsele fortsatt kommer att
vara sådant att lokalerna behövs under minst en femårsperiod.
Hyresvärden vill konvertera till bergvärme för att slippa oljeeldning i fastigheten. Detta
innebär en stor investering varför ett femårigt kontrakt behövs för den ekonomiska risken.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att elevunderlaget under kommande fem år innebär att lokalerna
behövs. Skulle en situation uppstå där det blir överkapacitet är det kostnadseffektivast att
avveckla modulerna vid Långsele skola. Avtalet för modulerna löper till 2019-10-31 och
därefter med ett års förlängning varför de går att avveckla med relativt kort varsel.
Med anledning av detta samt att kommunen på detta sätt bidrar till att minska förbrukningen av fossila bränslen bedömer förvaltningen att tillägg enligt ovan tecknas.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna ett femårigt hyreskontrakt för förskolelokalerna
Fyrklövern i Långsele. Kontraktet tecknas som ett tillägg till befintligt kontrakt med
samma villkor som nuvarande.
Verksamhetschef kontorsservice och fastigheter delegeras att underteckna kontraktet.
Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
Inga ekonomiska konsekvenser genom hyreshöjning eller liknande föreligger. De konsekvenser som uppstår är en 5-årig bindningstid
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Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande, Ulf Jonasson – KS 121/2018-1
Utskottet för unga och lärande förslag till beslut
Utskottet för unga och lärande föreslår
Kommunstyrelsen besluta
-

att teckna ett femårigt hyreskontrakt för förskolelokalerna Fyrklövern i Långsele.

-

att kontraktet tecknas som ett tillägg till befintligt kontrakt med samma villkor
som det nuvarande.

-

att verksamhetschef kontorsservice och fastigheter, delegeras att underteckna kontraktet

Skickas till
Ulf Jonasson, verksamhetschef Fastighet- och kontorsservice
Justerarnas signatur
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§ 74

Dnr KS 379/2017

Schemalagd skollunch
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att
-

intentionen ska vara att även eleverna i årskurs 7-9 har schemalagd skollunch och
att rektor verkställer beslutet när det är genomförbart i respektive högstadieskola.

-

genomförande skall ske i samverkan med elever och fackliga organisationer.

-

förvaltningen uppdras att inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, inkomma med en första uppföljning till Unga och lärandeutskottets sammanträde i
november månad 2018.

Reservation
Kerstin Franzén (M), Sven-Olov Gradin (M), Jörgen Åslund (ViSKB), Gunilla Fluur
(ViSKB), Johan Andersson (C) och Leif Palmberg (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag:
”Vi yrkar avslag på förslaget om schemalagd skollunch för att det är det enda rimliga.
Större delen av de synpunkter som lämnats in från elever och lärarna är kritiska till
förslaget och de båda lärarfacken tycker inte att detta är rätt väg att gå. Vi måste
fokusera på att eleverna ska äta skolmaten, god och näringsriktig mat i trivsamma lokaler
utan stress. Det uppnår man inte genom den toppstyrda detaljstyrningen som
Socialdemokraterna föreslår. Det är mycket som saknas i handlingarna trots att det
återremiterats i utskottet flertalet gånger. En tydlig genomförandeplan saknas, elevernas
synpunkter och delar av fackens inspel och synpunkter saknas i de skriftliga handlingarna
som kommunstyrelsens ledamöter tillhandahöll inför mötet.”
Information
Siv Sjödin, verksamhetschef för- och grundskola, informerar om ärendet.
Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i Plan för folkhälsa och trygghet 2016-2020, fastställd 2016-0620, §70, reviderad 2017-05-29; §60, angett att Barn och ungdomar är prioriterade i arbetet
med folkhälsan.
Folkhälsoarbetet i Sollefteå strävar efter att bygga långsiktiga, systematiska, målinriktade,
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att åtstadkomma en god och
jämlik hälsa för hela befolkningen.
Justerarnas signatur
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Folkhälsopolitiken utgår från hälsans bestämningsfaktorer som är uttryckt i elva, nationella delmål.
Barn och ungas uppväxtvillkor (Mål 3) samt Matvanor och livsmedel (Mål 10) beskriver
olika insatser för att främja barns långsiktiga hälsa.
Ett av de lokala målen, under mål 10, är att öka kunskapen om goda matvanor och dess
inverkan på hälsan samt skapa goda förutsättningar för att främja och bevara hälsosamma
matvanor.
Bestämmelser om kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider i de obligatoriska skolformerna finns i skollagen (2010:800). I den senaste skollagen finns ett uttryckligt krav på
näringsriktighet, vilket ligger under Skolinspektionens tillsynsansvar.
Det påtalas även, av Skolinspektionen, att det är viktigt att rektor ser till att förutsättningarna för skolmåltiden är sådana att eleverna gärna äter maten. Det kan handla om
tidpunkt för måltiden och trivsel i matsalen.
Fullmäktige har i Kostpolicy, fastställd av fullmäktige 2015-12-21,§188 angett att
en vällagad och näringsriktig kost tidigt bidrar till barnen/elevernas hälsa och utveckling.
Måltiderna ska vara en naturlig del i verksamheten och grundlägga goda måltidsvanor i
förskole- och skolverksamheten.
Vidare tydliggörs att ”måltiden är ett verktyg för att tillgodogöra sig kunskap. Lunchen
bör därför schemaläggas ungefär i mitten av skoldagen och planeras så att matro kan
uppnås för samtliga barn/elever. Minst 20 minuter behöver barnen/eleverna ha för att
sittande kunna inta sin lunch utan stress”. (Kostpolicy, sid 2)
Mot bakgrund av ovanstående är det av yttersta vikt att alla elever ges förutsättningar att
äta skollunch, utan stress, i en trivsam miljö.
Förvaltningen har, vid utskottet Unga och lärande 2017-10-19, §81, fått uppdraget att
utreda förutsättningarna för att schemalägga skollunchen.
Vid utskottets sammanträde 2018-11-22,§ 114, återremitterades ärendet då Ungdomsdelegationens möte ställts in och elevernas synpunkter därmed inte kunde inhämtas innan
datum för sammanträdet.
2018-01-18, § 2 gavs förvaltningen uppdraget att komplettera utredningen med en
genomförandeplan samt förslag till beslut till utskottets sammanträde 2018-02-22.
2018-02-22, § 7 redogjordes för upprättad genomförandeplan omfattande tidplan för
dialog med elever och medarbetare, samverkan på lokal nivå samt en första uppföljning
under november månad 2018.
Den övergripande genomförandeplanen tidsatt per månad för att möjliggöra att respektive
högstadieskola upprättar en mer detaljerad genomförandeplan utifrån skolans lokala
förutsättningar och mötesplanering för elevråd, arbetsplatsträffar och lokal samverkan.
Till utskottets sammanträde 2018-02-22 inkom två skrivelser; från Lärarnas Riksförbund,
daterade 2018-02-20 samt från Lärarförbundet daterad 2018-02-21.
Justerarnas signatur
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Ärendet återremitterades därmed för att inhämta ytterligare synpunkter från personalorganisationerna.
Förvaltningens bedömning
Under utredningens gång har tagits del av gällande lagstiftning och styrdokument, nationella riktlinjer, råd och rekommendationer samt lokala styrdokument och anvisningar.
Utredningen har utmynnat i ett dokument, Schemalagd skollunch.
Information om ärendet har getts vid verksamhetschefernas lokala samverkansgrupp samt
samverkats 2018-02-14 och 2018-03-13.
För de synpunkter som framkommit vid samverkan har Risk och konsekvensanalys med
handlingsplan upprättats.
De synpunkter som inkommit vid tidpunkt för utskottets sammanträde 2018-02-22 har
diskuterats och riskbedömts vid möte med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund
2018-03-13. En övergripande handlingsplan har upprättats utifrån personal-organisationernas synpunkter och, enligt överenskommelse under mötet 2018-03-13, skickats ut
till båda förbunden.
Ytterligare synpunkter inhämtas från respektive högstadieskola och kommer att ligga till
grund för rektorernas beslut om tidplan för verkställighet. Inför rektors beslut upprättas
risk- och konsekvensanalys, på lokal nivå, för den egna verksamheten.
Förvaltningen bedömer att personalorganisationernas synpunkter därmed har hanterats i
god ordning.
Ärendets tidigare behandling
Utskottet för Unga och lärande 2017-10-19 § 81
Utskottet för Unga och lärande 2017-11-22 § 114
Utskottet för Unga och lärande 2018-01-18 § 2
Utskottet för Unga och lärande 2018-02-22 § 7
Lagrum
Skollagen (2010:800) 10 kap 10§
Plan för folkhälsa och trygghet 2016-2020, 2016-06-20, §70, rev. 2017-05-29; §60
Folkhälsopolitiska mål; Barn och ungas uppväxtvillkor (Mål 3),
Matvanor och livsmedel (Mål 10)
Kostpolicy, Kommunfullmäktige 2015-12-21,§188
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande, Siv Sjödin – KS 379/2018-12
Förvaltningsyttrande, Siv Sjödin – KS 379/2018-9
Förvaltningsyttrande, Siv Sjödin – KS 379/2018-6
Förvaltningsyttrande, Siv Sjödin – KS 379/2018-4
Förvaltningsyttrande, Siv Sjödin – KS 379-2018-1
Skrivelse till Utskottet Unga och Lärande, Lärarförbundet – KS 379/2018-13
Justerarnas signatur
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Skrivelse till Utskottet Unga och Lärande, Lärarnas Riksförbund – KS 379/2018-10
Utredning gällande Schemalagd skollunch, komplettering, dnr KS/379/2017-8
Utredning gällande Schemalagd skollunch, dnr KS/379/2017-3
Utskottet för Unga och lärandes förslag till beslut
Utskottet för Unga och lärande föreslår
Kommunstyrelsen besluta att:
-

intentionen ska vara att även eleverna i årskurs 7-9 har schemalagd skollunch och
att rektor verkställer beslutet när det är genomförbart i respektive högstadieskola.

-

förvaltningen uppdras att inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, inkomma med en första uppföljning till Unga och lärandeutskottets sammanträde i
november månad 2018.

Förslag till beslut på mötet
John Åberg (S) med biträde av Åsa Nilsson (S) föreslår bifall till utskottets förslag med
tillägg av strecksats:
- genomförande skall ske i samverkan med elever och fackliga organisationer.
Johan Andersson (C) med biträde av Jörgen Åslund (ViSKB), Gunilla Fluur (ViSKB)
Kerstin Franzén (M), Sven-Olov Gradin (M), Leif Palmberg (L) och Ulf Breitholz (V)
föreslår avslag på ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Åsa Sjödén (S) ställer fråga om Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottet för
unga och lärandes förslag till beslut med tillägg enligt John Åberg (S) mfl. eller om
kommunstyrelsen väljer att avslå ärendet enligt Johan Andersson (C) mfl förslag.
Finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag med tillägg ”genomförande skall ske i samverkan med elever och fackliga organisationer”.

Skickas till
Siv Sjödin, verksamhetschef För- och grundskola.
Justerarnas signatur
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§ 75

Dnr KS 55/2018

Ansökan om utökad ålder för Nattis – Edsele friskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
-

att ge tillstånd för utökad ålder vid Nattis vid Medborgarkooperativet Edsele friskola. Därmed gäller tio platser för barn 1-12 år kväll/natt samt helg, så kallad
pedagogisk omsorg.

Ärendebeskrivning
Fristående förskolor ansöker om tillstånd för att bedriva verksamhet i den kommun där
verksamheten ska bedrivas. Beslutet avser en viss förskoleenhet. Kommunen ska ge
bidrag och ha tillsyn över verksamheten. Skollagen anger att kommunen ska sträva efter
att erbjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn vars
föräldrar har behov av det och inte själv kan ordna omsorgen.
Bestämmelsen innebär inte någon rättighet för föräldrar att få omsorg på obekväm arbetstid. Föräldrarna har ansvar för att hitta lösningar på omsorgsbehovet för sina barn.
När det inkommer en ansökan från vårdnadshavaren om omsorg på obekväm tid görs en
individuell prövning och därefter beslutas om plats. Föräldrarnas reella möjligheter att
själv anordna kväll- och nattomsorg för sina barn ingår i bedömningen.
Det är upp till kommunen att besluta om i vilka former verksamheten ska bedrivas och
när kvällsomsorgen tar vid efter dagtid.
Sollefteå kommun har rutiner för såväl ansökan som prövning gällande omsorg på obekväm tid, kväll/natt och helg, så kallad Annan pedagogisk verksamhet.
Medborgarkooperativet Edsele friskola inkom, 2016-06-22, med en ansökan om tillstånd
för en utökning om tjugo barn i åldrarna 3-12 år och kvällar/nätter samt helger.
Kommunstyrelsen beviljade, 2016-10-11, § 202, tillstånd för Medborgarkooperativet
Edsele friskola gällande tio platser för barn 3-12 år kväll/natt samt helg, så kallad annan
pedagogisk omsorg.
Det har nu inkommit ansökan om att utökad ålder för Nattis vid Medborgarkooperativet
Edsele friskola. Anledningen till ansökan gällande utökad ålder för pedagogisk omsorg på
obekväm tid är behov av omsorg för ett barn som är 1 år.

Justerarnas signatur
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har efterfrågat, och erhållit, protokoll från gällande brandskydd och utrymningsvägar för Edsele friskolas Nattis. Det framkommer att redan genomförda åtgärder är tillräckliga för att utöka från nuvarande tillstånd för barn 3-12 år kväll/natt och
helg till att omfatta barn från 1 års ålder.
Förvaltningen finner därmed att tillstånd för annan pedagogisk verksamhet, Medborgarkooperativet Edsele Friskolas Nattis, kan godkännas för tio platser för barn 1-12 år, det
vill säga en utökning ålder för Nattis.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Utskottet Unga och lärande föreslå Kommunstyrelsen att ge
tillstånd för utökad ålder vid Nattis vid Medborgarkooperativet Edsele friskola. Därmed
gäller tio platser för barn 1-12 år kväll/natt samt helg, så kallad annan pedagogisk
omsorg.
Ärendets tidigare behandling
KS 2016-10-110§ 202
Lagrum
Skollagen (2010:805) 25 kap 1-16 §§. Bestämmelser om annan pedagogisk verksamhet
Sollefteå kommuns Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2016-2018
Beslutsunderlag
Ansökan om utökad ålder för Nattis, Edsele friskola – KS 55/2018-1
Förvaltningsyttrande, Siv Sjödin – KS 55/2018-3
Utskottet för Unga och lärandes förslag till beslut
Utskottet för Unga och lärande föreslår
Kommunstyrelsen besluta
-

att ge tillstånd för utökad ålder vid Nattis vid Medborgarkooperativet Edsele friskola. Därmed gäller tio platser för barn 1-12 år kväll/natt samt helg, så kallad
pedagogisk omsorg.

Skickas till
Siv Sjödin, verksamhetschef För- och grundskolan
Justerarnas signatur
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§ 76

Dnr KS 110/2018

Ansökan om regional garanti för regionalt viktig gymnasieutbildning hösten 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
-

att ansöka om Regional garanti för Naturbruksprogrammet, inriktning skog, vid
Sollefteå gymnasium

Ärendebeskrivning
Samtliga sju kommuner har ingått ett samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i
Västernorrlands län.
Kommuner i samverkansområdet som bedriver utbildning som kan bedömas vara
strategiskt viktiga för regionen har, enligt tillägg till samverkansavtalet för kommunala
gymnasieskolor i Västernorrlands län, möjlighet att ansöka om regional garanti.
Ansökan ska vara skolpresidiet tillhanda den 1 april året innan utbildningen påbörjas.
Sollefteå kommun lämnade i april månad 2017 in en ansökan om regional garanti för
Naturbruksprogrammet, inriktning skog med start höstterminen 2018.
Samtliga sex samverkanskommuner, biföll ansökan.
För att garantin ska träda i kraft ska minst åtta elever, per 15 februari 2018, ha sökt
programmet i första hand.
Den regionala garantin gäller för 14 elever i årskurs 1, hösten 2018.
Detta innebär att den regionala garantin, som mest, ska täcka kostnader för sex elever i
årskurs 1. Kostnaderna fördelas utifrån respektive kommuns folkmängd.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har förberett en ansökan för hösten 2019 utifrån gällande avtal. Om
regional garanti ska åberopas för hösten 2018 har Sollefteå kommun som
utbildarkommun att redogöra för en prognos avseende programmets beläggning vid
skolpresidiekonferensen i maj 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår utskottet föreslå kommunstyrelsen att ansöka om Regional garanti
för Naturbruksprogrammet, inriktning skog, vid Sollefteå gymnasium.
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Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande, Anders Åkerman – KS 110/2018-3/
Utkast till ansökan, Anders Åkerman – KS 110/2018-1
Yttrande från branschen – KS 110/2018-2
Utskottet för Unga och lärandes förslag till beslut
Utskottet för Unga och lärande föreslår
Kommunstyrelsen besluta
-

att ansöka om Regional garanti för Naturbruksprogrammet, inriktning skog, vid
Sollefteå gymnasium

Skickas till
Anders Åkerman, Verksamhetschef Gymnasiet
Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

92 (118)

Sammanträdesdatum

2018-04-10
Nämnd

Kommunstyrelsen
§ 77

Dnr KS 392/2017

Revidering av riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda,
Sollefteå kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa revideringen av Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda, Sollefteå
kommun enligt förslag del 1 Säkerhetskopiering och 3Återlämning av surfplatta.
Information
Anna Forsberg informerar om ärendet och den preliminära tidsplan som tagits fram för
införande av digital möteshantering.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Efter kommunstyrelsen beslut 2018-03-20 har det framkommit behov av att förtydliga
riktlinjerna ytterligare.
Vald teknisk lösning med Android-platta kräver förtydligande vad gäller privat
material/Google konto osv.
Förvaltningens bedömning
Riktlinjerna bör revideras enligt nedan;
 1. Under rubriken Säkerhetskopiering läggs det till;
Användaren har möjlighet att använda ett personligt Google konto för
säkerhetskopiering av bilder, dokument och kontakter mot Googles molntjänst.



Google kontot är privat och hanteras inte av kommunen eftersom det inte är
nödvändigt för funktionen.
2. Ett nytt avsnitt Garanti läggs till;



Användaren hanterar eventuella garantiärenden själv. Vid hämtning av surfplatta
så får man de uppgifter som behövs vid ett garantiärende. Med dessa uppgifter
kontaktar man själva Tele2 via webbsidan och skickar in ett ärende. Man kan
även ringa till Tele2 så får man hjälp om man är osäker på hur man ska gå till
väga.
3. Ett stycke Återlämning av surfplatta läggs till
Du ska snarast efter avslutat uppdrag återlämna surfplatta samt de tillbehör som
tillhör kommunen. Om inte detta sker kan Sollefteå kommun kräva ersättning för
utrustningen.
Vid återlämnandet får du kvittera en blankett om vad som blivit återlämnat.
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Beslutsunderlag/Lagrum
Förvaltningsyttrande, Anna Forsberg KS 392/2017-13
Förslag till reviderade riktlinjer 2018-03-26 KS 392/2017-14

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår, Kommunstyrelsen besluta att fastställa revideringen av Riktlinjer
vid lån av surfplatta för förtroendevalda, Sollefteå kommun.
Förslag till beslut på mötet
John Åberg (S) med biträde av Sven-Olov Gradin (M) föreslår att del 2 ”Garanti” stryks.
Beslutsgång
Ordförande Åsa Sjödén (S) ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar om revidering av
riktlinjerna enligt förvaltningens förslag eller enligt John Åberg (S) mfl förslag om att
stryka del 2 ”Garanti”.
Finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt John Åberg (S) förslag.

Skickas till
ITchef, Inga-Lill Näslund
Kanslichef, Anna Forsberg
Sekretariatet, Victoria Karlsson
Justerarnas signatur
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§ 78

Dnr KS 115/2018

Årsredovisning för VA-verksamheten 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Sedan 2007 föreligger krav på särredovisning av VA-verksamheten.
Beslutsunderlag/Lagrum
Årsredovisning för VA-verksamheten 2017
Muntlig föredragning, Mattias Axelsson
Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet för samhällsutveckling tar del av årsredovisningen och lägger den till
handlingarna.

Skicka till
Mikael Andersson, ekonomi
Justerarnas signatur
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§ 79

Dnr KS 97/2018

Ombudgeteringar från 2017 till 2018 - Samhällsutveckling
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att begärda överföringar gällande investeringsmedel godkänns.


Begärd överföring på 1 487 tkr från 2017 års investeringsmedel till 2018 års
budget avseende verksamhet Gata och Park



Begärd överföring på 345 tkr från 2017 års investeringsmedel till 2018 års budget
avseende VA

Ärendebeskrivning/yttrande
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 1 487 tkr av
2017 års investeringsmedel avseende slutförande entreprenad, nybyggnad utav bro
till Hågestaön.
2. Äldreomsorgen önskar överföra 1 200 tkr av 2017 års investeringsmedel då
upphandling pågår gällande interna larm på särskilda boenden.
3. VA verksamheten önskar överföra 345 tkr av 2017 års investeringsmedel
avseende förseningar för omläggning VA-ledning Junselevallen, samt försening i
upphandling gällande containerlösning till Hågesta reningsverk.

Sollefteå kommun har ett finansiellt mål som säger att kommunens investeringar, med
undantag för affärsverksamhet samt Hågestabron, ska egenfinansieras. I den fastslagna
investeringsbudgeten når vi en nivå på 36,9 mnkr som bedöms kunna egenfinansieras. Ser
vi historiskt förbrukar vi i snitt 80 % av fastslagen budget.
För tekniska enheten behöver dessa medel tillskjutas för färdigställande av bron och detta
kommer inte att påverka de finansiella målen.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelses arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att samtliga begärda överföringar gällande investeringsmedel godkänns.
Justerarnas signatur
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1: Begärd överföring på 1 487 tkr från 2017 års investeringsmedel till 2018 års budget
avseende verksamhet Gata och Park
2: Begärd överföring på 1 200 tkr från 2017 års investeringsmedel till 2018 års budget
avseende Äldreomsorgen
3: Begärd överföring på 345 tkr från 2017 års investeringsmedel till 2018 års budget
avseende VA

Justerarnas signatur
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§ 80

Dnr KS 1/2018

Revidering av ersättningar till ensamkommande barn
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta ersättningsnivåer enligt utskottets förslag att gälla i Sollefteå kommun för
ensamkommande barn och ungdomar från och med 2018-05-01 och revideras därefter
årligen utifrån riksnorm för försörjningsstöd.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Ny riksnorm för 2018 samt nya ersättningsnivåer för ensamkommande barn gör att vi
måste revidera ersättningar till ensamkommande barn och ungdomar utifrån tidigare
beslut (KS/483/2015) samt (KS 63/2017).
Enligt Migrationsverket gäller följande:
För barn under 16 år är det alltid god man som ansöker om dagersättning och eventuellt
särskilt bidrag för barnets räkning hos Migrationsverket.
Barn som är 16 år eller äldre har själva rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd hos
Migrationsverket.
Vid ansökan om ersättning ska eventuella tillgångar redogöras då dagersättningen är
behovsprövad och utgår från den enskildes behov. Alla förändringar när det gäller
ekonomin ska anmälas till Migrationsverket eftersom det kan påverka dagersättningen.
Migrationsverkets rekommendationer är att barn som kommer till Sverige utan egen
vårdnadshavare ska få samma dagersättning som en vuxen får.
Barnet har rätt att ansöka om särskilt bistånd om det finns ett angeläget behov (särskilt
bidrag) som inte ryms inom dagersättningen. Men det är bara när behovet är mycket stort
som barnet kan få ersättning.
Särskilt bidrag är till för kostnader som är nödvändiga för en dräglig livsföring. Det kan
t ex. vara kostnader för vinterkläder, glasögon, kosttillskott samt handikapp- eller
spädbarnsutrustning och där barnet inte haft möjlighet att spara av den dagersättning som
han eller hon redan har fått.
God mannen får ta emot barnets bankkort och ansvarar för att förvalta barnets tillgångar
och är den som bestämmer vem som ska hantera bankkortet. Vid behov kan
Migrationsverket lämna ut bankkortet till barn som fyllt 16 år, trots att god man ännu inte
är förordnad.

Justerarnas signatur
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Förvaltningens bedömning

Beslut om ersättningar som gäller från 2018-04-01
A

Asylsökande ensamkommande barn 14-18 år med helinackordering på
HVB hem
I helinackordering ingår kost, logi, omvårdnad, hygienartiklar samt gemensamma
fritidsaktiviteter. Möjlighet finns att låna dator och cykel.


Vid ankomst utgår en summa till kläder, skor och idrottskläder till högst 3 400 kr.
(Vid ankomst har barnen oftast bara de kläder och skor som de har på sig, mycket
sällan vinterkläder och ännu mer sällan en väska med något ombyte. Det är också
en mycket lång väntetid på ersättning från Migrationsverket)



God man ansöker om dagersättning från Migrationsverket



God mannen ansöker om extra ersättning till vinterkläder, skor, glasögon mm



När barnet får en dator via skolan återlämnas lånedatorn



Högst 3 120 kr per år till fritidsaktiviteter



Busscheckar för högst 400 kr per månad för resor till och från skola under
skolterminer



Födelsedagspresent och julklapp till ett värde av högst 600 kronor

God man ansvarar för att spara medel i syfte att täcka den glapptid som uppstår innan
ungdomen får permanent uppehållstillstånd.
Ungdomen kan ansöka om resa om det uppkommit en extra ordinär händelse, till exempel
att barnets förälder eller släkting finns någonstans i Sverige. Ansökan görs hos chefen för
boendet.

B

Ensamkommande barn 14-18 år med permanent uppehållstillstånd
och helinackordering på HVB hem

I helinackordering ingår kost, logi, omvårdnad, hygienartiklar samt gemensamma
fritidsaktiviteter.
 Barnbidrag på 1 250 kr (14-16 år) eller CSN 1 250 kr (16-18 år) God man
ansvarar för att ansöka hos CSN om barnet är under 18 år. Kommunen betalar ut
1 250 kr under juli och augusti som ersättning för CSN enligt lokala riktlinjer för
ekonomiskt bistånd. (Barnbidrag och studiebidrag har från 1 mars 2018 höjts till
1 250 kr men höjningen kommer att utbetalas retroaktivt med start 1 juli 2018)
Justerarnas signatur
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Extra tillägg från CSN 855 kr per månad. God man ansvarar för att ansöka hos
CSN om barnet är under 18 år.



Dator via skolan



Högst 3 120 kr per år till fritidsaktiviteter



Cykel till ett värde på högst 1 200 kr maximalt två gånger under en sexårsperiod
enligt lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd



Busscheckar för högst 400 kr per månad för resor till och från skolan under
skolterminer



Födelsedagspresent och julklapp till ett värde av högst 600 kr per år

God man ansvarar för att pengar sparas för framtida utgifter, till exempel till IDhandlingar, körkort, resor, inför flytt till eget boende o.s.v.
Ungdomen kan ansöka om resa om det uppkommit en extra ordinär händelse, till exempel
att barnets förälder eller släkting finns någonstans i Sverige. Ansökan görs hos chefen för
boendet.
C

Ensamkommande ungdomar 18-21 år med permanent
uppehållstillstånd och bor på stödboende Adastra


Möblerad lägenhet med TV och köksutrustning. Två uppsättningar sängkläder och
handdukar skickas med från boendet



Kommunen står för hyra, el och hemförsäkring



CSN-medel 1 250 kr per månad (inte juli och augusti) God man ansvarar för att
ansöka hos CSN om barnet är under 18 år. Kommunen betalar ut 1 250 kr under
juli och augusti som ersättning för CSN enligt lokala riktlinjer för ekonomiskt
bistånd. (Barnbidrag och studiebidrag har från 1 mars 2018 höjts till 1 250 kr
men höjningen kommer att utbetalas retroaktivt med start 1 juli 2018)



Extra tillägg från CSN 855 kr per månad. God man ansvarar för att ansöka hos
CSN om barnet är under 18 år.



Försörjningsstöd enligt riksnorm (2018)
15-18 år –> 3 800 kr (alla måltider, kläder, skor, fritid och hygien) samt 970
kr/mån (förbrukningsvaror, dagstidning/telefon).
Totalt 4 770 kr minus CSN-medel 1 250 kr som är inkomst = 3 520 kr/mån plus
855 kr per månad (som inte får räknas som inkomst) = Totalt 4 375 kr per
månad

Justerarnas signatur
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19-20 år –> 3 830 kr (alla måltider, kläder, skor, fritid och hygien) samt 970
kr/mån (förbrukningsvaror, dagstidning/telefon).
Totalt 4 800 kr minus CSN-medel 1 250 kr som är inkomst = 3 550 kr per månad
plus 855 kr per månad (som inte får räknas som inkomst) = Totalt 4 405 kr per
månad
From höstterminen det år de fyller 20 år kan de ansöka om det högre bidraget hos
CSN som räknas som inkomst men då påverkas även försörjningsstödet.
Finns även möjlighet för den studerande att söka lån hos CSN men då påverkas
också försörjningsstödet
D

Ensamkommande ungdomar 16-21 år och bor på stödboende
Källstavägen


Möblerat rum med säng, skrivbord och stol. Två uppsättningar sängkläder och
handdukar finns på boendet för varje rum



Tillgång till Wifi på boendet



Förbrukningsvaror finns på boendet i form av toalett- och hushållspapper,
diskmedel, disktrasor, diskborste, soppåsar samt fullt utrustat gemensamt kök.
Finns även tvättmedel, sköljmedel, tvål och hårschampo.



Lånecykel tar de med sig från HVB hemmet. I annat fall ordnar vi en lånecykel åt
de ungdomar som inte har någon.



Asylsökande ungdomar 16-18 år
God man ansöker om dagersättning från Migrationsverket



Ersättning enligt riksnorm i form av 1 890 kr per månad till livsmedel alla
måltider.



Högst 3 120 kr per år till fritidsaktiviteter



Ungdomar med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd 16-20 år
CSN-medel 1 250 kr per månad (inte juli och augusti) God man ansvarar för att
ansöka hos CSN om barnet är under 18 år. Kommunen betalar ut 1 250 kr under
juli och augusti som ersättning för CSN enligt lokala riktlinjer för ekonomiskt
bistånd.



Extra tillägg från CSN 855 kr per månad. God man ansvarar för att ansöka hos
CSN om barnet är under 18 år.



16-18 år –> 3 800 kr (alla måltider, kläder, skor, hygien, fritid och telefon)
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minus CSN-medel 1 250 kr som är inkomst = 2 550 kr/mån plus 855 kr per månad
(som inte får räknas som inkomst) = Totalt 3 405 kr per månad.


19-20 år –> 3 830 kr (alla måltider, kläder, skor, hygien, fritid och telefon)
minus CSN-medel 1 250 kr som är inkomst = 2 580 kr per månad plus 855 kr per
månad (som inte får räknas som inkomst) = Totalt 3 435 kr per månad.
From höstterminen det år de fyller 20 år kan de ansöka om det högre bidraget hos
CSN som räknas som inkomst men då påverkas även försörjningsstödet.
Finns även möjlighet för den studerande att söka lån hos CSN men då påverkas
också försörjningsstödet

Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering
Ovanstående förslag ska täckas av de ersättningar vi både ansöker om samt även
schablonersättningar som utbetalas från Migrationsverket.
Beslutsunderlag/Lagrum
Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Skollagen(2010:800)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Förordningen (2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Förordningen (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Förordning (1990: 1122) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
Föreskriften MIGRFS 7/2017
Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsen besluta anta ersättningsnivåer
enligt utskottets förslag att gälla i Sollefteå kommun för ensamkommande barn och
ungdomar från och med 2018-04-01 och revideras därefter årligen utifrån riksnorm för
försörjningsstöd.
Förslag till beslut på mötet
John Åberg (S) föreslår att riktlinjerna ska gälla från och med 2018-05-01.
Beslutsgång
Ordförande Åsa Sjödén (S) ställer fråga om Kommunstyrelsen beslutar enligt
förvaltningens förslag med John Åberg (S) ändring.
Finner så.

Skickas till
Ansvarig handläggare, Marie Pettersson
Justerarnas signatur
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§ 81

Dnr KS 78/2018

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och
PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för
särskilt förorenade ämnen (koppar och zink) i ytvatten,
(Vattenmyndighetens dnr 537-7047-2017)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att anta förvaltningens yttrande som sitt och lämna detta till Vattenmyndigheten.
Sollefteå kommun har inga synpunkter på förlaget till åtgärdsprogram för nya prioriterade
ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för
särskilt förorenade ämnen (koppar och zink) i ytvatten.
Sollefteå kommun avstår från att yttra sig över arbetsprogrammet med tidplan men ser
fram emot att delta i samverkan och dialog framåt.
Information
Maria Söderlund, Verksamhetschef Bygg- och miljö informerar om ärendet.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd i två separata delar inom
vattenförvaltningen, del 1 omfattar ett förslag till åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer (MKN) för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i
grundvatten, samt reviderade MKN för särskilt förorenade ämnen i ytvatten. Del 2 är ett
arbetsprogram med en tidplan för samtliga vattendistrikt inför nästa cykel 2021-2027.
Det åtgärdsprogram som redan finns för år 2016-2021 är det som är fastställt och dessa
åtgärder gäller. Detta samråd avser ett extra åtgärdsprogram som gäller 6 prioriterade nya
ämnen för ytvatten samt PFAS (summa 11) i grundvatten. Förslaget innebär att berörda
myndigheter och kommuner under åtgärdsprogrammets genomförandetid ska vidta
åtgärder som är relevanta för att motverka problem med dessa ämnen.31 av 57 åtgärder
från det befintliga åtgärdsprogrammet berörs med tillägg av de nya ämnena. Därutöver
tillkommer åtta nya åtgärder som inte återfinns i det befintliga åtgärdsprogrammet.
De sex prioriterade ämnena och PFAS (summa 11) finns att läsa mer om i bilaga.
Åtgärder som berör kommunen där revidering har skett:
1. Tillsyn på verksamheter som medför att MKN inte följs eller riskerar att inte följas ska
även innefatta PFOS i ytvatten och PFAS i grundvatten.
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Kommentar: Denna revidering utgör ingen skillnad mot dagens tillsyn. PFAS är redan
kontrollerat i grundvatten från kommunala större vattentäkter (Granvåg, Ramsele,
Junsele, Näsåker och Långsele). Ingen av vattentäkterna visade på påverkan av PFAS.
2. Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
vattenförsörjningen. I skyddet ska även de nya ämnena omfattas samt ska dessa beaktas
vid tillsyn.
Kommentar: inget att tillägga
Nya åtgärder som berör kommunen
1. Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar
från småskalig förbränning. Kommunerna ska minska påverkan från icke industriell
förbränning genom att ex ange regler för fastbränsleeldning i lokala föreskrifter, påverka
förekomsten genom vad man reglerar i detaljplan och bygglov, vid behov ställa krav på
enskilda fastighetsägare för att begränsa störning, förbjuda eldning av trädgårdsavfall
inom detaljplan/tätbebyggt område samt delta i kommunikationsinsatser som ökar
förutsättningar att elda på rätt sätt.
Kommentar: Skillnaden blir inte så stor från idag. Främst arbetar miljö- och byggenheten
med informationsinsatser och ingripande vid klagomål. Under 2018 kommer även en
luftmätning ske av påverkan av vedeldningen, detta då det egentligen inte finns ett
aktuellt underlag av dessa ämnen.
Beslutsunderlag
Vattendirektivet samt Förvaltningsplan för Bottenhavet vattendistrikt 2016-2021
Förvaltningens förslag till beslut
Sollefteå kommun har inga synpunkter på förlaget till åtgärdsprogram för nya prioriterade
ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för
särskilt förorenade ämnen (koppar och zink) i ytvatten.
Sollefteå kommun avstår från att yttra sig över arbetsprogrammet med tidplan men ser
fram emot att delta i samverkan och dialog framåt.

Skickas till
Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt, Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86
Luleå eller på mail till: vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se
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§ 82

Dnr KS 98/2018

Årsredovisning – Sollefteåforsens AB 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta
Att uppdra till stämmoombud att godkänna årsredovisningen för 2017 och föreslagen
vinstdisposition samt i enlighet med revisors förslag bevilja styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet. Vidare görs bedömningen att verksamheten fortsatt har bedrivits i
enlighet med det kommunala ändamålet.
Jäv
Åsa Sjödén (S), John Åberg (S) och Mikael Sjölund (S) anmäler jäv.
Ordförande och justerare
Johan Andersson (C) är ordförande på denna paragraf.
Leif Palmberg (L) utses att justera denna paragraf.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att godkänna årsredovisningen för Sollefteåforsens AB och ge
uppdrag till stämmoombud att rösta i enlighet med fullmäktiges beslut på bolagsstämman.
Enligt PWC har årsredovisning upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god
redovisningssed och tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat och balansräkning.
Vidare tillstyrker revisorerna att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Årets resultat uppgår till 0 kr och överförs i ny räkning, ansamlad förlust uppgår till
720 446 kr.
Kommunstyrelseförvaltningen gör motsvarande bedömning och tillstyrker att beslut fattas
i enlighet med revisorers förslag.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att uppdra till stämmoombud att godkänna
årsredovisningen för 2017 och föreslagen vinstdisposition samt i enlighet med revisors förslag
bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Vidare görs bedömningen att
verksamheten fortsatt har bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet.
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§ 83

Dnr KS 98/2018

Årsredovisning och stämmodirektiv - Solatum Hus&Hem AB
2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att uppdra till stämmoombud att godkänna årsredovisningen för 2017 och föreslagen
vinstdisposition samt i enlighet med revisors förslag bevilja styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet. Vidare görs bedömningen att verksamheten fortsatt har bedrivits i
enlighet med det kommunala ändamålet.
Jäv
Jörgen Åslund (ViSKB) anmäler jäv.
Ärendebeskrivning:
Kommunfullmäktige har att godkänna årsredovisningen för Solatum Hus&Hem och ge
uppdrag till stämmoombud att rösta i enlighet med fullmäktiges beslut på bolagsstämman.
Enligt PWC har årsredovisning upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god
redovisningssed och tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat och balansräkning.
Vidare tillstyrker PWC att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Av årets resultat på 5 282 tkr föreslås att 619 tkr delas ut till ägaren enligt 3§ Lag
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Resterande balanseras i ny
räkning.
Kommunstyrelseförvaltningen gör motsvarande bedömning och tillstyrker att beslut fattas
i enlighet med revisorers förslag.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att uppdra till stämmoombud att godkänna
årsredovisningen för 2017 och föreslagen vinstdisposition samt i enlighet med revisors förslag
bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Vidare görs bedömningen att
verksamheten fortsatt har bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet.
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§ 84

Dnr KS 98/2018

Kommunens årsredovisning 2017
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämnar årsredovisningen för 2017 till revisorerna och Kommunfullmäktige.
Information
Niklas Nordén, Ekonomichef, informerar om årsredovisningen. Delar ut komplettering i
form av ”Koncerninterna engagemang”.
Kommunens soliditet inkl. pensionsåtagande är positiv och ligger på 0,7 %.
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Kommunstyrelsen ansvarar för att en årsredovisning ska upprättas. Detta innebär att det är
kommunstyrelsen som ska överlämna det kompletta underlaget till revisorerna för
granskning. När revisorerna gjort sin granskning trycks den slutliga årsredovisningen som
även inkluderar revisorernas berättelse.
Den slutliga årsredovisningen behandlas i kommunfullmäktige den 23:e april.
Bilaga: Råmaterial årsredovisning

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att årsredovisning 2017 överlämnas till revisorerna.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen för 2017 till revisorerna.
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§ 85

Dnr KS

Ekonomisk månadsuppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att godkänna redovisningen av verksamhets- och ekonomisk uppföljning för perioden
januari till mars 2018.
Att uppdra till verksamheterna med negativ budgetavvikelse att vidta åtgärder för att
minska budgetavvikelsen och vidta åtgärder som säkerställer att verksamheterna under
2018 och 2019 kan bedrivas inom tilldelad budgetram.
Att kostnader till följd av delning av högstadiet ska särredovisas i månadsuppföljningen
till utskottet och Kommunstyrelsen.

Information
Niklas Nordén, Ekonomichef, informerar om ärendet och det material som skickats ut till
Kommunstyrelsen. Går igenom siffrorna och trolig orsak till dessa. Redovisar resultat för
Sollefteåforsens AB. Visar befolkningsutvecklingen för kommunen.
Ärendebeskrivning
Sollefteå kommun redovisar ett resultat som är 0,7 mkr bättre än budget.
Under ingången av året så redovisar merparten av verksamheterna negativa avvikelser.
Positiva avvikelser visar framförallt politisk verksamhet, kommungemensamverksamhet,
gemensamservice och äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning januari-mars 2018
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av verksamhets- och ekonomisk uppföljning
för perioden januari till mars 2018.
Förslag till beslut på mötet
John Åberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till verksamheterna med
negativ budgetavvikelse att vidta åtgärder för att minska budgetavvikelsen och vidta
åtgärder som säkerställer att verksamheterna under 2018 och 2019 kan bedrivas inom
tilldelad budgetram.
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Johan Andersson (C) med biträde av Kerstin Franzén (M) och Jörgen Åslund (ViSKB)
föreslår att kostnader till följd av delning av högstadiet ska särredovisas i
månadsuppföljningen.
Beslutsgång
Ordförande Åsa Sjödén (S) ställer frågan om Kommunstyrelsen beslutar enligt
förvaltningens förslag till beslut med John Åberg (S) tillägg.
Finner så.
Ordförande frågar sedan om Kommunstyrelsen beslutar enligt Johan Andersson (C)
förslag till redovisning av kostnader. Finner så.

Skicka till
Niklas Nordén, Ekonomichef
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§ 86

Dnr KS 410/2015

Utbyggnad Skedomsgymnasium
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta anbud 1 (8 646 000 kr).
Information
Ulf Jonasson, Verksamhetschef Fastighet- och kontorsservice, informerar om ärendet.
Presenterar processen för upphandlingen och dess resultat.
Informerar kort om processen för ärendet gällande ombyggnation av Gudlav bilderskolan.
Ärendebeskrivning/Sammanfattning
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen uppdaterat tidigare projekterat
underlag. Uppdateringen har omfattat revidering utifrån nya byggnormer. I övrigt har
endast en förändring genomförts och det är att en garageport tagits bort vilket innebär en
kostnadssänkning.
Tre anbud har kommit in och de är:
1
8 646 000 kr
2
9 432 800 kr
3
9 516 500 kr
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att detta är ett steg mot kommunfullmäktiges tidigare beslut att
lokalisera gymnasieskolan på två geografiska områden i Sollefteå. Vidare bedöms att
anbud 1 bör antas eftersom upphandlingen var lägsta pris.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar anbud 1 (8 646 000 kr).
Förslag till beslut på mötet
John Åberg (S) med biträde av Johan Andersson (C), Kerstin Franzén (M), Jörgen Åslund
(ViSKB), Leif Palmberg (L), Sven-Olov Gradin (M), Gunilla Fluur (ViSKB) och Ulf
Breitholz (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut om att anta anbud 1.

Skicka till
Ulf Jonasson, verksamhetschef Fastighets- och kontorsservice.
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§ 87

Dnr KS 14/2018

Val till styrgrupp Utredningsuppdrag Fiskevandringsvägar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
John Åberg (S), Gunder Liden (S) och Kjell-Åke Sjöström (V) väljs till ordinarie
ledamöter av styrgruppen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat (KS § 67, 2018-04-10) att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda möjligheten att bygga fiskvandringsvägar förbi kraftverket i Sollefteå. Utredningen
ska även se över åtgärder som kan vidtas gällande återställning av vandringshinder i
Ångermanälvens biflöden inom Sollefteå kommun.
En styrgrupp för utredningen bestående av 3 politiker från majoriteten och 2 från
oppositionen ska utses av Kommunstyrelsen.
Förslag till beslut på mötet
Åsa Sjödén (S) föreslår John Åberg (S) och Gunder Lidén (S) som ledamöter i
styrgruppen.
Ulf Breitholz (V) föreslår Kjell-Åke Sjöström (V) som ledamot i styrgruppen.
Inga förslag till ersättare finns från oppositionen. Anmäls till allmänna utskottet den 17
april 2018.
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§ 88

Dnr KS 9/2018

Delgivningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delgivningarna noteras och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Följande handlingar har lämnats till kommunstyrelsen för delgivning.

Jävsnämnden, Sollefteå kommun
§ 17
§ 19
§ 20

2018-03-06
2018-03-22
2018-03-27

Föreläggande
Beslut om avgift
Beslut om bygglov

Josefine Holmberg
Margareta Nordstrand
Jörgen Bystedt

Regeringskansliet Remiss av delbetänkandet – Ökad trygghet för studerande som blir
sjuka
Norrsken kallelse till årsstämman inkl årsredovisning 2017
Region Västernorrland inbjudan till arbetsgrupp gällande uppdrag för länets flygplatser
Trafikverket Förslag till ny bärighetsföreskrift för Västernorrlands län
Samordningsförbundet Sammanträdesprotokoll 2018-03-19
Samordningsförbundet Årsredovisning 2017
Arbetsmiljöverket Begäran om utredning
Regeringskansliet Skrivelse angående inriktning för belysning längs statlig väg
Östersunds tingsrätt Underrättelse mål nr M2828-17
Kulturmiljökommitten protokoll 2018-03-14, 2018-02-07
Resele byalag Ansökan om bidrag
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Migrationsverket Justerad avvecklingsplan för tillfälliga boenden
Länsstyrelsen Västernorrland Ansökan om tillstånd till tävling på väg
Timrå kommun Remiss – utställning Översiktsplan för Timrå kommun
Boverket Föreläggande vid vite att energideklarera
Lovisa Öberg Skrivelse
Polismyndigheten Remiss ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter
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§ 89

Dnr KS 2/2017

Delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegeringsbesluten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Till kommunstyrelsens sammanträde har följande delegationsbeslut lämnats för
redovisning.
- Utskottet för vård och omsorg
Förteckning över delegeringsbeslut socialtjänst februari – mars 2018
Beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
februari 2018, delegat handläggare:
- Hemtjänst
- Särskilt boende
- Korttidsboende
- Växelboende
- Trygghetslarm
- Dagverksamhet
- särskilt/ordinärt boende
Beslut om tillstånd till färdtjänst enligt lag om färdtjänst 6-9 §§
Färdtjänst – mars 2018, delegat färdtjänsthandläggare

Beslut om riksfärdtjänst enligt lag om riksfärdtjänst 4-7 §§
Riksfärdtjänst – mars 2018, delegat färdtjänsthandläggare

Beslut om bistånd enligt SoL och LSS (vuxen/LSS, barn-unga-familj,
försörjningsstöd)
mars 2018, delegat handläggare
Beslut i individärenden i kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg
2018-03-21 § 68 – 75, 2018-03-22 § 76 - 82
Nedläggning faderskapsutredning enligt FB
Nedläggning faderskapsutredning enligt FB
Övervägande vid placering enligt SoL
Justerarnas signatur
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Övervägande vid placering enligt SoL
Övervägande vid placering enligt SoL
Bistånd skyddat boende enligt SoL
Bistånd förlängd behandling enligt SoL
Delgivning av domar
Yttrande till Kammarrätten i mål nr 465-18
Yttrande till Kammarrätten i mål nr 448-18
Ansökan om vård enligt LVU
Ersättning förlorad arbetsinkomst
Bistånd utökad personlig assistans enligt LSS
Överflyttning av ärende enligt SoL
Delgivning av begäran av handlingar och yttrande klagomål hemtjänstinsatser
- Utskottet för Samhällsutveckling
Datum
2018-03-31

Ärendetyp
Avslag ansökan om
utbildning/enstaka kurser Komvux

Beslut
1-8/2018

Delegat
Christer Sjödin

Miljö-, bygg- och livsmedelsärenden
D år
2018

Dnr
0167

Beslut Datum
296 2018-03-27

2018

0167

300

2018-03-27

BESLUT OM AVGIFT

Ida Sundelin

2018

0167

301

2018-03-27

BESLUT OM AVGIFT

Ida Sundelin

2017

1826

346

2018-03-01

RÄTTIDSPRÖVNING

Josefine Holmberg

2017

2236

349

2018-03-01

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

2167

351

2018-03-05

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2166

352

2018-03-05

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2147

353

2018-03-05

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2121

354

2018-03-06

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2146

355

2018-03-05

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2187

356

2018-03-05

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2177

357

2018-03-07

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2130

358

2018-03-08

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2047

359

2018-03-08

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2053

360

2018-02-28

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2063

361

2018-03-01

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2015

0348

362

2018-03-01

SLUTBESKED

Peder Sjölén

2017

2125

363

2018-03-01

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

2123

364

2018-03-01

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

2065

365

2018-03-02

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

2060

366

2018-03-05

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

Justerarnas signatur

Rubrik
BESLUT

Handläggare
Ida Sundelin

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-10
Nämnd

Kommunstyrelsen
2012

906

367

2018-03-01

SLUTBESKED

Peder Sjölén

2017

2160

368

2018-03-05

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

2028

369

2018-03-02

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

2064

370

2018-03-02

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

1958

371

2018-03-02

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

2059

372

2018-03-05

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

2055

373

2018-03-05

Jan-Erik Sundin

2018

0001

374

2018-03-02

FÖRBUD
BESLUT OM BYGGLOV OCH
STARTBESKED

2018

0260

375

2018-03-05

BESLUT

Niklas Carlberg

2017

2221

376

2018-03-05

FÖRBUD

Josefine Holmberg

2017

2218

377

2018-03-12

FÖRBUD

Josefine Holmberg

2015

0642

378

2018-03-05

SLUTBESKED

Peder Sjölén

2016

1443

379

2018-03-06

YTTRANDE

Eva Öhman-Drake

2015

0648

380

2018-03-06

SLUTBESKED

Peder Sjölén

2015

0643

381

2018-03-06

SLUTBESKED

Peder Sjölén

2015

0646

382

2018-03-06

SLUTBESKED

Peder Sjölén

2017

1927

383

2018-03-06

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

1926

384

2018-03-06

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

1925

385

2018-03-06

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

1923

386

2018-03-12

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

1347

387

2018-03-06

BESLUT

Alexandra Perman

2017

1349

388

2018-03-06

BESLUT

Alexandra Perman

2018

0321

389

2018-03-06

FÖRBUD

Alexandra Perman

2015

0644

390

2018-03-06

SLUTBESKED

Jörgen Bystedt

2015

0645

391

2018-03-06

SLUTBESKED

Jörgen Bystedt

2015

0647

392

2018-03-06

SLUTBESKED

Jörgen Bystedt

2015

0649

393

2018-03-06

SLUTBESKED

Jörgen Bystedt

2018

0151

395

2018-03-07

BESLUT OM BYGGLOV

Peder Sjölén

2018

0338

396

2018-03-07

BESLUT OM AVGIFT

Margareta Nordstrand

2017

1921

397

2018-03-12

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

1920

398

2018-03-12

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

1919

399

2018-03-12

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

1987

400

2018-03-12

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

1982

401

2018-03-12

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2018

0355

402

2018-03-08

BESLUT OM AVGIFT

Alexandra Perman

2018

0318

403

2018-03-09

BESLUT OM AVGIFT

Josefine Holmberg

2017

2054

404

2018-03-09

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2049

405

2018-03-09

FÖRBUD

Alexandra Perman

2018

0356

406

2018-03-09

BESLUT

Alexandra Perman

2018

0041

407

2018-03-12

YTTRANDE

Eva Öhman-Drake

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Hanna Vörman
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-10
Nämnd

Kommunstyrelsen
2017

2175

408

2018-03-12

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2022

409

2018-03-15

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2018

0186

410

2018-03-12

BESLUT OM AVGIFT

Margareta Nordstrand

2018

0288

411

2018-03-12

SLUTBESKED

Peder Sjölén

2017

2531

412

2018-03-12

BESLUT

Alexandra Perman

2017

2020

413

2018-03-23

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

2041

414

2018-03-12

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

1224

415

2018-03-12

BESLUT

Alexandra Perman

2017

1226

417

2018-03-12

BESLUT

Alexandra Perman

2017

1226

418

2018-03-12

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

1947

419

2018-03-12

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2185

420

2018-03-12

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

1900

421

2018-03-12

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

1893

422

2018-03-12

FÖRBUD

Alexandra Perman

2018

0364

423

2018-03-13

BESLUT

Margareta Nordstrand

2017

1373

425

2018-03-13

STARTBESKED

Jörgen Bystedt

2017

1854

426

2018-03-13

BESLUT

Alexandra Perman

2013

0690

427

2018-03-13

SLUTBESKED

Jörgen Bystedt

2017

2208

428

2018-03-14

2018

0020

429

2018-03-14

FÖRBUD
Josefine Holmberg
BEKRÄFTELSE PÅ INKOMMEN
ANMÄLAN OCH STARTBESKED Jörgen Bystedt

2017

2206

430

2018-03-14

2018

0231

432

2018

0235

2017

Josefine Holmberg

2018-03-23

FÖRBUD
BESLUT OM BYGGLOV OCH
STARTBESKED

433

2018-03-14

YTTRANDE

Eva Öhman-Drake

2021

434

2018-03-15

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

2192

435

2018-03-15

FÖRBUD

Josefine Holmberg

2018

0398

436

2018-03-15

BESLUT

Margareta Nordstrand

2017

1881

437

2018-03-15

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2010

438

2018-03-22

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2018

0396

439

2018-03-15

BESLUT OM AVGIFT

Josefine Holmberg

2018

0318

440

2018-03-19

RÄTTIDSPRÖVNING

Josefine Holmberg

2017

2222

441

2018-03-19

RÄTTIDSPRÖVNING

Josefine Holmberg

2017

1885

444

2018-03-20

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

1888

445

2018-03-20

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

1889

446

2018-03-21

FÖRBUD

Alexandra Perman

2018

0058

447

2018-03-21

2018

0412

448

2018-03-21

BESLUT
Jörgen Bystedt
BEKRÄFTELSE PÅ INKOMMEN
ANMÄLAN OCH STARTBESKED Jörgen Bystedt

2018

0433

449

2018-03-21

BESLUT

Alexandra Perman

2018

0276

450

2018-03-21

BESLUT

Alexandra Perman

2017

1999

451

2018-03-22

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Jörgen Bystedt
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-10
Nämnd

Kommunstyrelsen
2017

2061

452

2018-03-23

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2316

453

2018-03-21

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2264

454

2018-03-21

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

1972

455

2018-03-22

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

2295

456

2018-03-22

FÖRBUD

Alexandra Perman

2018

0425

457

2018-03-22

BESLUT OM AVGIFT

Josefine Holmberg

2017

2297

458

2018-03-22

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2298

459

2018-03-22

FÖRBUD

Alexandra Perman

2018

0430

461

2018-03-22

BESLUT OM AVGIFT

Josefine Holmberg

2017

2301

463

2018-03-22

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

1983

466

2018-03-22

FÖRBUD

Jan-Erik Sundin

2017

2333

467

2018-03-22

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2221

468

2018-03-22

RÄTTIDSPRÖVNING

Josefine Holmberg

2017

2065

469

2018-03-22

RÄTTIDSPRÖVNING

Josefine Holmberg

2017

1241

470

2018-03-22

BESLUT

Alexandra Perman

2017

1241

471

2018-03-22

Alexandra Perman

2018

0385

472

2018-03-22

FÖRBUD
BESLUT OM BYGGLOV OCH
STARTBESKED

2017

2313

473

2018-03-22

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2186

474

2018-03-23

FÖRBUD

Josefine Holmberg

2018

0435

475

2018-03-23

BESLUT OM AVGIFT

Josefine Holmberg

2017

2313

476

2018-03-23

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2061

477

2018-03-23

FÖRBUD

Alexandra Perman

2018

0442

478

2018-03-23

BESLUT

Maria Söderlund

2017

2061

479

2018-03-23

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2061

480

2018-03-23

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2233

481

2018-03-23

FÖRBUD

Josefine Holmberg

2017

2061

482

2018-03-23

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2061

483

2018-03-23

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

2061

484

2018-03-23

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

1109

485

2018-03-23

FÖRBUD

Alexandra Perman

2017

1905

487

2018-03-26

BESLUT OM BYGGLOV

Hanna Vörman

2018

0412

488

2018-03-26

SLUTBESKED

Peder Sjölén

2018

0342

489

2018-03-27

BESLUT

Margareta Nordstrand

2017

2036

490

2018-03-26

FÖRBUD

Alexandra Perman

2018

0401

493

2018-03-28

BESLUT

Ida Sundelin

2018

0401

494

2018-03-28

BESLUT OM AVGIFT

Ida Sundelin

2017

2036

495

2018-03-26

FÖRBUD

Alexandra Perman

2018

0401

496

2018-03-28

BESLUT OM AVGIFT

Ida Sundelin

2017

2158

497

2018-03-26

FÖRBUD

Alexandra Perman

2015

0589

498

2018-03-27

SLUTBESKED

Peder Sjölén

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Peder Sjölén
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-10
Nämnd

Kommunstyrelsen
2018

0227

499

2018-03-27

BESLUT

Peder Sjölén

2017

2161

500

2018-03-27

FÖRBUD

Alexandra Perman

2013

0845

501

2018-03-27

SLUTBESKED

Peder Sjölén

2017

2154

502

2018-03-27

FÖRBUD

Alexandra Perman

2018

0296

503

2018-03-27

2018

0133

504

2018-03-27

2018

0393

505

2018-03-28

BESLUT OM AVGIFT
Ida Sundelin
BEKRÄFTELSE PÅ INKOMMEN
ANMÄLAN OCH STARTBESKED Jörgen Bystedt
BESLUT OM BYGGLOV OCH
STARTBESKED
Jörgen Bystedt

2017

2172

506

2018-03-28

FÖRBUD

Alexandra Perman

2018

0354

508

2018-03-28

BESLUT

Margareta Nordstrand

2014

1219

509

2018-03-28

SLUTBESKED

Jörgen Bystedt

2018

0205

511

2018-03-28

SLUTBESKED

Jörgen Bystedt

2018

0463

514

2018-03-29

BESLUT OM AVGIFT

Josefine Holmberg

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

