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Ks/2006:433

§ 207
Informationsärenden
Vid dagens sammanträde lämnas information om och förs samtal kring följande
ärenden:
• Information från Världsklass 2015.
Föredragande: Fredrik Holmgren
• Information om Processum Technology Park AB.
Föredragande:
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde planerat till den 13 november 2007
är inställt.
Föredragande: Elvy Söderström
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser sig tagit del av informationen.
Informationen föranleder inga beslut vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen.
-----

Justeras

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Blad nr

2007-11-06

3 (49)

Ks/2007:379

§ 208
Maskininvestering till gymnasieskolan

Sammanfattning av ärendet
Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 27 september 2007. Av
skrivelsen framgår att barn- och utbildningsnämnden enligt § 71/2007 har till kommunfullmäktige hemställt om tillskott av investeringsmedel för inköp av en CNCmaskin till Örnsköldsviks gymnasieskola. Investeringen på 997 kkr. föreslås delvis
finansieras genom omfördelning av 400 kkr. inom egen investeringsbudget från grundskolan, vilket innebär att behovet av tillskott uppgår till 597 kkr.
Prognosen för 2007 visar att investeringar avseende maskiner och inventarier till gymnasiet bedöms följa budget och uppgå till 3,1 Mkr. För 2008 finns 3 Mkr budgeterade
för maskiner och teknisk utrustning för Örnsköldsviks gymnasieskola.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar att tillkommande kapitalkostnader kommer
att finansieras inom ram.
Ett tillskott på 0,6 Mkr i 2007-års budget ökar andelen investeringsmedel som är intecknat av mandatperiodens investeringsmål på 500 Mkr.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 27 september 2007.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under § 139/2007 uppmärksammar Glenn
Nordlund (s) att yrkesutbildningarna ses som ett prioriterat område inom ramen för
arbetet inom Världsklass 2015. Nordlund yrkar således att kommunfullmäktige medger barn- och utbildningsnämnden ett investeringsutrymme om 2,6 mkr för inköp av
tre CNC-maskiner till Örnsköldsviks gymnasieskola samt kompenseras för kapitalkostnaderna för 2,0 mkr av dessa.
Dan Olsson (c) biträder Glenn Nordlunds yrkande.
Vidare yrkar Olsson att barn- och utbildningsförvaltningen, till kommunstyrelsens behandling av ärendet, lämnar en redovisning av hur förvaltningen arbetar tillsammans
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§ 208 (forts)
med näringslivet för att de yrkesinriktade utbildningarna ska uppnå målen med
Världsklass 2015 och investeringens betydelse för detta.
Arbetsutskottet har under § 139/2007 bjudit in barn- och utbildningsförvaltningens
chef Torbjörn Öhlund till kommunstyrelsens behandling av ärendet för att lämna en
redovisning av hur förvaltningen arbetar tillsammans med näringslivet för att de yrkesinriktade utbildningarna ska uppnå målen med Världsklass 2015 och investeringens
betydelse för detta.
Arbetsutskottet har under § 139/2007 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens behandling
Under kommunstyrelsens behandling lämnar barn- och utbildningsförvaltningens chef
Torbjörn Öhlund en redovisning mot bakgrund av arbetsutskottets beslut.
Under redovisningen noteras att teknikföretagen i Örnsköldsvik tydligt har markerat
behovet och vikten av att utbildad och kvalificerad arbetskraft finns att tillgå vid rekryteringar.
Dan Olsson (c) yrkar bifall till Glenn Nordlunds yrkande från arbetsutskottets behandling.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till att yrkesutbildningarna ses som ett
prioriterat område inom ramen för arbetet inom Världsklass 2015, att medge barn- och
utbildningsnämnden ett investeringsutrymme om 2,6 mkr under 2007 för inköp av tre
CNC-maskiner till Örnsköldsviks gymnasieskola.
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden kompenseras för kapitalkostnaderna för 2,0 mkr av dessa.
-----
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Ks/2007:353

§ 209
Hemställan från omsorgsnämnden om samordning av kommunala protokollen

Sammanfattning av ärendet
KomRev har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning
av protokollen för omsorgsnämnden respektive nämnden för teknik och service.
Granskningsrapporten utmynnar i ett antal förslag till åtgärder.
Rapporten har ej tillställts kommunstyrelsen.
Omsorgsnämnden har behandlat rapporten under § 103/2007. Nämnden har därvid
bland annat beslutat att överlämna omsorgsförvaltningens yttrande daterat den 3 juni
2007 till kommunstyrelsen med förslag om att kommunstyrelsen uppdrar till nämndsekreterargruppen att samordna protokollens utformning för en likhet inom kommunen
för att underlätta för allmänheten.
Nämnden för teknik och service har behandlat rapporten under § 83/2007 varvid lämnats kommentarer till revisorernas förslag till åtgärder.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret har tagit del av revisorernas rapport och instämmer i de
kommentarer som lämnats under behandlingen i omsorgsnämnden respektive nämnden
för teknik och service. Kommunledningskontoret tillstyrker även de förslaget till uppdrag till nämndsekreterargruppen som Omsorgsnämnden lämnat.
Kommunledningskontoret anser att det finns skäl för nämndsekreterargruppen att i
syftet att underlätta för allmänheten, press och förtroendevalda gå igenom hela den
aktuella revisionsrapporten.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 14 september 2007.
Arbetsutskottets § 140/2007.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till nämndsekreterargruppen att, utifrån tidigare upprättade
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§ 209 (forts)
skrivregler, samordna de kommunala protokollens utformning för att uppnå en samstämmighet inom kommunens nämnder.
Kommunstyrelsen uppdrar till nämndekreterargruppen att i syftet att underlätta för
allmänheten, press och förtroendevalda gå igenom hela den aktuella revisionsrapporten.
-----
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Ks/2007:352

§ 210
Omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda beslut 16 kap f § socialtjänstlagen t.o.m. juni 2007 till länsstyrelsen, delgivning

Sammanfattning av ärendet
Sedan 1 juli 2006 har kommunerna en skyldighet att till länsstyrelsen rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma
datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet
inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen ska
ske kvartalsvis och på individnivå.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen
d.v.s. äldreomsorg, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg.
Omsorgsnämndens rapportering
Omsorgsnämnden har under § 102/2007 behandlat en rapport upprättad av förvaltningen. Örnsköldsviks kommun har ett ärende att rapportera för perioden t.o.m. juni
2007. Ärendet gäller en man som erhållit beslut om hemtjänstinsatser men tackat nej
till de erbjudna insatserna. Rapportering sker via individenkät till länsstyrelsen.
Nämnden beslutade att ställa sig bakom rapporten och fastställa denna. Vidare överlämnades rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Beredande organs förslag till beslut
Arbetsutskottets § 141/2007.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del av omsorgsnämndens rapportering av ej
verkställda beslut 16 kap f § socialtjänstlagen t.o.m. juni 2007 till länsstyrelsen.
-----
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Ks/2007:277

§ 211
Avslutande av allergikommittén

Sammanfattning av ärendet
Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 17 september 2007. Av
skrivelsen framgår att representanter för allergikommittén daterad 4 maj 2007 undertecknad av representanter för allergikommittén i vilken man finner att kunskapen och
behandlingen av allergier förbättrats väsentligt och att kommitténs arbete idag ej är
lika aktuellt som vid bildandet. Representanterna föreslår därför att kommitténs arbete
får anses som vilande framöver.
Allergikommitténs arbete
Av skrivelsen framgår att den nuvarande Allergikommittén bildades 1996 efter beslut i
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen uppdrog då till tekniska kontoret, barn- och utbildningsnämnden, miljökontoret och socialförvaltningen att stödja och initiera allergiförebyggande verksamheter inom kommunen. Visionen var att få Örnsköldsvik klassad som en allergianpassad kommun.
Sedan 1996 har en rad förebyggande aktiviteter mot allergier genomförts. Med tiden
har kommunens vision att Örnsköldsvik skulle bli en allergianpassad kommun inaktualiserats då Folkhälsoinstitutets engagemang med denna certifiering är nedlagt. Allergier är en av våra stora folksjukdomar främst bland barn och ungdomar. De senaste årtiondena har ökningen av allergier visat en fördubbling cirka vart 10:e år men aktuell
forskning tyder på att ökningen avstannat. Orsaken till denna är inte säkerställd men
det långvariga och omfattande förebyggande arbetet ses som en del av förklaringen.
Kunskapen om allergier och överkänslighet har ökat
Kunskapen om allergier och överkänslighet har ökat på senare år både hos allmänheten
och i de verksamheter som i sitt vardagsarbete möter allergiproblematiken. I många
förvaltningar som exempelvis tekniska och plan- och miljöförvaltningarna där man tar
ställning till inköp och hantering av byggmaterial och kemikalier finns idag en hög
kunskapsnivå och utarbetade rutiner för arbetet runt allergiframkallande ämnen. Även
inom förskolan och skolan finns fungerande rutiner vad gäller inköp och hantering av
livsmedel, kostfrågor och andra allergifrågor och i hälsosamtalen framkommer få upplevda besvär. Behandlingsmetoderna för allergiker har förbättrats väsentligt de senaste
åren vilket innebär att allergiker fungerar bättre i vardagen och har färre och mindre
besvär idag än tidigare.
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§ 211 (forts)
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontoret skrivelse daterad 17 september 2007.
Arbetsutskottets § 142/2007.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen finner att respektive nämnds pågående arbete inom förebyggande
åtgärder för allergi och överkänslighet är fullt tillfredsställande.
Kommunstyrelsen beslutar därmed att allergikommittén kan anses avslutad.
-----

Justeras

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Blad nr

2007-11-06

10 (49)

Ks/2005:103

§ 212
Motionssvar, sysselsättning hos förvaltningar/bolag för funktionshindrade

Sammanfattning av ärendet
Föreligger motion från Lena Näslund (s) daterad 4 mars 2005, med förslag om att
kommunfullmäktige ger kommunens förvaltningar och bolag i uppdrag att ta kontakt
med arbetsanpassarna inom handikappomsorgen med målet att bereda minst en funktionshindrad per förvaltning/bolag daglig sysselsättning. I motionen föreslås också att
en uppföljning av beslutet sker hösten 2006 och delges kommunfullmäktige. Motionen
har under kommunfullmäktige § 67/2005 överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.
Beredning av ärendet
Ärendet remitterades först till omsorgsnämnden och humanistiska nämnden för synpunkter. Omsorgsnämnden har under § 67/2005 ställt sig helt bakom motionen och ser
mycket positivt på uppmaningen att kommunens förvaltningar och bolag, som en del i
sin verksamhetspolicy, bereder minst en funktionshindrad sysselsättning enligt handikappomsorgens BAS-verksamhet för sysselsättning. Handikappomsorgens arbetsanpassare får med detta en större valfrihet att finna den "rätta" platsen med hänsyn till
individens funktionshinder.
Humanistiska nämnden har under § 7/2006 ställt sig bakom motionärens förslag.
Nämnden delar motionärens synpunkter när det gäller funktionshindrades självklara
rätt till delaktighet i arbetslivet och att kommunen bör föregå med gott exempel. Enklare arbetsuppgifter som kan utföras av funktionshindrade ska också kunna ge viss avlastning för anställda och också kunna ge möjligheter att öka trivselfaktorn för både
anställda och besökande.
Vid ärendeberedning inför behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott uppkom två
frågeställningar som behöver klarläggas innan den fortsatta behandlingen av motionen.
• Hur många funktionshindrade har er förvaltning/bolag idag som getts daglig sysselsättning?
• Beskriv er förvaltning/bolags möjligheter att ge ytterligare minst en person daglig
sysselsättning?
Frågeställningarna har remitterats till omsorgsförvaltningen, tekniska kontoret, barnoch utbildningsförvaltningen, plan- och miljökontoret, kommunledningskontoret,
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212 (forts)
humanistiska förvaltningen, Övik Energi AB, AB Övikshem samt Tjänstecentrum AB.
Svar har inkommit från samtliga förutom tekniska kontoret och Övik Energi AB.
Kommunledningskontorets kommentarer
Kommunledningskontoret bedömer mot bakgrund av svaren från föreliggande förvaltningar och bolag att det finns utrymme för att bereda fler människor med funktionshinder daglig sysselsättning vid något eller några av våra förvaltningar och bolag. Det
bör lämpligen bli så som det föreslås i motionen att ett uppdrag ges till samtliga förvaltningar och bolag att ta kontakt med arbetsanpassarna inom handikappomsorgen
med målet att bereda ytterligare en person, utöver de som redan har, daglig sysselsättning.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 20 september 2007.
Arbetsutskottets § 143/2007.
Kommunstyrelsens behandling
Under kommunstyrelsens behandling yrkar Elvy Söderström (s) och Mats Hedell (v)
bifall till arbetsutskottets förslag om bifall till motionen.
Under behandlingen noterar barn- och ubildningsförvaltningens chef Thorbjörn Öhlund att det inom förvaltningen finns stora möjligheter och förutsättningar för den typ
av verksamhet som behandlas i motionen.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige bifaller föreliggande motion vilket innebär att kommunens samtliga förvaltningar och bolag uppdras att ta kontakt med arbetsanpassarna inom handikappomsorgen med målet att bereda ytterligare minst en person, utöver de som redan
har, daglig sysselsättning.
Uppföljning av beslutet ska ske våren 2008 och delges fullmäktige.
-----
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Ks/2007:387

§ 213
Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten vid Lomsjön

Sammanfattning av ärendet
Föreligger beslut från nämnden för teknik och service § 97/2007. Av beslutet framgår
att länsstyrelsen har förelagt Örnsköldsviks kommun att bestämma verksamhetsområde för vattentjänster vid Lomsjön. Tekniska kontoret har i samråd med plan- och miljökontoret tagit fram ett förslag på utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten vid Lomsjön.
En VA-utredning har gjorts i området av konsultföretaget Ramböll. Genom att det är
svårt att ordna självfall på avloppsledningarna har de föreslagit ett tryckavloppssystem
i området. Kostnaden har beräknats till 6,4 miljoner kronor i prisläge januari 2005. Då
har även avsättningar gjorts till ett antal obebyggda tomter (totalt 80 avsättningar till
bebyggda och obebyggda tomter). Tillkommande kostnader för kommunen är inlösen
av befintliga godkända avloppsanläggningar.
Länsstyrelsen har i sitt föreläggande anmodat kommunen inkomma med en preciserad
tidplan för arbetet med att tillgodose behovet av att lösa vatten- och avloppsfrågan vid
Lomsjön i ett större sammanhang. Utgångspunkten för tidplanen ska vara att behovet
tillgodoses senast år 2008.
Nämnden för teknik och service har i juni 2007 godkänt en tidplan som visar att byggstart tidigast kan ske i januari 2009. Tidplanen har delgetts länsstyrelsen juni 2007.
Hittills har inga synpunkter på tidplanen inkommit från länsstyrelsen. Nämnden för
teknik och service är beroende av en väsentligt utökad investeringsram 2009 för VA,
kunna träffa markuppgörelser samt att ärendet inte överklagas för att projektet ska
kunna verkställas 2009
Beredande organs förslag till beslut
Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under § 144/2007 yrkar Dan Olsson (c)
att ärendet kompletteras till kommunstyrelsens behandling med en redovisning av
vilka kostnader och intäkter som följer av ett utökat verksamhetsområde vid Lomsjön.
Arbetsutskottet har under § 144/2007 uppdragit till kommunledningskontoret att till
kommunstyrelsens behandling av ärendet komplettera ärendet med en redovisning av
vilka kostnader och intäkter som följer av ett utökat verksamhetsområde vid Lomsjön.
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§ 213 (forts)
Arbetsutskottet har under § 144/2007 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan
eget förslag.
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föreligger tekniska kontorets skrivelse
daterad den 24 oktober 2007 angående kostnader och intäkter som följer av ett utökat
verksamhetsområde vid Lomsjön. Skrivelsen har upprättats mot bakgrund av arbetsutskottets beslut under § 144/2007.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten vid Lomsjön.
-----
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Ks/2007:141

§ 214
Bidragsansökan från Örnsköldsviks nämndemannaförening

Sammanfattning av ärendet
Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 1 oktober 2007. Av skrivelsen framgår att Örnsköldsviks nämndemannaförening har i ansökan instämplad vid
kommunledningskontoret den 16 mars 2007, ansökt om utbildningsbidrag om 32.000
kronor för sina nämndemän för perioden år 2007-2010.
I ansökan beskriver föreningen att man försöker anordna träffar för sina nämndemän
internt genom s.k. nämndemannating med föredragare från sociala, advokater, domare
etc. Dessutom anordnar man några träffar under perioden för att utbyta tankar och idéer. Vid dessa tillfällen utgår reseersättning för föreningens långresande nämndemän.
När föreningen anordnar nämndemannating med inbjudna från andra tingsrätter erhålls
bidrag från Domstolsverket.
Kommunledningskontorets synpunkter
Nämndemännen spelar en betydelsefull roll i vårt rättssamhälle genom att på frivillig
grund skipa rättvisa i mål som hålls i våra rättssalar. Det skapar en trygghet för de
människor som lever och verkar i vår kommun. För att få en korrekt bedömning av ett
mål vare sig man är målsägare eller svarande så är det viktigt att nämndemännen
hänger med i och håller kunskaperna ajour, inte minst genom utbildningar. Kommunledningskontoret föreslår därför att ett utbildningsbidrag beviljas med 5.000 kronor per
år under åren 2008-2010, totalt 15.000 kronor.
Det ska tilläggas att kommunstyrelsens ordförande på delegation har beviljat föreningen stöd för år 2007 med 7.500 kronor enligt samma ansökan.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontoret skrivelse daterad 1 oktober 2007.
Arbetsutskottets § 145/2007.
Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under § 145/2007 noteras att Elvy Söderström (s) och Lars Näslund (m) m.fl. avser ta upp frågan om utbildningsbidrag för
nämndemännen vid en träff med justitieminister Beatrice Ask, angående Domstolsverkets organisation den 12 oktober 2007.
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§ 214 (forts)
Kommunstyrelsens behandling
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet meddelar Lars Näslund (m) att vid
överläggningarna med justitieministern presenterades frågeställningen och Beatrice
Ask noterade att förfarandet med kommunalt bidrag till nämndemannaföreningar är
mycket ovanligt.
Lars Näslund (m) yrkar att kommunstyrelsen begär att få en redovisning från nämndemannaföreningen om vilka utbildningar som genomförts samt vilka ledamöter som
deltar.
Elvy Söderström yrkar avslag på Lars Näslunds yrkande.
Under överläggningarna redovisar ersättaren Gunilla Hammarlund (s), som tidigare
tjänstgjort som nämndeman, kort kring verksamheten inom föreningen. Noteras att
många, ej längre verksamma nämndemän, är medlemmar i föreningen.
Gunilla Hammarlund avser att senare redovisa vilka utbildningar som genomförts den
senast tiden.
Ordförande ställer proposition på Lars Näslunds tilläggsyrkande och finner att det avslås.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar Örnsköldsviks nämndemannaförening 15.000 kronor i utbildningsbidrag. Medlen betalas ut med 5.000 kronor per år under åren 2008-2010.
Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för representation.
Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Lars Näslund (m) till förmån för eget
tilläggsyrkande.
-----
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Ks/2007:401

§ 215
Medfinansiering av lokal handledare till utbildning, GIS-ingenjör, Umeå
universitet

Sammanfattning av ärendet
Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 10 oktober 2007. Av skrivelsen framgår att Umeå universitet bedriver för närvarande en treårig utbildning till
GIS-ingenjör med studieplatser i Örnsköldsvik och Lycksele. Umeå universitet har
som samarbetspartners "Kommunalförbundet Akademi Norr" och "Örnsköldsviks
kommun". Med positiva erfarenheter från pågående och tidigare utbildningar och en
fortsatt expansiv arbetsmarknad för personer med GIS-kompetens vill universitetet
genomföra ytterligare en utbildningsomgång med start hösten 2008.
Den nya utbildningsomgången planeras med samma upplägg som pågående utbildning.
Det innebär att respektive kommun ska svara för finansieringen av en lokal handledare
på 25 % heltidstjänst. Kommunerna deltar också i viss marknadsföring och studeranderekrytering i samverkan med Umeå universitet.
Kommunledningskontorets överväganden
Såväl kommunen som universitetet har mål som innebär ökad verksamhet och fler
studenter i Örnsköldsvik. Inom ramen för Världsklass 2015 är utarbetandet av en vision för Campus Örnsköldsvik som en integrerad del av staden ett av de prioriterade
arbetsområdena. Visionen tar sin utgångspunkt i målet att Örnsköldsvik år 2015 ska ha
1.400 studenter.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen medfinansierar GISingenjörsutbildningen med medel till en lokal handledare med 150.000 kronor per år i
3 år. Pengarna föreslås tas från kommunstyrelsens budget för utveckling av högre utbildning.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 10 oktober 2007.
Näringslivs- och planeringsutskottets § 46/2007.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen medfinansierar GIS-ingenjörsutbildningen med medel till en lokal
handledare med 150.000 kronor per år i 3 år.
Pengarna tas från anslaget för utveckling av högre utbildning i kommunstyrelsens
budget.
-----
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Ks/2007:360

§ 216
Bildande av naturreservat för Höglandssjön

Sammanfattning av ärendet
Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 12 september 2007. Av
skrivelsen framgår att plan- och miljönämnden bedömer att det är olämpligt att bilda
naturreservat för området kring Höglandssjön och därför föreslår kommunfullmäktige
besluta att skydda området i annan form.
Kommunledningskontoret bedömer att naturreservat inte bör uteslutas för framtiden
och konstaterar att naturreservat nu inte prioriteras i Översiktsplan 2007 som nyligen
behandlats i kommunfullmäktige. Vidare konstaterar kommunledningskontoret att någon annan lämplig skyddsform inte finns men att "Förvaltningsplanen för Höglandssjön" från 2005 utgör ett bra underlag för fortsatt arbete.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 12 september 2007.
Näringslivs- och planeringsutskottets § 47/2007.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att några ytterligare beslut i kommunfullmäktige inte
behövs med anledning av plan- och miljönämndens beslut. Det ankommer på
förvaltningarna att ta de initiativ som krävs för att utveckla området kring Höglandssjön som närnaturområde.
-----
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Ks/2006:85

§ 217
Fastställande av bildande av Veckefjärdens naturreservat med tillhörande
reservatföreskrifter samt finansiering

Sammanfattning av ärendet
Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret 5 oktober 2007. Av skrivelsen
framgår att plan- och miljökontoret fick 2001 i uppdrag av kommunstyrelsen att bilda
reservat vid Veckefjärden som kompensation för golfbanan. Kommunstyrelsen beslutade den 24 april 2006, § 85 att fastställa bildandet av naturreservatet och uppdrog till
kommunledningskontoret att skriva fram förslag till beslut avseende finansiering.
Länsstyrelsen krävde dock i januari 2007 att kommunen utför rättelser och tar ett nytt
beslut om bildandet, p.g.a. flera formella fel. Plan- och miljökontoret har därför kontaktat tidigare handläggare i ärendet samt på nytt handlagt ärendet. Kommunstyrelsen
har därefter att besluta om finansieringen samtidigt som kommunstyrelsen fastställer
bildandet av reservatet.
Plan- och miljönämndens behandling av ärendet
Av hänsyn till yttranden och finansiering har nödvändiga ändringar gjorts av reservatsgränsen, i förslag till beslut och i förslag till skötselplan.
Förslag till beslut och reservatsföreskrifter för Veckefjärdens naturreservat i Örnsköldsviks kommun samt Förslag till skötselplan har delgivits plan- och miljönämndens politiker.
Plan- och miljönämnden hemställer därefter under § 139/2007 att kommunstyrelsen
fastställer bildandet av Veckefjärdens naturreservat enligt "Förslag till beslut och reservatsföreskrifter för Veckefjärdens naturreservat i Örnsköldsviks kommun" daterad
30 augusti 2007, inklusive dokumentets bilagor däribland "Förslag till skötselplan för
Veckefjärdens naturreservat" daterad 30 augusti 2007. Vidare hemställer plan- och
miljönämnden att kommunstyrelsen utser kultur- och fritidsförvaltningen som reservatsförvaltare samt tillskjuter driftsmedel. Avslutningsvis hemställer plan- och miljönämnden att kommunstyrelsen, i samband med fastställandet av bildandet Veckefjärdens naturreservat, beslutar hur finansieringen av bildandet och iordningsställandet
kan ske.
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Kommunledningskontorets kommentarer
Kommunledningskontoret konstaterar att bildandet av parkeringar, vägar, stigar, grillplatser, vindskydd m.m. i stor utsträckning redan är genomfört. Medel för bildande av
reservatet som bedöms uppgå till 182.000 kronor krävs för att länsstyrelsen ska kunna
tillskjuta motsvarande medel.
Lantmäteriförrättningen är även den i stort sett genomförd till ca. 75 procent och ersättningen är beräknad enligt normal taxa.
Ersättning för kommunal mark ska i princip tas ut när ägande eller nyttjande övergår
till annan. I detta fall behåller kommunen marken men nyttjande inskränks. Dock har
allmänheten fortfarande rätt att vistas i och nyttja området - dels med den ökade tillgänglighet som bildandet innebär men även med de begränsningar i nyttjandet som en
reservatsbildning medför.
Fortsatt upplåtelse av kommunal mark för reservatsbildning bör kunna ske utan ersättning dock att marken först värderas för varje specifik reservatsbildning så att eventuell
ersättningsfråga ingår i beslutsunderlaget vid reservatsbildningen och inte efteråt.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 5 oktober 2007.
Näringslivs- och planeringsutskottets § 48/2007.
Kommunstyrelsens behandling
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Elvy Söderström (s) att sista
meningen i andra förslagssatsen (Driftmedel från och med…….), i näringslivs- och
planeringsutskottets förslag tas bort.
Lars Näslund (m) yrkar med instämmande av Dan Olsson (c) att området norr om
älven längs med E4 ej ska ingå i naturreservatet.
Ordförande ställer proposition på Lars Näslunds yrkande och finner att det avslås.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för bifall till näringslivs- och planeringsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Lars Näslunds yrkande.
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Omröstningsresultat
9 ja-röster: Elvy Söderström (s), Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s), Lena
Kvarnström (s), Helge Westman (s), Laila Bylund (s), Ulf Nordin (s),
Ann-Sofie Karlsson Ågren (s) och Mats Hedell (v)
6 nej-röster: Dan Olsson (c), Kristina Karlström (c), Lars Näslund (m), Mattias
Rosdahl (m), Birgitta Sedin (kd) och Gunnar Melin (fp)
Kommunstyrelsen har således beslutat avslå Lars Näslunds förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer bildandet av Veckefjärdens naturreservat enligt "Förslag
till beslut och reservatsföreskrifter för Veckefjärdens naturreservat i Örnsköldsviks
kommun", daterat 30 augusti 2007 inklusive dokumentets bilagor däribland "Förslag
till skötselplan för Veckefjärdens naturreservat" daterat 30 augusti 2007.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige utser kultur- och fritidsförvaltningen som reservatsförvaltare och
tillskjuter driftsmedel om 39.000 kronor för år 2008.
Kommunfullmäktige tillför plan- och miljönämnden 182.000 kronor för bildandet av
reservatet. Medlen belastar kommunens resultat för år 2007.
Kommunfullmäktige tillför plan- och miljönämnden 120.000 kronor för lantmäteriförrättningen. Medlen belastar kommunens resultat för år 2007.
Kommunfullmäktige tillför plan- och miljönämnden 45.000 kronor som ersättning till
nämnden för teknik och service för inköpt mark. Medlen belastar kommunens resultat
för år 2007.
Kommunfullmäktige beslutar att övrig kommunal mark som ingår i reservatet upplåts
utan ersättning.
Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Lars Näslund (m) till förmån för eget
tilläggsyrkande.
-----
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Ks/2007:361

§ 218
Bildande av Källfors naturreservat

Sammanfattning av ärendet
Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 8 oktober 2007. Av skrivelsen framgår att plan- och miljökontoret under en lång tid har hanterat situationen i
Husån i Källfors och föreslår att ett reservat bildas som säkerställer slutligt naturvärdena i området.
Husån är ett varierat vattendrag med korta forsar, sel och strömavsnitt. Vattnet i ån är
mycket klart eftersom de djupa källsjöarna Önskasjön och Yttre Lemesjön fungerar
som sedimentfällor. Husån utgör ett viktigt ekosystem för de hotade arterna flodkräfta,
utter och flodnejonöga. Den är även betydelsefull för strömlevande arter såsom harr
och havsöring.
Den mark som ingår i reservatet ägs av Örnsköldsviks Naturskyddsfond. Plan- och
miljönämnden har inte yrkat på några särskilda medel för reservatsarbetet utan de arbeten som måste till för bl.a. utrivningen av kraftverket avses finansieras med externa
medel.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom plan- och miljökontorets förslag och föreslår kommunstyrelsen att fastställa bildandet av Källfors naturreservat.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 8 oktober 2007.
Näringslivs- och planeringsutskottets § 49/2007.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer bildandet av Källfors naturreservat enligt "Förslag till
reservatsbeslut för Källfors naturreservat" daterat 28 augusti 2007 samt "Förslag till
skötselplan för Källfors naturreservat" daterat 28 augusti 2007.
-----
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Ks/2006:431

§ 219
Begäran om omprövning av planläggning för Domsjö 40:1

Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Domsjö 40:1 vill ompröva kommunens beslut att inte medge
planläggning på fastigheten, med hänvisning till att planläggning medges på Vårbystrand. Kommunen bedömer att förslagen utbyggnad med tre bostadshus i nordostsluttning längs Domsjövägen inte har de kvaliteter som är jämförbara med Vårbystrand, att planläggning kräver ett större grepp med omgivande fastigheter som inte
bör prioriteras nu.
Kommunledningskontorets bedömning
Vid näringslivs- och planeringsutskottets behandling under § 50/2007 föreligger
kommunledningskontorets skrivelse daterad den 28 augusti 2007 vari redovisas kommunledningskontorets bedömning i ärendet.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 28 augusti 2007.
Näringslivs- och planeringsutskottets § 50/2007.
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens behandling yrkar Glenn Nordlund (s) att kommunstyrelsen uttalar följande bedömning:
I kommunstyrelsens översiktplan uttalas som en övergripande princip att kommunen
ska ställa höga krav på utformning och lokalisering när nya bostadsområden planeras.
Vidare ska randbebyggelse (oplanerad bebyggelse längs infartsvägarna) undvikas.
Den tillstyrkta utbyggnaden på Vårbystrand blir en förlängning och komplettering av
den befintliga bostadsbebyggelsen mellan Domsjövägen och Domsjöfjärden. Området
får visserligen långt till skola men bedöms trots det bli attraktivt med närheten till och
utsikten över fjärden. Därtill ges möjlighet att skapa bättre gång- och cykelvägsförbindelser till skolan för den befintliga bebyggelsen i området.
En utbyggnad med tre bostadshus längs södra sidan av infartsvägen ligger i nordostsluttning och får dålig kontakt med befintlig bebyggelse. Det är inget lämpligt sätt att
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bygga ut samhället och kan bli ett hinder för framtida planering av området. Om fortsatt utbyggnad i framtiden ska göras på södra sidan Domsjövägen, bör ett större grepp
tas med ett samlat bostadskvarter. Det kräver en samlad planering med omgivande fastigheter och medför ett visst intrång i friluftsområdet och flyttning av Vårbyspåret.
Glenn Nordlund yrkar vidare att kommunstyrelsens tidigare beslut under § 69/2007
om att ej medge planläggning på fastigheten Domsjö 40:1, inte ska omprövas.
Mattias Rosdahl (m) yrkar bifall till framställan om planläggning.
Ordförande konstaterar att tre förslag föreligger:
Näringslivs- och planeringsutskottets förslag, Glenn Nordlunds yrkande samt Mattias
Rosdahls yrkande.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner bifall till Glenn Nordlunds
yrkande.
Omröstning begärs.
Huvudförslag samt motförslag
Ordförande utser Glenn Nordlunds förslag till huvudförslag och ställer proposition på
Mattias Rosdahls förslag och näringslivs- och planeringsutskottets förslag för att utse
motförslag i huvudomröstningen.
Ordförande finner därvid att Mattias Rosdahls förslag ska utgöra motförslag.
Propositionsordning i huvudomröstning
Ja-röst för bifall till Näringslivs- och planeringsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Mattias Rosdahls yrkande.
Omröstningsresultat
9 ja-röster: Elvy Söderström (s), Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s), Lena
Kvarnström (s), Helge Westman (s), Laila Bylund (s), Ulf Nordin (s),
Ann-Sofie Karlsson Ågren (s) och Mats Hedell (v)
6 nej-röster: Dan Olsson (c), Kristina Karlström (c), Lars Näslund (m), Mattias
Rosdahl (m), Birgitta Sedin (kd) och Gunnar Melin (fp)
Kommunstyrelsens har således beslutat bifalla Glenn Nordlunds yrkande.

Justeras

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Blad nr

2007-11-06

25 (49)

§ 219 (forts)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ompröva sitt tidigare beslut under § 69/2007om att
ej medge planläggning av fastigheten Domsjö 40:1.
-----
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Ks/2007:325

§ 220
Ansökan om upprättande av detaljplan för Åvikens camping

Sammanfattning av ärendet
Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 5 oktober 2007. Av skrivelsen framgår att Åviken Camping AB ansöker om att få upprätta detaljplan för område väster om befintlig campinganläggning vid Åviken, som ligger ca 15 kilometer
bilväg söder om Örnsköldsviks centrum. Syftet är att iordningställa ca. 20 tomter om
ca. 400 kvm med VA, el m.m., med möjlighet för privatpersoner att hyra för att bygga
en stuga på max 40 kvm. Ca. fem av tomterna avses ligga inom gällande plan, övriga
ca 15 i den nya delen. Övrig mark ställs i ordning med plats för camping, husvagnar,
badplats och bryggor.
Åvikefjärden är i översiktsplanen utpekad som ett ekologiskt känsligt område (grund
havsvik med begränsad vattenomsättning) och ingår i riksintresse för naturvård för
Höga Kusten. Det innebär bl.a. att området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada naturmiljön. I Länsstyrelsens pågående inventering av marina miljöer har
Åvikfjärden klassats i högsta skyddsklass. Strandskydd 100 m gäller. Syftet med
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. En utökning av detaljplanen enligt förslaget kräver alltså
att strandskyddet upphävs av Länsstyrelsen.
Plan- och miljökontoret, tekniska kontoret och räddningstjänsten har lämnat egna yttranden. Plan- och miljökontoret bedömer att endast det område som ligger utanför
strandskyddsområdet bör planläggas, d.v.s. en grupp om ca. fem tomter.
Kommunledningskontorets bedömning
Med hänsyn till att Åvikfjärden är ett ekologiskt känsligt område bör utbyggnaden
kring viken begränsas. Vikens norra sida är idag i huvudsak bebyggd med campinganläggningen och befintliga bostadshus. Därtill finns en gällande detaljplan med ett 50tal byggrätter för fritidshus (kan komma att omprövas för åretruntboende). Vikens
västra och södra sida är oexploaterad med undantag av några äldre bostadshus.
Kommunledningskontoret bedömer att fortsatt utbyggnad av campingområdet inte är
förenlig med bevarandeintressena. Den västra och södra sidan bör bevaras oexploaterade främst med hänsyn till naturvärdena. Även av estetiska skäl är det önskvärt att
den motsatta sidan, som är väl synlig från camping, bostäder och allmän väg, får behålla karaktären av naturmiljö. Föreslagen utbyggnad av camping/stugby skulle
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väsentligt förändra miljön på motsatta sidan med bebyggda tomter, gräsytor, vägar,
bad, bryggor m.m. Gällande detaljplan medger viss utbyggnad av anläggningen och en
utökning bör kunna prövas norr om gällande plan.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 5 oktober 2007.
Näringslivs- och planeringsutskottets § 51/2007.
Kommunstyrelsens behandling
Under kommunstyrelsens behandling yrkar Birgitta Sedin (kd) bifall till ansökan.
Glenn Nordlund (s) yrkar bifall till näringslivs- och planeringsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen medger ej föreslagen planläggning.
-----

Justeras

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Blad nr

2007-11-06

28 (49)

Ks/2007:397

§ 221
Medfinansiering av projekt "Trafiksäkerhetsarbete för barn och ungdomar"

Sammanfattning av ärendet
Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 9 oktober 2007. Av skrivelsen framgår att Örnsköldsviks kommun och Vägverket Region Mitt har ingått en överenskommelse, som gäller under åren 2006-2009. Syftet med samarbetet är att effektivisera och samordna arbetet för att nå en hållbar samhällsutveckling. Detta görs genom
att identifiera områden där ett samarbete ger synergieffekter och samordningsvinster.
Överenskommelsens gemensamma utgångspunkter och övergripande mål är:
•
•
•
•
•
•

Ett tillgängligt transportsystem
En hög transportkvalitet
En positiv regional utveckling
En säker trafik
En god miljö
Ett jämställt vägtransportsystem

I arbetet med överenskommelsen har definierats 13 insatsområden. Åtgärder utifrån
insatsområdena ska lyftas och ingå i ett åtgärdsprogram som revideras årligen av styrgruppen för överenskommelsen. I styrgruppen representeras kommunen av Tommy
Dickens, kommunledningskontoret och Ann-Charlotte Edhholm, tekniska kontoret.
Ett av insatsområdena är - "Barns möjligheter att ta sig till viktiga målpunkter" Vi
behöver bland annat förbättra skolvägarna och barns trafikkunskaper så att barnen
själva kan nå sina skolor på ett säkert sätt.
Kommunen och Vägverket har under två (2) år prioriterat och gemensamt finansierat
ett arbete utifrån detta insatsområde. Från kommunen har nämnden för teknik och service samt humanistiska nämnden erlagt medel för detta.
Förutsättningarna för humanistiska nämnden har ändrats såtillvida att de inte längre får
ungdomar från bl.a. arbetsförmedlingen. Dessa ungdomar har tidigare genom trafiksäkerhetsinsatser, bl.a. att medverkat vid förarutbildning, fått en meningsfull sysselsättning. Detta innebär att den kommunala finansieringen haltar.
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Inom kommunen pågår ett arbete med att upprätta ett barn- och ungdomspolitiskt program. Målsättningen med programmet är att barn- och ungdomar upp till 24 år ska
vara delaktiga i de beslut som tas.
Kommunledningskontorets synpunkter
En gemensam uppfattning är att det trafiksäkerhetsarbete som bedrivits inom ramen
för "Trafik i Örnsköldsvik", som projektet heter, har varit lyckosamt och mycket viktigt. Vägverket medverkar endast när för dem prioriterade verksamheter dras igång.
Det är viktigt att se trafiksäkerhetsarbetet med barn i fokus som en långsiktig och
ständigt pågående process och att detta arbete får en naturlig hemvist. En sådan är den
trafikenhet som skapas och placeras inom kommunledningskontoret och under kommunstyrelsen. Trafikenheten ska starta sin verksamhet den 1 januari 2008, vilket då
blir en lämplig tidpunkt att starta det trafiksäkerhetsarbete som fokuserar på "Barns
möjligheter att ta sig till viktiga målpunkter".
Det arbetssätt som Trafik i Örnsköldsvik arbetar utefter stämmer bra överens med
FN:s Barnkonvention som vårt Barn- och Ungdomspolitiska program utgår ifrån.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att från och med 1
januari 2008 starta verksamhet som fokuserar på "Barns möjligheter att ta sig till viktiga målpunkter". Verksamheten föreslås placeras vid trafikenheten vid kommunledningskontoret.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 9 oktober 2007.
Näringslivs- och planeringsutskottets § 53/2007.
Näringslivs- och planeringsutskottets behandling
Vid näringslivs- och planeringsutskottets behandling av ärendet under § 53/2007 yrkar
Glenn Nordlund (s) att andra beslutssatsen i kommunledningskontorets förslag till beslut ändras till:
"Kommunstyrelsen medfinansierar projektet med 175.000 kronor år 2008. Medlen tas
från kommunstyrelsens budget för trafikenheten vid kommunledningskontoret".
Kommunstyrelsens behandling
Under kommunstyrelsen behandling av ärendet yrkar Elvy Söderström (s) att tredje
förslagssatsen (Finansiering för år 2009 …….), i näringslivs- och planeringsutskottets
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förslag i tas bort.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från och med 1 januari 2008 starta verksamhet som fokuserar på "Barns möjligheter att ta sig till viktiga målpunkter". Verksamheten
placeras inom trafikenheten vid kommunledningskontoret.
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet med 175.000 kronor år 2008. Medlen tas
från kommunstyrelsens budget för trafikenheten vid kommunledningskontoret.
Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Vägverket Region Mitt och Nämnden
för teknik och service svarar för var sin tredjedel av kostnaden år 2008.
-----
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Ks/2007:212

§ 222
Svar på medborgarförslag, djurskyddsanmälningar

Sammanfattning av ärendet
Föreligger medborgarförslag daterat den 10 april 2007 från Yngve Karlström, Överhörnäs, angående djurskyddsanmälningar.
Medborgarförslaget
Förslaget syftar till fortsätta att kontrollera djurägaren men att ta legitimation med
namn, adress och telefon av anmälaren, men att låta anmälaren vara anonym mot den
anmälde djurägaren. Om anmälningen vid kontroll visar sig vara falsk föreslås att Örnsköldsviks kommun, likt andra kommuner gör, debiterar anmälaren för kostnaden,
t.ex. 1.000 kronor för inspektionen.
Beredning av medborgarförslaget
Kommunfullmäktige har under § 74/2007 överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har därefter remitterats till plan- och
miljökontoret och kommunledningskontoret (stab juridik) för synpunkter.
Plan- och miljökontoret har i sitt yttrande över medborgarförslaget § 127/2007 avstyrkt Karlströms förslag med hänvisning till de uttalanden som Justitieombudsmannen (JO) gjort i de frågor som medborgarförslaget tar upp.
Kommunledningskontorets kommentarer
De frågor som Karlström tar upp har utförligt kommenterats av plan- och miljönämnden med bl.a. citat ur beslut av JO där huvuddelen av Karlströms förslag behandlats.
JO har alltså konstaterat:
• att en person som gör en anmälan, i detta fall hos miljömyndigheten, har rätt att vara
anonym om han begär det
• att en sådan person som myndigheten av någon anledning vet namnet på däremot
inte kan vara anonym eftersom myndigheten då ska dokumentera anmälarens namn
i sina handlingar (akten), samt att utlämnande av dennes namn då inte kan vägras
eftersom sekretess inte föreligger hos miljömyndigheten
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Beträffande det som Karlström föreslår om debitering av avgift för "en falsk anmälan"
delar kommunledningskontoret nämndens bedömning att nuvarande taxa för tillsyn av
djurskyddet inte medger en sådan avgift. Det kan inte heller anses lagligt i övrigt att
vid sidan av denna taxa besluta om en sådan särskild avgift som Karlström föreslår.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 28 september 2007.
Arbetsutskottets § 149/2007.
Kommunstyrelsens behandling
Under kommunstyrelsens behandling yrkar Lars Näslund (m) bifall till medborgarförslaget.
Helge Westman (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om avslag på medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår Yngve Karlströms medborgarförslag angående anonyma
djurskyddsanmälningar med hänvisning till avgivna yttranden i ärendet.
Mot kommunstyrelsens förslag reserverar sig Lars Näslund (m) till förmån för eget
yrkande.
-----
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Ks/2007:288

§ 223
Motionssvar, uppmärksammande av FN:s familjedag

Sammanfattning av ärendet
Föreligger motion från Göran Sydhage (kd) daterad 1 juni 2007 angående FN:s familjedag.
Motionens förslag
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Örnsköldsviks kommun - som
FN - på lämpligt sätt årligen uppmärksammar den 15 maj som Familjens Dag.
Beredning av motionen
Kommunfullmäktige har enligt § 121/2007 överlämnat motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Kommunledningskontoret har remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden och kommunledningskontoret för synpunkter.
Remissinstansernas kommentarer
Kultur- och fritidsnämnden har under § 95/2007 ställt sig bakom förvaltningens skrivelse daterad 14 september 2007. Av skrivelsen framgår att förvaltningen anser att
motionen står för ett bra initiativ och att dess intentioner bör stödjas. Innan ett beslut
tas i fullmäktige rörande motionen vill dock förvaltningen att några frågeställningar
klaras ut:
• Vad är en familj ur jämställdhets- och mångfaldsperspektiv?
• Vilka av årets dagar i almanackan ska man särskilt uppmärksamma?
Kommunledningskontoret har i skrivelse konstaterat att uppmärksammande av olika
dagar sker genom olika parters initiativ, exempelvis föreningars. Kommunen har ingen
särskild lista på dagar liknande denna som ska uppmärksammas. Ur informationssynpunkt ser informationsavdelningen ingen anledning att kommunen utser just FN.s
familjedag för särskilda arrangemang, men välkomnar ändå föreningars och andras
initiativ om sådana blir aktuella.
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Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse 24 oktober 2007.
Arbetsutskottets § 150/2007.
Kommunstyrelsens behandling
Under kommunstyrelsens behandling yrkar Birgitta Sedin (kd) bifall till motionen.
Marianne Vestin (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om avslag på motionen.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår föreliggande motion så tillvida att man inte inför ett obligatoriskt uppmärksammande av Familjens Dag.
Kommunfullmäktige uttalar positivt att exempelvis föreningar tar initiativ till ett
firande.
-----
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Ks/2007:346

§ 224
Motionssvar, utmaningsrätt i kommunala upphandlingar

Sammanfattning av ärendet
Föreligger motion daterad den 27 augusti 2007 från Dan Olsson (c), Roland Wikner
(c), Lars Näslund (m), Göran Sydhage (kd) samt Gunnar Melin (fp) angående utmaningsrätt i kommunala upphandlingar. I motionen föreslås att Örnsköldsviks kommun
inför utmaningsrätt för företag och föreningar.
Motionen har av kommunfullmäktige enligt § 143/2007 överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontorets kommentarer
Örnsköldsviks kommun upphandlar årligen varor och tjänster för ca. 600 Mkr varje år.
Kommunen har stor vana att av göra detta och upphandlingarna bedöms ha besparat
åtskilliga miljoner kronor genom åren för kommunen.
Utmaningsrätt är en ganska ny företeelse som några kommuner i främst södra Sverige
har valt att införa, bl.a. Sollentuna och Uppsala kommuner. Att införa en utmaningsrätt
som innebär att ett privat företag, föreningar eller liknande har möjlighet att begära att
en viss typ av kommunal verksamhet upphandlas i konkurrens kan öka möjligheten till
konkurrens, lägre kostnader och valfrihet för kunden/brukaren. Det skärper också den
kommunala förvaltningens förmåga att beskriva sina tjänster och dess kostnader.
Bland nackdelarna kan nämnas att kommunen förlorar den långsiktiga styrningen över
vilka områden som ska upphandlas. Utmaningsrätten skapar inte långsiktighet och
trygghet för de anställda i kommunal verksamhet. En för snabb och ogenomtänkt konkurrensprövning riskerar också att skapa onödiga planerings- och omställningskostnader för kommunen.
När det gäller konkurrensprövning av kommunal verksamhet har kommunen valt en
annan väg än "utmaningsrätt". Sedan 2004 har flera verksamheter konkurrensprövats i
enlighet med den policy för konkurrensprövning av kommunala verksamheter som
kommunfullmäktige antog samma år. Av policyn framgår att samtliga nämnder årligen
till fullmäktige ska presentera program, innehållande tidplan för vilka verksamheter
som avses konkurrensprövas de kommande tre åren. I de medföljande arbetsinstruktionerna betonas vikten att arbetet sker planmässigt och enligt vissa spelregler. Genom
policyn överlåts en del av ansvaret på nämnderna att själva bestämma takten för konkurrensprövningen. Genom policyn godkänner fullmäktige nämndernas ambitioner och
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tillförsäkras en överblick över nämndernas planer.
Några exempel på verksamheter som har prövats genom policyn är:
• Scanning av leverantörsräkningar vid Centrala fakturaenheten, kommunledningskontoret.
• Bageri Viktoria vid omsorgsförvaltningen som drivs som ett personalkooperativ.
• Transporter inom omsorgsförvaltningen. Tjänsten köps av privat entreprenör.
• Matbrickor till Lindens närområde, omsorgsförvaltningen. Prövades i upphandling
men inget anbud kom in.
• Grönskötsel för Bjästa-Köpmanholmen inom tekniska förvaltningen har upphandlats men avbröts p.g.a. för höga anbud.
Kommunledningskontoret föredrar sättet att arbeta genom konkurrensprövningspolicyn då det skapar en långsiktighet och trygghet för de anställda och kunder/brukare.
Nämndernas program ger en tydlig signal till marknaden vilka områden som kommunen avser konkurrenspröva. En tidplan ger marknadsaktörerna möjlighet att förbereda
sig inför kommande upphandlingar. Nämnderna ges tid att noggrant planera och minimera omställnings- eller avvecklingskostnaderna. Bland nackdelarna kan nämnas att
det finns en möjlig risk att förvaltningarna överskattar sin verksamhets effektivitet och
bortser från att det finns extern konkurrens. Kommunledningskontoret anser dock att
fördelarna med att arbeta med ett konkurrensprövningsprogram överväger nackdelarna.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 2 oktober 2007.
Arbetsutskottets § 151/2007.
Arbetsutskottet har under § 151/2007, efter omröstning och med röstsiffrorna 4-3,
beslutat lämna förslag om avslag på motionen.
Kommunstyrelsens behandling
Under kommunstyrelsens behandling yrkar Elvy Söderström (s) bifall till arbetsutskottets förslag om avslag på motionen.
Dan Olsson (c), Gunnar Melin (fp), Lars Näslund (m) och Birgitta Sedin (kd) yrkar
bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner bifall till arbetsutskottets förslag.
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Omröstning begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Dan Olsson med fleras yrkande.
Omröstningsresultat
9 ja-röster: Elvy Söderström (s), Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s), Lena
Kvarnström (s), Helge Westman (s), Laila Bylund (s), Ulf Nordin (s),
Ann-Sofie Karlsson Ågren (s) och Mats Hedell (v)
6 nej-röster: Dan Olsson (c), Kristina Karlström (c), Lars Näslund (m), Mattias
Rosdahl (m), Birgitta Sedin (kd) och Gunnar Melin (fp)
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår föreliggande motion med hänvisning till att det finns ett
konkurrensprövningsprogram där nämnderna i sin egen takt kan bestämma vilken
verksamhet som ska konkurrensprövas och tidplanen för detta.
-----
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Ks/2007:296

§ 225
Motionssvar, bättre tillgång till barnomsorg vid utbildningsdagar för personalen

Sammanfattning av ärendet
Föreligger motion från Camilla Svensson (m) instämplad vid kommunledningskontoret den 18 juni 2007. I motionen föreslås att barnomsorgspersonalen ska se till att de
föräldrar som inte kan ta ledigt på personalens utbildningsdagar ska få tillgång till
barnomsorg, t.ex. genom att sätta in vikarier.
Beredning av motionen
Kommunfullmäktige har under § 123/2007 överlämnat motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Motionen har därefter remitterats till barn- och utbildningsnämnden för
synpunkter.
Barn- och utbildningsnämndens synpunkter
Barn- och utbildningsnämnden har under § 73/2007 beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till sin utvecklingsenhets överväganden. I sina
överväganden beskriver utvecklingsenheten att för att utveckla kvaliteten i förskolans
verksamhet är det viktigt för personalen att avsätta gemensam tid för pedagogisk diskussion och kompetensutveckling. Föräldrarna meddelas i god tid vilka dagar som
gäller för den enskilda förskolan. Utvecklingsenheten bedömer vidare att vikarier inte
är någon bra lösning för barnens trygghet. Det är också förenad med en stor kostnad.
Avslutningsvis tillägger utvecklingsenheten att rektorerna inte uppfattat att utbildningsdagarna har inneburit stora problem för föräldrarna om dessa blivit informerade i
god tid så att de kunnat planera för dagarna med sina barn.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret har ingenting övrigt att komplettera i ärendet utöver vad
barn- och utbildningsnämnden har tillagt.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 15 oktober 2007.
Arbetsutskottets § 152/2007.
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Kommunstyrelsens behandling
Under kommunstyrelsens behandling yrkar Lars Näslund (m) bifall till motionen.
Elvy Söderström (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om avslag på motionen.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens överväganden.
Kommunfullmäktige noterar att barn- och utbildningsnämnden har påpekat vikten av
att information om verksamhetsutveckling ges i god tid och att man även informerar
om innehållet i verksamhetsutvecklingsdagarna.
-----
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Ks/2007:341

§ 226
Fastställande av sammanträdesdagar 2008

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet, näringslivs- och planeringsutskottet,
förhandlingsdelegationen samt ekonomiberedningen. Förslaget har upprättats för att
finnas som underlag för kommande överläggningar med övriga förvaltningar om samordning av sammanträdesdagar och sammanträdesrum.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar till kommunledningskontoret att vidta vissa redaktionella ändringar i förslaget till sammanträdesdagar.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 16 oktober 2007.
Arbetsutskottets § 154/2007.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar 2008 enligt kommunledningskontorets förslag för kommunstyrelsen, arbetsutskottet, näringslivs- och planeringsutskottet,
förhandlingsdelegationen och ekonomiberedningen.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2008 enligt kommunledningskontorets förslag.
-----
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Ks/2007:407

§ 227
Bildande av bolag för VA- och renhållningsverksamhet

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för teknik och service har under § 99/2007, mot bakgrund av en av extern
konsult genomförd genomlysning av kommunens VA- och renhållningsverksamhet,
lämnat förslag om att en utredning genomförs i syfte att bilda ett bolag för kommunens
VA- och renhållningsverksamheter.
Uppdraget har omfattat:
• Kartläggning av styrkor och svagheter i organisationen.
• Beskrivning av hot och möjligheter inom respektive område på kort och lång sikt.
• Redovisning av förslag till åtgärdsprogram ur ett ekonomiskt och organisatoriskt
perspektiv med konsekvensbeskrivningar.
• Omvärldsanalys på nationell nivå kopplat till Örnsköldsvik.
Det huvudsakliga syftet med genomlysningen har varit att belysa hur verksamheten
och organisationen på bästa sätt kan utvecklas de närmaste åren.
Sweco Viak har anlitats för att genomföra uppdraget och arbetet har genomförts med
delaktighet från berörda personalgrupper. Utredningsarbetet har resulterat i två rapporter, Genomlysning VA och Genomlysning Avfall, båda daterade 29 maj 2007.
Vid nämndens sammanträde i juni 2007 presenterades utredningsmaterialet och därefter har nämnden haft möjlighet att vid ett flertal tillfällen diskutera rapporterna. Information har även lämnats till fackliga företrädare och berörd personal inom tekniska
kontoret.
Nämndens inställning är att VA- och renhållningsverksamheten bör särskiljas från tekniska
kontorets övriga verksamhet och att bolag bildas för ändamålet. Motivet till bolagsbildning
är:
• Tydliggöra verksamhet, ekonomi och ansvar genom separering av taxefinansierad verksamhet från skattefinansierad.
• Underlätta ökade investeringar genom bättre möjligheter till finansiering.
• Förbättra möjligheten att planera, genomföra och följa upp investeringsarbeten utifrån
verksamheternas egna behov.
• Underlätta utvecklingen av affärsverksamheten inom renhållning.
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• Skapa möjligheter till effektivare beslutsprocesser såväl tjänstemannamässigt som
politiskt.
• Öka attraktiviteten för att behålla och nyrekrytera personal.
Noteras att information till kommunstyrelsen av den anlitade konsultfirman kan lämpligen lämnas i samband med sammanträde den 6 november 2007.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 17 oktober 2007.
Arbetsutskottets § 155/2007.
Arbetsutskottets behandling
Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under § 155/2007 yrkar Dan Olsson
(c) och Glenn Nordlund (s) bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens behandling noteras att tidigare under dagen har kommunstyrelsens ledamöter och ersättare erhållit information kring föreliggande genomlysningar
av de konsulter som skrivit rapporterna.
Under kommunstyrelsens behandling yrkar Dan Olsson bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige uppdrar till Rodret AB att i samverkan med kommunstyrelseförvaltningen utreda och komma med förslag till bildande av bolag för kommunens VA- och
renhållningsverksamheten och därvid ta fram ett komplett beslutsunderlag inför kommunfullmäktiges beslut om eventuell bolagsbildning.
Att arbetet ska vara inriktat mot beslut i kommunfullmäktige under våren 2008 och
ikraftträdande per 1 januari 2009.
Kommunfullmäktige uppmärksammar att verksamhetsområden inom kommunen, oavsett
driftform i förvaltning eller bolag, har att arbeta för att öka attraktiviteten som arbetsgivare och att följa kommunens personalidé.
-----
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§ 228
Medfinansiering av Ramprogram E-regionen: bättre näringslivsklimat Västernorrlands läns kommuner i samverkan för entreprenörskap och nyföretagande

Sammanfattning av ärendet
Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 22 oktober 2007. Ärendet
presenterades direkt vid sammanträdet. Av skrivelsen framgår att Örnsköldsviks
kommun tillsammans med samtliga kommuner i länet har sett behovet av att samverka/samarbeta i entreprenörskap- och nyföretagandefrågor. Detta har utmynnat i att näringslivscheferna har enats om att samtliga kommuner ska samverka i ett ramprogram,
med länsstyrelsen som ramprogramägare.
Programmets visioner och aktiviteter
Visionen är att utforma och uppnå en hållbar entreprenörskapspolitik med insikter hos
länsmedborgarna i allmänhet och beslutsfattare i synnerhet om att arbetet med att utveckla entreprenörskap är en tvärsektoriell angelägenhet och viktig tillväxtfaktor.
Bland de aktiviteter som ska återfinnas i ramprogrammet står att:
• Bedriva och utveckla arbetet kring företagsamhet och för att stimulera entrepre-

nörskap och nyföretagande
• Påverka attityder till entreprenörskap och företagande i en positiv inriktning
• Samordna de aktörer och de aktiviteter, lokalt och regionalt som arbetar med att

utveckla företagande och entreprenörskap för att på så sätt få en hållbarhet och
långsiktighet i arbetet med att befrämja entreprenörskap lokalt och regionalt. Härigenom ökar förutsättningarna för att uppnå ett bra företagsklimat och en utvecklad
företagskultur.
Ekonomisk omfattning
Ramprogrammets ekonomiska omfattning per år:
Länets kommuner gemensamt
Medfinansiering länsstyrelsen
Medfinansiering Mål 2

4 625 000 kr
2 500 000 kr
13 191 500 kr

Summa medfinansiering

20 316 500 kr
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§ 228 (forts)
Örnsköldsviks kommuns medfinansiering
Världsklass 2015 avseende OFB, Open for business
Världsklass 2015 avseende FR, Företagarna
Näringsliv avseende Nyföretagarcentrum
Egen arbetsinsats tas från Barn- och utbildningsförv.
Samt deltagartid vid lokala och regionala seminarier
och möten inom projektet

900 000 kr
150 000 kr
150 000 kr
336 000 kr
664 000 kr

Total medfinansiering i projektet

2 180 000 kr

Deltagande i ramprogrammet förutsätter att kommunen använder tidigare budgeterade
medel. På detta sätt erhåller kommunen ytterligare möjligheter och ekonomiska resurser att fortsätta utveckla företagsklimatet i vår kommun. Beslut om finansiering kommer att fattas årligen av kommunstyrelsen.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse daterad 22 oktober 2007.
Arbetsutskottets 156/2007.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner deltagande i "Ramprogram E-regionen: Bättre näringslivsklimat - Västernorrlands läns kommuner i samverkan för entreprenörskap och
nyföretagande".
Deltagande i ramprogrammet innebär att kommunen använder tidigare budgeterade
medel enligt nedanstående fördelning:
Kontanta medel
Klk, Världsklass 2015 avseende Open for business
900 000 kr
(A:40403 (verks. 238281)
Klk, Världsklass 2015 avseende Företagarna
150 000 kr
(A: 40403 (verks. 238200)
Klk, näringslivsbefrämjande åtgärder avseende
150 000 kr
Nyföretagarcentrum (A: 40402 (verks. 238030)
Egen arbetstid
Egen arbetsinsats tas från barn- och utbildningsförv. 336 000 kr
Samt deltagartid vid lokala och regionala seminarier
och möten inom projektet
664 000 kr
Total medfinansiering i projektet
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Ks/2006:364

§ 229
Månadsuppföljning oktober 2007

Sammanfattning av ärendet
Budgeten för 2007 antogs av kommunfullmäktige i november 2006 och resultatet uppgick då till +23 Mkr. Utifrån en förväntat svagare skatteintäkts- och statsbidragsutveckling beslöt kommunfullmäktige i mars att skärpa resultatmålen på nämnderna
samt att även minska skattemedlen till nämnderna för att uppnå budgeterad nivå. I föregående rapport "Tertialuppföljning september 2007" uppgick prognostiserat helårsresultat till +14 Mkr. Försämringen mot budget beror framför allt på att nämnderna
totalt inte förväntas nå budgeterat resultat.
Prognostiserat helårsresultat för kommunen 2007 framgår av "Månadsuppföljning oktober 2007".
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse 17 oktober 2007.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner "Månadsuppföljning oktober 2007".
-----
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§ 230
Svar på överklagande enligt miljödomstolens avseende Vindkraftverk på
Fanbyn 1:2

Sammanfattning av ärendet
Nordanvind vindkraft AB ansöker om tillstånd att uppföra fem vindkraftverk på rubricerad fastighet norr om Husum och norr om befintliga åtta vindkraftverk i Fanbyområdet. Tillstånd har tidigare meddelats av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
Kommunen och några närboende överklagade beslutet till miljödomstolen. Denna beslutade att inte göra någon ändring i meddelat tillstånd men gjorde vissa ändringar i
villkoren.
Därefter har några närboende överklagat miljödomstolens beslut till miljööverdomstolen. Denna har nu förelagt Örnsköldsviks kommun att svara på överklagandena i ärendet. I bifogad skrivelse föreslås kommunstyrelsen att vidhålla att lokaliseringen av
vindkraftverken är olämplig och i det avseendet medge klagandenas yrkanden om ändring. Kommunen kan nu hänvisa till aktuell översiktsplan.
Beredande organs förslag till beslut
Kommunledningskontorets skrivelse 30 oktober 2007.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till yttrande daterat
30 oktober 2007 att överlämnas till Miljööverdomstolen.
-----
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§ 231
Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott 2007

Arbetsutskottet anmäler genom överlämnande av protokoll de beslut som utskottet
fattat med stöd av kommunstyrelsens delegationer:
2007-10-09:
§ 139 Maskininvestering till Örnsköldsviks Gymnasieskola
§ 144 Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten vid Lomsjön
2007-10-23:
§ 148 Månadsuppföljning, oktober 2007, kommunledningskontoret och räddnings
tjänsten
§ 153 Tillsättande av rekryterings-/omprövningsgrupp för tidsbegränsat förordnande
som förvaltningschef vid kultur- och fritidsförvaltningen
§156 Medfinansiering av Ramprogram E-regionen: Bättre näringslivsklimat Västernorrlands läns kommuner i samverkan för entreprenörskap och nyföreta
gande
Näringslivs- och planeringsutskottet anmäler genom överlämnande av protokoll de
beslut som utskottet fattat med stöd av kommunstyrelsens delegationer:
2007-10-16:
§ 52 Ansökan om upprättande av detaljplan för del av Österås 3:8 (öster om Golfbane
vägen på Varvsbergets nordvästra sluttning, bostadsområde Tvillingsta)
§ 54 Utseende av representant till konferens "Sveriges kommuner och landsting,
forskningspolitiska propositionen"
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av föreliggande redovisning av fattade beslut.
-----
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§ 232
Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
2007
Förtroendevalda/tjänstemän anmäler genom redovisning av de beslut som fattats med
stöd av kommunstyrelsens delegationer:
Ärendegrupp 1.1 Allmänna ärenden, kommunstyrelsens representation och uppvaktningar
Beslut nr 31-32/2007
Kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström
Ärendegrupp 1.2 Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och
liknande
Beslut nr 6-9/2007
Kommunalråd Glenn Nordlund
Ärendegrupp 1.6 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän
Beslut nr 13/2007
Beredskapssamordnare Jan Edblad
Ärendegrupp 1.12 Beslut på kommunstyrelsens vägnar i brådskande ärenden
Beslut nr 4-5/2007
Kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström
Ärendegrupp 5.2 a Näringslivsfrågor, deltagande i näringslivsprojekt
Beslut nr 10/2007
Näringslivschef Peter Holmqvist
Ärendegrupp 8.10 Medgivande till egenrengöring/sotning
Beslut nr 28-30/2007
Räddningschef, Stf. Räddningschef, brandingenjör, brandinspektör inom olycksförebyggande arbete
Ärendegrupp 9.1 Personalfrågor, Tidsbegränsade anställningar grupp 1
Ärendegrupp 9.3 Personalfrågor, lönesättning vid nyanställning
Beslut nr 3/2007
Ekonomidirektör Mikael Öhrling
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§ 232 (forts)
Ärendegrupp 9.1 Personalfrågor, Tidsbegränsade anställningar grupp 1 och
Ärendegrupp 9.3Personalfrågor, Lönesättning vid nyanställning
Beslut nr 19-23/2007
Räddningschefen
Ärendegrupp 9.2 Personalfrågor, Tillsvidareanställningar
Ärendegrupp 9.3 Personalfrågor, lönesättning vid nyanställning
Beslut nr 9/2007
Räddningschefen
Ärendegrupp 9, II Personalavveckling, Punkt 9.6 Annan pensionslösning
Beslut nr 1-6/2007
T.f. personaldirektör Gösta Lindström
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser sig ha tagit del av föreliggande redovisning av fattade beslut.
------
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